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คาํจาํกัดความ 
 

ในโครงการฉบบันี ้เว้นแตเ่นือ้ความจะแสดงให้เหน็เป็นความหมายอยา่งอ่ืน คําจํากดัความตา่งๆ ให้มีความหมายตามท่ีได้ให้ไว้ 
ดงัตอ่ไปนี ้
 
คาํศัพท์ คาํอธิบายศัพท์ 

 
กลุม่กิจการ บริษัทใหญ่และบริษัทยอ่ยตามมาตรฐานการบญัชีท่ีสภาวิชาชีพบญัชีกําหนดให้จดัทํางบการเงินรวม 

 
กองทนุฟืน้ฟ ู กองทนุเพ่ือการฟืน้ฟแูละพฒันาระบบสถาบนัการเงินตามกฎหมายวา่ด้วยธนาคารแหง่ประเทศไทย 
 
กองทนุรวม 
พนัธบตัรเอเชีย 

 
กองทนุรวมอีทีเอฟท่ีตัง้ขึน้เพ่ือสง่เสริมการพฒันาตลาดพนัธบตัรสกลุเงินท้องถ่ินในภมิูภาคตาม
โครงการจดัตัง้กองทนุพนัธบตัรเอเชียระยะท่ีสอง (Asian Bond Fund 2) ตามมติของท่ีประชมุกลุม่
ธนาคารกลางสมาชิก Executives Meeting of East Asia and Pacific Central Banks (EMEAP) 

 
กองทนุปลายทาง 

 
กองทนุท่ีกองทนุหน่วยลงทนุหรือกองทนุฟีดเดอร์ไปลงทนุ ซึง่มีลกัษณะเป็นไปตามหลกัเกณฑ์โดย
ครบถ้วนดงันี ้
(1)  เป็นกองทนุรวมตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และให้หมายความรวมถึง
กองทนุท่ีมีลกัษณะเป็นการลงทนุร่วมกนัของผู้ลงทนุ ไมว่า่จะจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทยหรือกฎหมาย
ตา่งประเทศและไมว่า่กองทนุดงักลา่วจะจดัตัง้ในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปแบบอ่ืนใด เช่น กองทนุ
อสงัหาริมทรัพย์ตา่งประเทศ (REIT) หรือโครงการจดัการลงทนุ (collective investment scheme) เป็นต้น 
(2)  เป็นกองทนุท่ีกองทนุหน่วยลงทนุหรือกองทนุฟีดเดอร์ มีการลงทนุในกองทนุตาม (1) ไมน้่อย
กวา่ร้อยละ 5 ของ NAVของกองทนุตาม (1) นัน้ 

 
กองทนุ AI 

 
กองทนุรวมเพ่ือผู้ลงทนุท่ีมิใช่รายยอ่ย (Accredited Investor Mutual Fund) 

 
กองทนุ buy & hold 

 
กองทนุรวมท่ีมุง่เน้นลงทนุเพียงครัง้เดียวโดยถือทรัพย์สนิท่ีลงทนุไว้จนครบกําหนดอายขุองทรัพย์สนิ 
หรือครบอายขุองรอบการลงทนุของกองทนุรวม หรือครบอายขุองกองทนุรวม 

 
กองทนุ CIS 
ตา่งประเทศ 

 
กองทนุท่ีจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายต่างประเทศซึง่มีลกัษณะเป็นโครงการลงทนุแบบกลุม่ (collective 
investment scheme)  ทัง้นี ้ไมว่า่กองทนุดงักลา่วจะจดัตัง้ในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอ่ืนใดแตไ่ม่
รวมถงึกองทนุ property กองทนุ infra กองทนุ private equity ท่ีจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายตา่งประเทศ 

 
กองทนุ daily-fixed 
income 

 
กองทนุรวมตราสารหนีท่ี้เปิดรับซือ้คืนหน่วยลงทนุทกุวนัทําการ 
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กองทนุ ETF 
ตา่งประเทศ 

กองทนุ exchange traded fund ท่ีจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายตา่งประเทศ 

 
กองทนุ infra 

 
รูปแบบการลงทนุในทรัพย์สนิท่ีเก่ียวข้องกบัโครงสร้างพืน้ฐานของประเทศตา่ง ๆ ซึง่ได้แก่ 
1.  กองทนุโครงสร้างพืน้ฐานท่ีจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ หรือ
ตามกฎหมายวา่ด้วยทรัสต์เพ่ือธุรกรรมในตลาดทนุ 
2.  กองทนุโครงสร้างพืน้ฐานตา่งประเทศท่ีจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายตา่งประเทศซึง่มีวตัถปุระสงค์หลกั
ในการลงทนุในลกัษณะทํานองเดียวกบักองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐานตาม 1.  ทัง้นี ้ไมว่า่กองทนุ
โครงสร้างพืน้ฐานดงักลา่วจะจดัตัง้ในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอ่ืนใด 

 
กองทนุ LTF 
 

กองทนุรวมหุ้นระยะยาว (Long Term Equity Fund) ท่ีจดัตัง้ขึน้ก่อนวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563 

กองทนุ private 
equity 

กิจการเงินร่วมลงทนุ (private equity) ท่ีอาจจดัตัง้ขึน้ในรูปของบริษัท ทรัสต์ หรือรูปแบบอ่ืนใด และมี
ลกัษณะของกิจการอยา่งใดอยา่งหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้
1.  กิจการเงินร่วมลงทนุท่ีกําหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์
วา่ด้วยการกําหนดการจดัการเงินทนุของกิจการเงินร่วมลงทนุท่ีไมถื่อเป็นการประกอบธุรกิจ
หลกัทรัพย์ประเภทการจดัการกองทนุสว่นบคุคล 
2.  กิจการเงินร่วมลงทนุตามกฎหมายตา่งประเทศท่ีมีลกัษณะครบถ้วนดงันี ้
(ก)  มีวตัถปุระสงค์เพ่ือการลงทนุร่วมกนัของผู้ลงทนุตัง้แต ่2 รายขึน้ไป  ทัง้นี ้ต้องมิได้เป็นไปเพ่ือ
แสวงหาประโยชน์จากการจดัการทรัพย์สนิสว่นตวัของบคุคลใดหรือกลุม่บคุคลใดเป็นการเฉพาะ  
(ข)  มีการมอบหมายให้บคุคลหนึง่บคุคลใดเป็นผู้จดัการเงินทนุและทรัพย์สนิท่ีเกิดจากเงินทนุ 
(ค)  มีนโยบายการลงทนุในกิจการอ่ืนผา่นการเข้าทําสญัญาการลงทนุในหุ้นหรือการสนบัสนนุทาง
การเงินท่ีก่อให้เกิดสทิธิในการได้มาซึง่หุ้นของกิจการนัน้ในภายหลงั โดยมีสว่นในการกํากบัดแูลแผน
ธุรกิจการดําเนินงานหรือการปรับปรุงการดําเนินงานหรือการดําเนินการอ่ืนใดในลกัษณะท่ีสะท้อนถงึ
การมีบทบาทตอ่การดําเนินธุรกิจของกิจการดงักลา่ว 
 

กองทนุ property กองทรัพย์สนิท่ีเก่ียวข้องกบัอสงัหาริมทรัพย์ซึง่อยูใ่นรูปแบบอยา่งใดอยา่งหนึง่ดงันี ้
1.  กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ท่ีอยูภ่ายใต้บงัคบัประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุวา่ด้วย
หลกัเกณฑ์การจดัการกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ 
2.  ทรัสต์เพ่ือการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ท่ีจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายวา่ด้วยทรัสต์เพ่ือธุรกรรมใน
ตลาดทนุ 
3.  foreign REIT 
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คาํศัพท์ คาํอธิบายศัพท์ 
 

กองทนุ UI กองทนุรวมเพ่ือผู้ลงทนุสถาบนัหรือผู้ลงทนุรายใหญ่พิเศษ (Ultra Accredited Investor Mutual 
Fund) 
 

การลดความเส่ียง การลดความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึน้จากการลงทนุโดยการเข้าเป็นคู่สญัญาใน derivatives ท่ีมีลกัษณะ
ครบถ้วนดงันี ้
1.  ไมมี่วตัถปุระสงค์เพ่ือหาผลประโยชน์โดยการเก็งกําไร (speculate) 
2.  มีผลให้ความเส่ียงในการลงทนุโดยรวมของกองทนุลดลง 
3.  เป็นการลดความเส่ียงทัว่ไปและความเส่ียงเฉพาะของทรัพย์สินท่ีต้องการลดความเส่ียง 
4.  สามารถลดความเส่ียงได้อยา่งมีประสทิธิภาพ  

 
โครงการ 

 
โครงการจดัการกองทนุรวม 

 
เงินฝากหรือ 
ตราสารเทียบเท่า 
เงินฝาก 

 
ทรัพย์สนิดงันี ้
1.  เงินฝาก เงินฝากอิสลามหรือตราสารอ่ืนท่ีมีลกัษณะทํานองเดียวกบัเงินฝาก  
2.  สลากออมทรัพย์ท่ีออกตามกฎหมายวา่ด้วยธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

      3.  สลากออมสนิพิเศษท่ีออกตามกฎหมายวา่ด้วยธนาคารออมสนิ  
 

เงินฝากอิสลาม ข้อตกลงท่ีเป็นไปตามหลกัชะรีอะฮ์ (Shariah) และมีลกัษณะท่ีเทียบเคียงได้กบัเงินฝาก โดยคู่สญัญาท่ี
เทียบเคียงได้กบัผู้ฝากสามารถเรียกคืนเงินต้นจากคูส่ญัญาฝ่ายท่ีเทียบเคียงได้กบัผู้ รับฝากได้เตม็
จํานวน ณ เวลาใด ๆ  

 
ดชันีกลุม่สนิค้า 
โภคภณัฑ์ 

 
ดชันีท่ีมีองค์ประกอบเป็นสนิค้าโภคภณัฑ์หลายชนิด 

 
ดชันีเงินเฟ้อ 

 
ดชันีท่ีจดัทําขึน้โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือสะท้อนอตัราเงินเฟ้อ 

 
ตราสารกึง่หนีก้ึ่งทนุ 

 
ตราสารทางการเงินท่ีมีเง่ือนไขให้แปลงสภาพเป็นหุ้นได้   

 
ตราสารภาครัฐไทย 

 
ตราสารดงันี ้
1.  ตัว๋เงินคลงั   
2.  พนัธบตัรรัฐบาล หรือพนัธบตัร ธปท.   
3.  พนัธบตัร B/E P/N ศกุกู หรือหุ้นกู้  ท่ีกระทรวงการคลงัหรือกองทนุฟืน้ฟเูป็นผู้ มีภาระผกูพนั 
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ตราสารภาครัฐ 
ตา่งประเทศ 

ตราสารท่ีมีรูปแบบทํานองเดียวกบัตราสารภาครัฐไทยท่ีรัฐบาลตา่งประเทศ กระทรวงการคลงั 
ธนาคารกลาง หรือหน่วยงานของรัฐบาลตา่งประเทศ หรือองค์การระหวา่งประเทศ เป็นผู้ออกหรือ
ผู้ คํา้ประกนั แตไ่มร่วมถงึตราสารท่ีออกโดยองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินของประเทศนัน้ 

 
ตราสาร Basel III 

 
ตราสารเพ่ือการนบัเป็นเงินกองทนุของสถาบนัการเงินไมว่า่ตามกฎหมายไทยหรือตา่งประเทศ ท่ีมี
การอ้างองิจากหลกัเกณฑ์การกํากบัดแูลสถาบนัการเงินของ Basel Committee on Banking 
Supervision (Basel III) 

 
ตลาดซือ้ขาย 
หลกัทรัพย์
ตา่งประเทศ 

 
ศนูย์กลางหรือเครือข่ายใด ๆ  ท่ีจดัให้มีขึน้เพ่ือการซือ้ขายหลกัทรัพย์ในตา่งประเทศ โดยมีลกัษณะ
ครบถ้วนดงันี ้
1.  มีการรวบรวมคําเสนอซือ้เสนอขายหลกัทรัพย์จากผู้ เสนอซือ้หลายรายและผู้ เสนอขายหลายราย 
2.  มีการกําหนดหลกัเกณฑ์หรือจดัให้มีระบบ ซึง่กําหนดเก่ียวกบัวธีิการในการซือ้ขายหลกัทรัพย์ไว้
เป็นการลว่งหน้า โดยผู้ให้บริการไมอ่าจใช้ดลุยพินิจในการจดัการซือ้ขายเป็นประการอ่ืน และผู้ เสนอ
ซือ้เสนอขายยินยอมท่ีจะผกูพนัตามหลกัเกณฑ์หรือระบบนัน้ 
 

ธปท.      ธนาคารแหง่ประเทศไทย 
 

ธพ. ธนาคารพาณิชย์ 

 

บค. 

 

บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ 
 
บง. 

 
บริษัทเงินทนุ 

 
บล. 

 
บริษัทหลกัทรัพย์ 

 
บลจ. 

 
บล. ท่ีได้รับใบอนญุาตประกอบธรุกิจหลกัทรัพย์ประเภทการจดัการกองทนุรวม หรือการจดัการ
กองทนุสว่นบคุคล 

 
บริษัทจดทะเบียน 

 
บริษัทท่ีมีหลกัทรัพย์ท่ีได้รับการจดทะเบียนหรือได้รับการอนญุาตให้ทําการซือ้ขายได้ใน SET 

 
บริษัทยอ่ย 

 
บริษัทยอ่ยตามมาตรฐานการบญัชีเก่ียวกบัการจดัทํางบการเงินรวม โดยพิจารณาตามงบการเงินรวมท่ีมีการ
จดัทําและเปิดเผยลา่สดุ  ทัง้นี ้หากไมมี่งบการเงินรวมให้พิจารณาตามสดัสว่นการถือหุ้นท่ีปรากฏในบญัชี
รายช่ือผู้ ถือหุ้นลา่สดุ 
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บริษัทใหญ่ บริษัทใหญ่ตามมาตรฐานการบญัชีเก่ียวกบัการจดัทํางบการเงินรวม โดยพิจารณาตามงบการเงิน
รวมท่ีมีการจดัทําและเปิดเผยลา่สดุ  ทัง้นี ้หากไมมี่งบการเงินรวมให้พิจารณาตามสดัสว่นการถือ
หุ้นท่ีปรากฏในบญัชีรายช่ือผู้ ถือหุ้นลา่สดุ 

 
แบบ filing 

 
แบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขายหลกัทรัพย์ 

 
ใบแสดงสทิธิ 
ในผลประโยชน์ 
 

 
ใบแสดงสทิธิในผลประโยชน์ท่ีเกิดจากหลกัทรัพย์อ้างอิงซึง่กําหนดให้เป็นหลกัทรัพย์ตามประกาศ
คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์วา่ด้วยการกําหนดประเภทหลกัทรัพย์เพิ่มเติม 
(ฉบบัท่ี 6) 

 
ผู้ มีภาระผกูพนั ผู้ ท่ีมีภาระผูกพันในการชําระหนีต้ามตราสารทางการเงินในฐานะผู้ออก ผู้สัง่จ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวัล  

ผู้สลกัหลงั หรือผู้ คํา้ประกนั แล้วแตก่รณี 
 

มติพิเศษ มติของผู้ ถือหน่วยลงทุนท่ีมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจํานวนหน่วยลงทุนทัง้หมดของผู้ ถือ
หน่วยลงทนุซึง่เข้าร่วมประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจํานวนหน่วยลงทนุทัง้หมดของผู้ ถือ
หน่วยลงทนุซึง่สง่หนงัสือแจ้งมติและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 
 

มติเสียงข้างมาก มติของผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีมีคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนหน่วยลงทนุทัง้หมดของผู้ ถือหน่วยลงทนุซึ่ง
เข้าร่วมประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจํานวนหน่วยลงทนุทัง้หมดของผู้ ถือหน่วยลงทนุซึง่
สง่หนงัสือแจ้งมติและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 
 

ศนูย์ซือ้ขาย 
derivatives 

ศนูย์ซือ้ขายดงันี ้
1.  ศนูย์ซือ้ขาย derivatives ท่ีได้รับใบอนญุาตตามกฎหมายวา่ด้วยสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า 
2.  ศนูย์ซือ้ขาย derivatives ซึง่จดัตัง้ขึน้และให้บริการได้ตามกฎหมายตา่งประเทศและได้รับการ
ยอมรับจากสํานกังาน 
 

หน่วย CIS หน่วยของกองทนุอยา่งใดอยา่งหนึง่ดงันี ้ 
1.  หน่วยลงทนุของกองทนุรวมท่ีอยูภ่ายใต้บงัคบัประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุวา่ด้วย
หลกัเกณฑ์การจดัการกองทนุรวมเพ่ือผู้ลงทนุทัว่ไป กองทนุรวมเพ่ือผู้ลงทนุท่ีมิใช่รายยอ่ย กองทนุรวม
เพ่ือผู้ลงทนุประเภทสถาบนั และกองทนุสว่นบคุคล 
2.  หน่วยของกองทนุ CIS ตา่งประเทศ 

 
หน่วย infra 

 
หน่วยของกองทรัพย์สนิท่ีเก่ียวข้องกบัโครงสร้างพืน้ฐานซึง่อยูใ่นรูปแบบอยา่งใดอยา่งหนึง่ดงันี ้
1. กองทนุโครงสร้างพืน้ฐานท่ีจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ หรือ
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ตามกฎหมายวา่ด้วยทรัสต์เพ่ือธุรกรรมในตลาดทนุ 
2. กองทนุโครงสร้างพืน้ฐานตา่งประเทศท่ีจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายต่างประเทศซึง่มีวตัถปุระสงค์หลกัใน
การลงทนุในลกัษณะทํานองเดียวกบักองทนุโครงสร้างพืน้ฐานตาม 1. ทัง้นี ้ไมว่า่จะจดัตัง้ในรูปบริษัท 
ทรัสต์ หรือรูปอ่ืนใด 

 
หน่วย private 
equity 

 
หน่วยของกิจการเงินร่วมลงทนุ (private equity) อนัได้แก่ หุ้น ใบทรัสต์ ตราสารหรือหลกัฐานแสดง
สทิธิในทรัพย์สนิของกิจการเงินร่วมลงทนุอยา่งใดอยา่งหนึง่ดงันี ้ ทัง้นี ้ไมว่า่กิจการดงักลา่วจะจดัตัง้
ขึน้ในรูปของบริษัท ทรัสต์ หรือรูปแบบอ่ืนใด 
1.  กิจการเงินร่วมลงทนุท่ีกําหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์
วา่ด้วยการกําหนดการจดัการเงินทนุของกิจการเงินร่วมลงทนุท่ีไมถื่อเป็นการประกอบธุรกิจ
หลกัทรัพย์ประเภทการจดัการกองทนุสว่นบคุคล 
2.  กิจการเงินร่วมลงทนุตามกฎหมายตา่งประเทศท่ีมีลกัษณะครบถ้วนดงันี ้
(ก)  มีวตัถปุระสงค์เพ่ือการลงทนุร่วมกนัของผู้ลงทนุตัง้แต ่2 รายขึน้ไป  ทัง้นี ้ต้องมิได้เป็นไปเพ่ือ
แสวงหาประโยชน์จากการจดัการทรัพย์สนิสว่นตวัของบคุคลใดหรือกลุม่บคุคลใดเป็นการเฉพาะ  
(ข)  มีการมอบหมายให้บคุคลหนึง่บคุคลใดเป็นผู้จดัการเงินทนุและทรัพย์สนิท่ีเกิดจากเงินทนุ 
(ค) มีนโยบายการลงทนุในกิจการอ่ืนผา่นการเข้าทําสญัญาการลงทนุในหุ้นหรือการสนบัสนนุทาง
การเงินท่ีก่อให้เกิดสทิธิในการได้มาซึง่หุ้นของกิจการนัน้ในภายหลงั โดยมีสว่นในการกํากบัดแูล
แผนธุรกิจการดําเนินงานหรือการปรับปรุงการดําเนินงาน หรือการดําเนินการอ่ืนใดในลกัษณะท่ี
สะท้อนถงึการมีบทบาทตอ่การดําเนินธุรกิจของกิจการดงักลา่ว 
 

หน่วย property หน่วยของกองทรัพย์สนิท่ีเก่ียวข้องกบัอสงัหาริมทรัพย์ซึง่อยูใ่นรูปแบบอยา่งใดอยา่งหนึง่ดงันี ้
1.  กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ท่ีอยูภ่ายใต้บงัคบัประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุวา่ด้วย
หลกัเกณฑ์การจดัการกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ 
2.  ทรัสต์เพ่ือการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ท่ีจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายวา่ด้วยทรัสต์เพ่ือธุรกรรมใน
ตลาดทนุ 
3.  foreign REIT 
 

หุ้นกู้ระยะสัน้    หุ้นกู้ ท่ีมีกําหนดเวลาชําระหนีไ้มเ่กิน 270 วนันบัแตว่นัท่ีออกหุ้นกู้  
 
B/E 

 
ตัว๋แลกเงิน (Bill of Exchange) 

 
benchmark 

 
ตวัชีว้ดัของกองทนุ ซึง่เป็นดชันีหรือองค์ประกอบของดชันีท่ีมีการเผยแพร่อยา่งกว้างขวางและ
สอดคล้องกบันโยบายการลงทนุของกองทนุนัน้ 
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CIS operator บคุคลดงันี ้
      1.  บลจ.ตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ หรือ 

2.  ผู้ ทําหน้าท่ีบริหารจดัการกองทนุ CIS ตา่งประเทศ 
 
concentration limit 

 
อตัราสว่นการลงทนุท่ีคํานวณตามความมีสว่นได้เสียในกิจการท่ีลงทนุ 

 
counterparty limit 

 
อตัราสว่นการลงทนุท่ีคูส่ญัญา 

 
CRA 

 
สถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ (Credit Rating Agency) ท่ีได้รับความเหน็ชอบจากสํานกังาน เว้น
แตท่ี่กําหนดไว้เป็นการเฉพาะในภาคผนวก 5 สว่นท่ี 5 

 
credit derivatives 

 
derivatives ท่ีมีลกัษณะเป็นการเคล่ือนย้ายความเส่ียงด้านเครดิตของทรัพย์สนิท่ีได้รับการประกนัความ
เส่ียงจากคูส่ญัญาฝ่ายหนึง่ไปยงัคูส่ญัญาอีกฝ่ายหนึง่ตามมาตรฐานสากล โดยคูส่ญัญาฝ่ายหนึง่ซึง่มี
ภาระผกูพนัท่ีจะต้องชําระเงินให้แก่คูส่ญัญาอีกฝ่ายหนึ่งเม่ือเกิดเหตกุารณ์ท่ีมีผลตอ่การชําระหนี ้(credit 
event) ของทรัพย์สนิท่ีได้รับการประกนัความเส่ียง จะได้รับผลตอบแทนหรือคา่ธรรมเนียมสําหรับการมี
ภาระผกูพนัดงักลา่ว 

 
credit event 

 
เหตกุารณ์ท่ีเก่ียวข้องกบัความสามารถในการชําระหนีต้ามท่ีระบใุนข้อตกลงของตราสารหรือสญัญา 

 
credit rating 

 
อนัดบัความน่าเช่ือถือท่ีจดัทําโดย CRA ซึง่เป็นการประเมินความสามารถในการชําระหนีต้ามตราสาร
หรือสญัญา 
 

currency risk ความเส่ียงด้าน FX 
 
delta 

 
อตัราเปรียบเทียบการเปล่ียนแปลงของราคาตราสารหรือสญัญากบัราคา underlying ของตราสารหรือ
สญัญา แล้วแต่กรณี 

 
derivatives 

 
สญัญาซือ้ขายลว่งหน้า 

 
derivatives on  
organized 
exchange 
 
 

 
derivatives ท่ีซือ้ขายในศนูย์ซือ้ขาย derivatives 
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discount rate อตัราสว่นลดของหลกัทรัพย์หรือตราสารท่ีมีการลงทนุท่ีจะใช้ในการคํานวณมลูคา่ของหลกัทรัพย์
หรือตราสารนัน้ 

 
DW 

 
ใบสําคญัแสดงสิทธิอนพุนัธ์ (Derivative Warrants) 

 
foreign REIT 

 
กองทรัสต์หรือกองอสงัหาริมทรัพย์ท่ีจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายตา่งประเทศซึง่มีวตัถปุระสงค์หลกัใน
การลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์หรือในกิจการท่ีประกอบธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์  ทัง้นี ้ไมว่า่
กองทรัสต์หรือกองดงักลา่วจะจดัตัง้ในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอ่ืนใด 
 

FX อตัราแลกเปล่ียนเงินตราตา่งประเทศ (Foreign Exchange) 
 
GMS 

 
ประเทศกลุม่อนภุมิูภาคลุม่แมนํ่า้โขง (Greater Mekong Subregion) ซึง่ได้แก่ ราชอาณาจกัร
กมัพชูา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแหง่สหภาพเมียนมาร์ สาธารณรัฐสงัคม
นิยมเวียดนาม และสาธารณรัฐประชาชนจีน (เฉพาะมณฑลยนูนาน) 

 
group limit 

 
อตัราสว่นการลงทนุท่ีคํานวณตามกลุม่กิจการ โดยการนําอตัราสว่นการลงทนุในแตล่ะบริษัทท่ีอยู่
ในกลุม่กิจการมาคํานวณรวมกนั 

 
guarantor rating 

 
อนัดบัความน่าเช่ือถือของผู้ มีภาระผกูพนัในฐานะผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้ คํา้ประกนั 

 
international 
scale 

 
มาตรฐานการจดัทํา credit rating ในระดบัท่ีใช้เปรียบเทียบระหวา่งประเทศ 

 
investment grade 

 
credit rating ในระดบัท่ีสามารถลงทนุได้  

 
IOSCO 

 
International Organization of Securities Commissions 
 

IPO การเสนอขายตราสารตอ่ประชาชนเป็นการทัว่ไปในครัง้แรก (Initial Public Offering) 
 
issue rating 

 
อนัดบัความน่าเช่ือถือของหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สิน 

 
issuer rating 

 
อนัดบัความน่าเช่ือถือของผู้ออกตราสารหรือคูส่ญัญา 
 

market price มลูคา่ตามราคาตลาด 
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MF กองทนุรวม (Mutual Fund) 
 
MMF 

 
กองทนุรวมตลาดเงิน (Money Market Fund) 

 
national scale 

 
มาตรฐานการจดัทํา credit rating ในระดบัท่ีใช้เปรียบเทียบภายในประเทศ 

 
NAV 

 
มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ (Net Asset Value) 

 
net exposure 

 
มลูคา่การลงทนุสทุธิในทรัพย์สนิไมว่า่เป็นการลงทนุโดยตรงหรือโดยอ้อมผ่านการลงทนุในตราสารหรือ
สญัญาท่ีให้ผลตอบแทนโดยอ้างอิงอยูก่บัทรัพย์สนิ ซึง่เป็นผลให้กองทนุมีความเส่ียงในทรัพย์สนินัน้ 

 
Non-retail MF 

 
กองทนุรวมท่ีมีผู้ ถือหน่วยลงทนุทัง้หมดเป็นผู้ลงทนุประเภทสถาบนั ซึง่อยู่ภายใต้บงัคบัของประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลกัเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพ่ือผู้ลงทุนทัว่ไป กองทุน
รวมเพ่ือผู้ลงทนุท่ีมิใช่รายยอ่ย กองทนุรวมเพ่ือผู้ลงทนุประเภทสถาบนั และกองทนุสว่นบคุคล 

 
notional amount 

 
มลูคา่ตามหน้าสญัญาของ derivatives 

 
obligation   

 
ประเภทและลกัษณะของทรัพย์สนิท่ีข้อตกลงตาม credit derivatives อ้างอิงถงึ (obligation 
category & obligation characteristics) 

 
options 

 
สญัญาท่ีมีลกัษณะตาม (3) ของนิยาม “สญัญาซือ้ขายลว่งหน้า” ในมาตรา 3 แหง่พระราชบญัญติั
สญัญาซือ้ขายลว่งหน้า พ.ศ. 2546 

 
OTC derivatives 

 
derivatives ซึง่ซือ้ขายนอกศนูย์ซือ้ขาย derivatives  

 
P/N 

 
ตัว๋สญัญาใช้เงิน (Promissory Note) 

 
portfolio duration 

 
อายเุฉล่ียของทรัพย์สนิท่ีลงทนุ ซึง่ได้จากการคํานวณคา่ตามมาตรฐานสากล 

 
product limit 

 
อตัราสว่นการลงทนุท่ีคํานวณตามประเภททรัพย์สนิ 
 

PVD กองทนุสํารองเลีย้งชีพ (Provident Fund) 
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regulated market 
 
 
 
 
repo 

ศนูย์กลางท่ีจดัช่องทางการส่ือสารระหว่างผู้ ค้าเพ่ือให้เกิดการเจรจาต่อรองซือ้ขายตราสารระหว่าง
กันได้ รวมทัง้ให้ข้อมลูต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกับตราสารนัน้ โดยศูนย์กลางดงักล่าวอยู่ภายใต้การกํากับ
ดูแลของทางการหรือหน่วยงานท่ีทําหน้าท่ีกํากับดูแลด้านหลักทรัพย์หรือตราสารท่ีมีลักษณะ
ทํานองเดียวกบัหลกัทรัพย์ 
 
ธุรกรรมการขายโดยมีสญัญาซือ้คืน (repurchase agreement) 

 
retail MF 

 
กองทนุรวมเพ่ือผู้ลงทนุทัว่ไป (retail Mutual Fund) 

 
reverse repo 

 
ธุรกรรมการซือ้โดยมีสญัญาขายคืน (reverse repurchase agreement) 

 
SBL 

 
ธุรกิจหลกัทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลกัทรัพย์  (Securities Borrowing and Lending) 

 
securities lending  

 
ธุรกรรมการให้ยืมหลกัทรัพย์  

 
SET 

 
ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

 
share  warrants 

 
ใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้น 

 
single entity limit 

 
อตัราสว่นการลงทนุท่ีคํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคูส่ญัญา 
 

SIP Specific Investment Products 
 
SN 

 
ตราสารท่ีมีสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าแฝง (Structured Note)  

 
sovereign rating 

 
อนัดบัความน่าเช่ือถือระดบัประเทศของประเทศท่ีผู้ออกตราสารมีถ่ินท่ีอยู่ ซึง่เป็นการประเมิน
ความเส่ียงในการผิดนดัชําระหนีข้องรัฐบาลของประเทศนัน้ 

 
TBMA 

 
สมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย (Thai Bond Market Association) 
 

TSFC บล. ท่ีได้รับใบอนญุาตประกอบธุรกิจหลกัทรัพย์ประเภทการให้สินเช่ือเพ่ือธุรกิจหลกัทรัพย์ 
(Securities Finance Corporation) ตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
 

TSR ใบแสดงสทิธิในการซือ้หุ้นเพิ่มทนุท่ีโอนสทิธิได้ (Transferable Subscription Right) 
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underlying สนิค้า ตวัแปร หรือหลกัทรัพย์อ้างอิง 
 

WFE World Federation of Exchanges 
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โครงการจดัการ 
กองทนุเปิด ยูไนเต็ด ซสัเทนเนเบิล เครดิต อินคมั ฟันด ์

 
ช่ือบริษัทจัดการ บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จํากดั 

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

 
1. ช่ือ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม 
 
1.1 ช่ือโครงการจดัการ (ไทย) : กองทนุเปิด ยไูนเตด็ ซสัเทนเนเบิล เครดิต อินคมั ฟันด์ 
 
1.2 ช่ือโครงการจดัการ (องักฤษ) : United Sustainable Credit Income Fund 

 
1.3 ช่ือยอ่ : USI 
 
1.4 ประเภทโครงการ : กองทนุเปิด  
 
1.5 ประเภทการขาย : ขายหลายครัง้ 
 
1.6 การกําหนดอายโุครงการ : ไมกํ่าหนด 
 
1.7 อายโุครงการ : -  ปี - เดือน - วนั 
 
1.8 อายโุครงการถงึวนัท่ี : - 
 
1.9 เง่ือนไข (อายโุครงการ) : 
 
เง่ือนไขอ่ืนๆ : 

เว้นแตเ่ข้าเง่ือนไขดงัตอ่ไปนี ้บริษัทจดัการจะดําเนินการเลกิกองทนุ โดยถือวา่ได้รับความเหน็ชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว 

(1) บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะยติุโครงการในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก หรือหลงัจากสิน้สดุระยะเวลาการ
เสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก หากปรากฏว่าจํานวนเงินท่ีได้จากการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรกไม่เพียงพอต่อการจดัตัง้
กองทนุได้อยา่งเหมาะสมเพ่ือให้เกิดประโยชน์สงูสดุตอ่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ โดยบริษัทจดัการขอสงวนสทิธิในการยกเลกิการจดัตัง้
กองทนุ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษัทจดัการจะคืนเงินให้แก่ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุตาม
ข้อกําหนดในเร่ืองการคืนเงินคา่สัง่ซือ้หน่วยลงทนุ 
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(2) เม่ือมลูค่าหน่วยลงทนุท่ีขายได้แล้วทัง้หมดโดยคํานวณตามมลูค่าท่ีตราไว้ของหน่วยลงทนุท่ีขายได้แล้วทัง้หมดลดลง
ในวนัทําการใดจนทําให้ไม่สามารถลงทนุ และ/หรือบริหารจดัการกองทนุให้เป็นไปตามวตัถปุระสงค์ของกองทนุได้อย่าง
เหมาะสม และ/หรือมีเหตใุห้เช่ือได้วา่เพ่ือเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุโดยรวม และ/หรือปัจจยัอ่ืนใดเพ่ือ
ประโยชน์โดยรวมของผู้ ถือหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะเลิกกองทนุ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจาก         
ผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว  
 
1.10 ลกัษณะโครงการ  : กองทนุเพ่ือผู้ลงทนุทัว่ไป 
 
1.11 ลกัษณะการเสนอขาย  : เสนอขายในไทย 

 
2. จาํนวนเงนิทนุของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที่ตราไว้ จาํนวน ประเภท ราคาของ
หน่วยลงทนุที่เสนอขาย 
 
2.1 จํานวนเงินทนุของโครงการ : 2,000.00 ล้านบาท 
 
2.2 เง่ือนไข (จํานวนเงินทนุโครงการ)  

(1) ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทนุของกองทนุรวมครัง้แรก บริษัทจดัการอาจจะเสนอขายหน่วยลงทนุ
เกินกวา่จํานวนเงินทนุของโครงการได้ไมเ่กินร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทนุของโครงการ 

(2) บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิท่ีจะดําเนินการเพิ่มเงินทนุจดทะเบียนโครงการโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วย
ลงทนุแล้ว และไมถื่อวา่เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ  

ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะดําเนินการดงักลา่วโดยคํานงึถงึผลประโยชน์สงูสดุท่ีจะเกิดขึน้แก่กองทนุ และผู้ ถือหน่วยลงทนุเป็นสําคญั 
 
2.3 มลูคา่ท่ีตราไว้ตอ่หน่วย : 10.0000 บาท 
 
2.4 จํานวนหน่วยลงทนุ : 200,000,000 หน่วย 
 
2.5 ราคาของหน่วยลงทนุท่ีเสนอขายครัง้แรก : 10 บาท (สบิบาทถ้วน) 
 
2.6 มลูคา่ขัน้ต่ําของการสัง่ซือ้ครัง้แรก   : ไมกํ่าหนด 
 
2.7  มลูคา่ขัน้ต่ําของการสัง่ซือ้ครัง้ถดัไป : ไมกํ่าหนด 

 
2.8 มลูคา่ขัน้ต่ําของการสัง่ขายคืน : ไมกํ่าหนด 
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2.9 จํานวนหน่วยลงทนุขัน้ต่ําของการสัง่ขายคืน    :   ไมกํ่าหนด 
 
2.10 มลูคา่หน่วยลงทนุคงเหลือในบญัชีขัน้ต่ํา : ไมกํ่าหนด 
 
2.11 จํานวนหน่วยลงทนุคงเหลือในบญัชีขัน้ต่ํา : ไมกํ่าหนด 
 
2.12 รายละเอียดเพิ่มเติม  : 

ทัง้นี ้มลูคา่ขัน้ต่ําของการสัง่ซือ้ครัง้แรก และมลูคา่ขัน้ต่ําของการสัง่ซือ้ครัง้ถดัไป ได้รวมคา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ (ถ้ามี)  
 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบาย
การลงทุน ลักษณะพิเศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า ประเภท
และอัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนที่จะลงทุน 
 
3.1 วตัถปุระสงค์ของโครงการ 
เพ่ือโอกาสในการสร้างผลตอบแทนท่ีดี โดยกระจายการลงทนุในตราสารหนีท้กุประเภทเพ่ือให้ได้รับผลประโยชน์สงูสดุและ
สร้างรายได้อยา่งสม่ําเสนมอแก่นกัลงทนุ 
 
3.2 ประเภทกองทนุตามนโยบายกองทนุ : ตราสารหนี ้
 
3.3 ประเภทกองทนุตามลกัษณะพิเศษ :  
 กองทนุรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) 
 ช่ือกองทนุหลกั (กรณี Feeder Fund) : RobecoSAM SDG Credit Income IH USD 

กองทนุหลกัจดทะเบียนซือ้ขายในประเทศ : ลกัเซมเบิร์ก (LUXEMBOURG) 
เป็นกองทนุ UCITS  

   
3.4 ประเภทการลงทนุตามการลงทนุในประเทศและตา่งประเทศ : กองทนุรวมท่ีเน้นลงทนุแบบมีความเส่ียงตา่งประเทศ 
 วงเงินการลงทนุในตา่งประเทศบางสว่น ไมเ่กิน   ....... ล้านเหรียญ 
 
3.5 นโยบายการกู้ ยืม (ถ้ามี) :  
กองทนุอาจกู้ ยืมหรือทําธุรกรรมการให้ยืมหลกัทรัพย์ ธุรกรรมการขายโดยมีสญัญาซือ้คืน หรือธุรกรรมการซือ้โดยมีสญัญา
ขายคืน (Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 
  
3.6 การลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (Derivatives) : ลงทนุ 
 
3.6.1  วตัถปุระสงค์ของการลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า : ท่ีมิได้มีวตัถปุระสงค์เพ่ือลดความเส่ียง (Non-Hedging) 
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  มีนโยบายการลงทนุใน derivatives :   แบบซบัซ้อน 

3.6.2  วิธีการในการคํานวน Global Exposure limit  :  VaR approach 

สมมติฐานท่ีใช้ในการคํานวณ : 
1. ระดบัความเช่ือมัน่ (confidence level) ร้อยละ 99.00 
2. ระยะเวลาการถือครอง (holding period) ) 20 วนัทําการ 
3. ข้อมลูย้อนหลงัท่ีใช้ในการ (observation period) ไมต่ํ่ากวา่ 250 วนัทําการ 
ประเภทของ VaR ท่ีบริษัทจดัการใช้ในการบริหารและควบคมุความเส่ียง Absolute VaR  

  ไมเ่กิน 20% ของ NAV  
วิธีการวดัมลูคา่ความเส่ียงด้านตลาด Variance Covariance Method (Parametric Approach) 

  
3.7 การลงทนุในตราสารท่ีมีสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าแฝง (Structured Note)  : ลงทนุ 
 
3.8 กลยทุธ์การบริหารกองทนุ (Management Style) : อ่ืน ๆ 
1. กองทนุเปิด ยไูนเตด็ ซสัเทนเนเบิล เครดิต อินคมั ฟันด์ มุง่หวงัให้ผลการดําเนินงานเคล่ือนไหวตามกองทนุหลกั  
2. RobecoSAM SDG Credit Income IH USD (กองทนุหลกั) มีกลยทุธ์ในการบริหารแบบเชิงรุก (Active management) 
 
3.9 ดชันีชีว้ดั/อ้างอิง (Benchmark) : ผลการดําเนินงานของกองทนุรวมหลกั ปรับด้วยต้นทนุการป้องกนัความเส่ียงอตัรา
แลกเปล่ียน เพ่ือเทียบคา่สกลุเงินบาท ณ วนัท่ีคํานวณผลตอบแทน สดัสว่น 100.00% 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปล่ียนแปลงตวัชีว้ดัในการเปรียบเทียบตามท่ีบริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึ่งอยู่
ภายใต้กรอบนโยบายการลงทนุท่ีกําหนด โดยบริษัทจดัการจะเปิดเผยข้อมลูและแจ้งให้ผู้ลงทนุทราบลว่งหน้าอย่างชดัเจน
ถงึวนัท่ีมีการเปล่ียนตวัชีว้ดั คําอธิบายเก่ียวกบัตวัชีว้ดั และเหตผุลในการเปล่ียนตวัชีว้ดัดงักลา่วผา่นการลงประกาศในเวบ็ไซต์
ของบริษัทจดัการ ภายในเวลาท่ีผู้ลงทนุสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมลูในการตดัสนิใจลงทนุได้  

อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปล่ียนแปลงตวัชีว้ดัเพ่ือให้เป็นไปตามประกาศ เง่ือนไขและข้อกําหนดของสมาคมบริษัทจดัการ
ลงทนุ และ/หรือ ประกาศ ข้อกําหนดของสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เก่ียวกบัมาตรฐานการวดัผลการดําเนินงานของ
กองทุนรวม และ/หรือ การเปล่ียนแปลงตวัชีว้ดัในการใช้เปรียบเทียบในกรณีท่ีผู้ออกตวัดชันีของตวัชีว้ดัไม่ได้จัดทําหรือ
เปิดเผยข้อมลู/อตัราดงักลา่วอีกต่อไป บริษัทจดัการจะแจ้งการเปล่ียนแปลงดงักลา่วให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบลว่งหน้าผ่าน
การประกาศในเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ ภายในเวลาท่ีผู้ลงทนุสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมลูการตดัสนิใจลงทนุได้ 
 
3.10 ลกัษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทนุ  : จ่ายผลตอบแทนแบบไมซ่บัซ้อน 
 
3.11 รายละเอียดเก่ียวกบันโยบายการลงทนุและลกัษณะพิเศษ :  

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

(1) กองทนุจะเน้นลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมต่างประเทศช่ือ RobecoSAM SDG Credit Income IH USD 
(กองทนุหลกั) เพียงกองทนุเดียว ซึง่เป็นกองทนุท่ีจดัตัง้และบริหารจดัการโดย Robeco Institutional Asset Management 
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B.V. โดยเฉล่ียในรอบปีบญัชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ ซึ่งกองทุนหลกัจดทะเบียนท่ี
ประเทศลกัเซมเบิร์ก (Luxembourg) และเป็น Société d'Investissement à Capital  Variable (“SICAV”)  โดยเป็น
กองทนุท่ีจดัตัง้ตามระเบียบของ Undertaking for Collective Investment in Transferable Securities (UCITS) ซึง่อยู่
ภายใต้การกํากบัดแูลของ Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) ท่ีเป็นสมาชิกสามญัของ 
International Organizations of Securities Commission (IOSCO) ทัง้นี ้กองทนุจะลงทนุในต่างประเทศโดยเฉล่ียในรอบ
ปีบญัชีไมน้่อยกวา่ร้อยละ 80 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ   

กองทนุหลกัมีวตัถปุระสงค์การลงทนุเพื่อเน้นรักษาระดบัรายได้อย่างสม่ําเสมอโดยเน้นลงทนุในตราสารหนีที้่มีความ
หลากหลายในกลุ่มอตุสาหกรรม และดําเนินกลยทุธ์ท่ีเพิ่มประสิทธิภาพของรายได้ ผลตอบแทนของกองทนุมาจากอตัรา
ดอกเบีย้ที่ปรับลดลงหรือปัจจยัพืน้ฐานด้านเครดิตที่ปรับตวัไปในทิศทางที่ดีขึน้ของอตุสาหกรรม หรือผู้ออกหลกัทรัพย์ 
อีกทัง้ กองทนุหลกัจะลงทนุอย่างน้อย 2 ใน 3 ของสินทรัพย์ทัง้หมด โดยจะลงทนุในตราสารหนีที้่มีความหลากหลายใน
กลุ่มอตุสาหกรรรม ซึ่งจะมีอายขุองตราสารที่แตกต่างกนั (ซึ่งจะเป็นตราสารหนีที้่มีระยะเวลาครบกําหนดท่ีแตกต่างกนั) 
โดยจะเป็นตราสารหนีที้่ออกโดยภาครัฐ และ/หรือภาคเอกชน และกองทนุหลกัจะพิจารณาลงทนุในบริษัทที่ผู้ออก
หลกัทรัพย์มีส่วนร่วมในหลกัการ UN Sustainable Development Goals (SDGs) (เป้าหมายการพฒันาอย่างยัง่ยืนท่ี
จดัทําขึน้โดยองค์การสหประชาชาติ)  

นอกจากนีก้องทนุหลกัอาจพิจารณาลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (Derivatives) เพ่ือป้องกนัความเส่ียง และ/หรือเพ่ือ
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทนุ (Efficient Portfolio Management (EPM)) แต่จะไม่ลงทนุในตราสารท่ีมีสญัญาซือ้
ขายลว่งหน้าแฝง (Structured Note)  

ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะสง่คําสัง่ซือ้ขายหน่วยลงทนุของกองทนุหลกัไปยงัประเทศลกัเซมเบิร์ก (Luxembourg) ในรูปสกลุเงิน
ดอลลาร์สหรัฐ (USD) โดยกองทนุหลกัจะนําเงินสกลุดอลลาร์สหรัฐ ไปลงทนุต่อในหลกัทรัพย์ในรูปสกลุเงินดอลลาร์สหรัฐ 
(USD) และ/หรือ ในรูปสกลุเงินอ่ืนใด หากมีการเปล่ียนแปลงโดยกองทนุหลกัในอนาคต บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิแก้ไข
รายละเอียดโครงการและแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบทางเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ  
 
(2) สว่นท่ีเหลือจะลงทนุใน ตราสารกึ่งหนีก้ึ่งทนุ และ/หรือตราสาร Basel III และ/หรือ derivatives หรือ SN ท่ีมี underlying 
เป็นตราสารกึ่งหนีก้ึ่งทนุ และ/หรือ ตราสาร Basel III รวมกนัทกุขณะไม่เกินร้อยละ 20 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ 
และ/หรือทรัพย์สินอ่ืนใดท่ีมีลกัษณะทํานองเดียวกนัทัง้ในและต่างประเทศ หรือหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือ
ตามท่ีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุประกาศกําหนดให้กองทนุลงทนุได้ 

ทัง้นี ้กองทนุอาจพิจารณาลงทนุในหรือมีไว้ซึง่สญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (Derivatives) เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการ
ลงทุน (Efficient Portfolio Management) และจะลงทุนในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าเพ่ือป้องกันความเส่ียงจากอตัรา
แลกเปล่ียนไมน้่อยกวา่ร้อยละ 90 ของมลูคา่เงินลงทนุในต่างประเทศ อย่างไรก็ดี ในกรณีท่ีสภาวการณ์ไม่ปกติกองทนุอาจ
พิจารณาป้องกนัความเส่ียงตามดลุยพินิจผู้จดัการกองทนุ ซึง่การใช้เคร่ืองมือป้องกนัความเส่ียงอาจมีต้นทนุสําหรับการทํา
ธุรกรรมป้องกันความเส่ียง โดยอาจทําให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนท่ีเพิ่มขึน้ และ/หรือ อาจทํา
ธุรกรรมการให้ยืมหลกัทรัพย์ (Securities lending) ธุรกรรมการขายโดยมีสญัญาซือ้คืน หรือธุรกรรมการซือ้โดยมีสญัญา
ขายคืน (Reverse Repo) ได้ ทัง้นี ้กองทนุอาจลงทนุในตราสารท่ีมีสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าแฝง (Structured Note) 
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(3) ในกรณีท่ีกองทนุปลายทางในต่างประเทศ (Master Fund) มีการลงทนุในทรัพย์สินประเภทอ่ืนท่ีไม่ใช่ทรัพย์สินท่ี
กองทนุไทยสามารถลงทนุได้ ได้แก่ Credit Default Swap (protection seller) ในอตัราสว่นท่ีมากกว่าร้อยละ 20 ของมลูค่า
ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุไทย บริษัทจดัการจะดําเนินการดงัตอ่ไปนี ้
(3.1) บริษัทจดัการจะคดัเลือกกองทนุรวมในต่างประเทศกองทนุใหม่เพ่ือเป็นกองทนุหลกัแทนกองทนุเดิม โดยกองทนุ
ต่างประเทศกองทนุใหม่ดงักล่าว จะมีนโยบายการลงทนุท่ีใกล้เคียงกบักองทนุเดิม และตอบสนองนโยบายการลงทนุของ
กองทนุและบริษัทเห็นว่าการย้ายไปลงทนุในกองทนุดงักล่าวเป็นผลดีต่อผลการดําเนินงานโดยรวมของกองทนุและเป็น
ประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ โดยบริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะพิจารณาเปล่ียนแปลงกองทนุต่างประเทศกองทนุใหม่ท่ี
มีคณุสมบติัตามท่ีสํานักงาน ก.ล.ต.ประกาศกําหนด หรือมีแนวทางให้ดําเนินการได้ทัง้นี ้บริษัทจัดการจะดําเนินการให้
เสร็จสิน้โดยไมช่กัช้า และจะแจ้งให้สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.และผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบตอ่ไป 
(3.2) หากเกิดกรณีใดๆ ท่ีทําให้บริษัทจดัการไม่สามารถดําเนินการคดัเลือกกองทนุรวมในต่างประเทศกองทนุใหม่เพ่ือเป็น
กองทนุหลกัแทนกองทนุเดิมได้บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิท่ีจะดําเนินการเลิกกองทนุ โดยจะดําเนินการจําหน่ายหลกัทรัพย์
หรือทรัพย์สินท่ีเหลืออยู่ของกองทนุ เพ่ือคืนเงินตามจํานวนท่ีรวบรวมได้หลงัหกัค่าใช้จ่ายและสํารองค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้อง
ของกองทนุ (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ ตามสดัส่วนจํานวนหน่วยลงทนุท่ีถือต่อจํานวนหน่วยลงทนุท่ีจําหน่ายได้แล้ว
ทัง้หมด 
 
(4) ในกรณีท่ีกองทนุมีการลงทนุในกองทนุปลายทางไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุปลายทาง 
หากกองทนุปลายทางมีมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิลดลงในลกัษณะดงัตอ่ไปนี ้ 
1 มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ ณ วนัใดวนัหนึง่ลดลงเกินกวา่สองในสามของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุปลายทาง หรือ 
2 ยอดรวมของมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุปลายทางลดลงในช่วงระยะเวลาห้าวนัทําการใดติดต่อกนั คิดเป็นจํานวนเกิน
กวา่ 2 ใน 3 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุปลายทาง  
ในกรณีท่ีกองทนุปลายทางมีมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิลดลงในลกัษณะดงักลา่วบริษัทจดัการจะดําเนินการดงัตอ่ไปนี ้
รายละเอียดการดําเนินการ 

การดาํเนินการ ระยะเวลาดาํเนินการ 

1  แจ้งเหตท่ีุกองทนุปลายทางมีมลูคา่ทรัพย์สนิลดลง พร้อมแนวทาง 
การดําเนินการของ บริษัทจดัการให้สํานกังานและผู้ ถือหน่วย (แนวทางการ
ดงักลา่วต้องคํานงึถงึประโยชน์ท่ีดีท่ีสดุของผู้ ถือหน่วยโดยรวม) 

ภายใน 3 วนัทําการนบัแตว่นัท่ีมี 
การเปิดเผยข้อมลูของกองทนุ
ปลายทางท่ีปรากฏเหต ุ

2  เปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบัการดําเนินการตามข้อ 1 ตอ่ผู้ลงทนุทัว่ไป 
(ดําเนินการให้บคุลากรท่ีเก่ียวข้องเปิดเผยข้อมลูดงักลา่วด้วย) 

พร้อมข้อ 1  

3  ปฏิบติัตามแนวทางการดําเนินการตามข้อ 1 ภายใน 60 วนันบัแตว่นัท่ีมี 
การเปิดเผยข้อมลูของกองทนุ
ปลายทางท่ีปรากฏเหต ุ

4 รายงานผลการดําเนินการตามข้อ 3 ให้สํานกังานทราบ ภายใน 3 วนัทําการนบัแตว่นัท่ี
ดําเนินการตามข้อ 3 แล้วเสร็จ 
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(5) กองทนุหลกั หรือชนิดของหน่วยลงทนุ (Class) อาจมีการจํากัดหน่วยลงทนุท่ีสามารถไถ่ถอนได้ (รวมถึงการไถ่ถอน
ผ่านการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ) หากมีการไถ่ถอนหน่วยลงทนุ เกินกว่า 10% ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ โดย
กองทนุหลกั หรือชนิดของหน่วยลงทนุ (Class) อาจเล่ือนคําสัง่การไถ่ถอนหน่วยลงทนุออกไปทํารายการในวนัทําการถดัไป 
เรียงลําดบัตามการทํารายการ 

กองทนุหลกั หรือชนิดของหน่วยลงทนุ (Class) อาจขยายระยะเวลาในการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุในกรณีพิเศษ
ออกไปได้โดยไม่เกินสามสิบวันทําการของธนาคารตามความจําเป็น กรณีท่ีมีอุปสรรคอันเน่ืองมาจากกฎระเบียบของ
ทางการหรือข้อจํากดัท่ีคล้ายคลงึกนัในตลาดหลกัท่ีกองทนุหลกั หรือชนิดของหน่วยลงทนุ (Class) ลงทนุ 

ดงันัน้ ผู้ ถือหน่วยลงทุนอาจไม่ได้รับการจดัสรรหน่วยลงทนุและมลูค่าหน่วยลงทนุในวนัท่ีส่งคําสัง่ขายคืนหรือคําสัง่การ
สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุนัน้ รวมทัง้อาจไมไ่ด้รับเงินคา่ขายคืนหรือสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุภายในระยะเวลาท่ีกําหนดไว้ 
 
(6) เน่ืองจากกองทนุหลกัจดัตัง้เป็นกองทนุรวมตราสารหนี ้ซึง่กองทนุหลกัมีนโยบายลงทนุในตราสารหนีไ้ม่น้อยกว่าสองใน
สามของสินทรัพย์ทัง้หมดของกองทนุ ซึ่งไม่ขดักบัระเบียบของ UCITS อนึ่งตามประการคณะกรรมการตลาดทนุ กองทนุ
รวมตราสารหนีต้้องมีมูลค่าการลงทุนในทรัพย์สินดังนี ้เช่น เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตราสารหนี ้เป็นต้น 
รวมกนัไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ แต่เน่ืองจากกองทนุเปิด ยไูนเต็ด ซสัเทนเนเบิล เครดิต 
อินคมั ฟันด์ มีลกัษณะพิเศษเป็นกองทนุ feeder fund ซึง่ลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุต่างประเทศเพียงกองทนุเดียว 
(กองทนุหลกั) ซึง่ประกาศท่ี ทน. 87/2558 และหนงัสือเวียนท่ี ก.ล.ต.นจ.(ว) 3/2560 ได้อนญุาตให้กองทนุไทยสามารถกําหนด
ประเภทกองทนุตามช่ือหรือนโยบายการลงทนุของกองทนุหลกัได้ 
 
(7) ในการคํานวณสดัสว่นการลงทนุของกองทนุ เร่ืองการจดัแบง่ประเภทของกองทนุ บริษัทจดัการอาจไม่นบัช่วงระยะเวลา
ดงันีร้วมด้วยก็ได้ ทัง้นี ้โดยต้องคํานงึถงึประโยชน์ของผู้ลงทนุเป็นสําคญั 
1. ช่วงระยะเวลา 30 วนันบัแตว่นัท่ีจดทะเบียนเป็นกองทนุรวม 
2. ช่วงระยะเวลา 30 วนัก่อนครบอายโุครงการหรือก่อนเลกิกองทนุรวม 
3. ช่วงระยะเวลาท่ีต้องใช้ในการจําหน่ายทรัพย์สินของกองทนุเน่ืองจากได้รับคําสัง่ขายคืนหรือสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ หรือ
มีการสิน้สดุสมาชิกภาพ หรือมีการโอนย้ายกองทนุจํานวนมาก หรือเพ่ือรอการลงทนุ ทัง้นี ้ต้องไมเ่กินกวา่ 10 วนัทําการ 
 
บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิเปล่ียนแปลงประเภทและลกัษณะพิเศษของกองทนุรวมเป็นกองทนุรวมท่ีมีการลงทนุโดยตรงใน
ตราสาร และ/หรือหลกัทรัพย์ดงักล่าวข้างต้น หรือกองทนุรวมหน่วยลงทนุ (Fund of Funds) หรือสามารถกลบัมาเป็น
กองทนุรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) ได้ โดยไม่ทําให้ระดบัความเส่ียงของการลงทนุ (risk spectrum) เพิ่มขึน้ ทัง้นี ้ให้
เป็นไปตามดลุยพินิจของผู้จดัการกองทนุ โดยขึน้อยู่กบัสถานการณ์ตลาด ณ ขณะนัน้ และต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สงูสดุ
ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ ทัง้นี ้หากมีการเปล่ียนแปลงดงักล่าวบริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบลว่งหน้าไม่น้อยกว่า 
30 วนั ก่อนการแก้ไขโครงการผา่นการประกาศทางเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ หรือช่องทางอ่ืนตามความเหมาะสม 
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ลักษณะสาํคัญของกองทุน RobecoSAM SDG Credit Income IH USD (กองทุนหลัก) 

ช่ือกองทุน : RobecoSAM SDG Credit Income IH USD 

บริษัทจัดการ : 

(Management Company) 

Robeco Institutional Asset Management B.V. 

วันที่จัดตัง้ RobecoSAM SDG 
Credit Income 

20 เมษายน 2561 

วันที่จัดตัง้ RobecoSAM SDG 
Credit Income IH USD 

20 เมษายน 2561 

ประเภทโครงการ : ตราสารหนี ้

วัตถุประสงค์และนโยบาย 
การลงทุน : 

กองทนุหลกัมีวตัถปุระสงค์การลงทนุเพื่อเน้นรักษาระดบัรายได้อย่างสม่ําเสมอโดย
เน้นลงทนุในตราสารหนีที้่มีความหลากหลายในกลุ่มอตุสาหกรรม และดําเนินกลยทุธ์
ที่เพิ่มประสิทธิภาพของรายได้ ผลตอบแทนของกองทนุมาจากอตัราดอกเบีย้ที่ปรับ
ลดลงหรือปัจจยัพืน้ฐานด้านเครดิตที่ปรับตวัไปในทิศทางที่ดีขึน้ของอตุสาหกรรม หรือ
ผู้ออกหลกัทรัพย์ อีกทัง้ กองทนุหลกัจะลงทนุอย่างน้อย 2 ใน 3 ของสินทรัพย์ทัง้หมด 
โดยจะลงทนุในตราสารหนีท่ี้มีความหลากหลายในกลุ่มอตุสาหกรรรม ซึ่งจะมีอายขุอง
ตราสารที่แตกต่างกนั (ซึ่งจะเป็นตราสารหนีที้่มีระยะเวลาครบกําหนดที่แตกต่างกนั) 
โดยจะเป็นตราสารหนีที้่ออกโดยภาครัฐ และ/หรือภาคเอกชน และกองทนุหลกัจะ
พิจารณาลงทนุในบริษัทที่ผู้ออกหลกัทรัพย์มีส่วนร่วมในหลกัการ UN Sustainable 
Development Goals (SDGs) (เป้าหมายการพฒันาอย่างยัง่ยืนที่จดัทําขึน้โดย
องค์การสหประชาชาติ)  

กองทุนหลักจะพิจารณาลงทุนในบริษัทผู้ ออกหลกัทรัพย์ท่ีมีส่วนร่วมในหลกัการ UN 
Sustainable Development Goals (SDGs) (เป้าหมายการพฒันาอย่างยัง่ยืนท่ีจดัทํา
ขึน้โดยองค์การสหประชาชาติ) กองทนุหลกัสามารถให้บริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์เหล่านี ้
ปรับปรุงการมีส่วนร่วมในการพฒันาอย่างยั่งยืนท่ีจัดทําขึน้โดยองค์กรสหประชาชาติ 
(SDGs) ได้ โดยการเข้าถึงกลุ่มผู้บริหารของบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ ทัง้นีก้ารกระทํา
ดงักลา่วไม่ได้เป็นการบ่งชีว้่ากองทนุหลกัจะเข้าไปลงทนุถือครองหลกัทรัพย์ของบริษัทผู้
ออกหลกัทรัพย์นัน้ในสดัสว่นท่ีสงูขึน้ การมีสว่นร่วมในเชิงบวกต่อ SDGs แสดงถึงการท่ี
บริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์นําเสนอสินค้า ผลิตภณัฑ์ และบริการ และ/หรือสง่เสริมศลุกากร
ทางการค้าท่ีจะนําไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน 17 ประการของ
สหประชาชาติ นอกจากการพฒันาอย่างยัง่ยืนท่ีจัดทําขึน้โดยองค์การสหประชาชาติ
แล้ว กองทนุหลกัยงัคํานงึถงึวตัถปุระสงค์ด้านสิง่แวดล้อมท่ียัง่ยืนและสงัคมอย่างชดัเจน 
โดยขัน้ตอนการประเมินบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์นัน้ กองทุนหลกัจะมีการพิจารณากล
ยุทธ์ของบริษัท การกํากับดูแลกิจการความโปร่งใส ตลอดจนผลิตภัณฑ์และบริการท่ี
บริษัท นําเสนอด้วยเช่นกนั 
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กองทนุหลกัมีสไตล์การบริหารการลงทนุแบบ Active และไมถ่กูจํากดัโดย Benchmark 

ประเทศที่จดทะเบียนจัดตัง้ ลกัเซมเบิร์ก (LUXEMBOURG) 

วันทาํการซือ้ขาย ทกุวนัทําการซือ้ขายของกองทนุหลกั 

อายุโครงการ : ไมกํ่าหนด 

การจ่ายเงนิปันผล : ไมจ่่ายเงินปันผล  

ผู้ดูแลผลประโยชน์/ 
ผู้เกบ็รักษาทรัพย์สนิ 
ของกองทุน : 

J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. 

Bloomberg Ticker : ROBCIIH LX 

Website https://www.robeco.com/en/funds/prof-glob-en-11/robecosam-sdg-credit-
income-ih-usd-lu1806347115.html 

 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่างประเทศ 

ค่าธรรมเนียมที่เกบ็จากกองทุน 

ค่าธรรมเนียมการจัดการ ปัจจบุนัร้อยละ 0.5 ตอ่ปี  

ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ (Service fee) ปัจจบุนัร้อยละ 0.12 ตอ่ปี  

ค่าส่วนแบ่งจากผลกาํไร 
(Performance fee) 

ไมมี่ 

ค่าใช้จ่ายรวม (Ongoing charge) ปัจจบุนัร้อยละ 0.63 ตอ่ปี  

ค่าใช้จ่ายที่เกดิจากการซือ้ขาย
หลักทรัพย์ (Expected transaction 
costs) 

ปัจจบุนัร้อยละ 0.11 ตอ่ปี 

ค่าธรรมเนียมที่เกบ็จากผู้ถือหน่วยลงทุน 

ค่าธรรมเนียมการส่ังซือ้ สงูสดุร้อยละ 0.50 (ปัจจบุนั ยกเว้น) (ขึน้อยูก่บัช่องทางการจดัจําหน่าย และอาจมี
คา่ใช้จ่ายเพิ่มเติมขึน้อยูก่บัผู้จดัจําหน่าย) 

ค่าธรรมเนียมการส่ังขาย ไมมี่ 

ค่าธรรมเนียมการสับเปล่ียน สงูสดุร้อยละ 1.00 (ปัจจบุนั  ยกเว้น) 

อนึง่ กองทนุหลกัอาจเพิ่มเติมหรือเปล่ียนแปลงการเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายตา่งๆ ของกองทนุได้  



 

กองทนุเปิด ยไูนเตด็ ซสัเทนเนเบิล เครดิต อินคมั ฟันด์ 21 

ความเส่ียงที่สาํคัญของกองทุนหลัก: 

1. ความเส่ียงทางการตลาด (Market Risk) 
คือความเส่ียงจากความผันผวนของราคาหลกัทรัพย์ท่ีกองทุนเข้าไปลงทุน ท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงในสถานการณ์ทาง
เศรษฐกิจ สงัคมและการเมืองซึง่เป็นความเส่ียงท่ีไมส่ามารถควบคมุได้ 
2. ความเส่ียงจากการลงทนุกระจกุตวั (Concentration Risk) 
กองทนุหลกัอาจลงทนุในผู้ออกตราสารท่ีอยู่ในอตุสาหกรรม หรือภมิูภาคเดียวกนั หรือในตลาดหลกัทรัพย์เดียวกนั ดงันัน้หาก
เกิดเหตุการณ์ท่ีอาจส่งผลกระทบต่อผู้ออกตราสาร อาจทําให้กองทุนหลกัมีผลการดําเนินงานท่ีผนัผวนมากกว่ากองทุนท่ี
กระจายตวัการลงทนุในหลายผู้ออกตราสาร 
3. ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน (Foreign Exchange Risk) 
คือ ความเส่ียงท่ีการลงทนุอาจประสบกบัความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียน ทําให้อตัราผลตอบแทนในรูปเงินบาทผนัผวน
หากคา่เงินตราสกลุตา่งประเทศมีการเปล่ียนแปลง 
4. ความเส่ียงจากอตัราเงินเฟ้อ (Inflation Risk)  
ความเส่ียงอนัเน่ืองมาจากการลดลงของอํานาจซือ้ โดยปกติอตัราดอกเบีย้สว่นใหญ่มีการกําหนดเอาไว้คงท่ี ซึง่ผลของเงินเฟ้อ
จะลดคา่ของเงินลงทัง้ดอกเบีย้ท่ีได้รับในแตล่ะงวดและเงินต้นท่ีจะได้รับคืนในงวดสดุท้าย  
5. ความเส่ียงจากความสามารถในการชําระหนีข้องผู้ออกตราสารหนี ้(Credit Risk)  
ความเส่ียงจากตราสารหนีท่ี้กองทนุรวมไปลงทนุท่ีอาจจะมีการผิดนดัชําระหนี ้คือ บริษัทผู้ออกตราสารหนีน้ัน้ๆ ไม่สามารถนํา
เงินต้น/ดอกเบีย้มาจ่ายเม่ือถงึวนัท่ีครบกํานดท่ีต้องจ่าย  
6. ความเส่ียงจากการขาดสภาพคลอ่งของตราสาร (Liquidity Risk) 
ความเส่ียงท่ีเกิดจากการลงทนุในตราสารท่ีไม่มีสภาพคล่องในการซือ้ขาย หรือตราสารหนีท่ี้มีสภาพคล่องน้อย ทัง้นี ้สภาพ
คลอ่งดงักลา่วเกิดจากอปุสงค์และอปุทาน และคณุภาพของตราสาร ณ ขณะนัน้ๆ เป็นต้น 
7. ความเส่ียงจากการลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (Derivatives Risk) 
สญัญาซือ้ขายลว่งหน้าบางประเภทอาจมีการขึน้ลงผนัผวน (volatile) มากกว่าหลกัทรัพย์พืน้ฐานดงันัน้หากกองทนุมีการ
ลงทุนในหลักทรัพย์ดังกล่าวย่อมทําให้สินทรัพย์มีความผันผวนมากกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์พืน้ฐาน (Underlying 
Security) 
 

ในกรณีท่ีกองทนุหลกัมีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจดัการ ซึง่บริษัทจดัการเห็นว่าไม่มีนยัสําคญั บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ี
จะแก้ไขเพิ่มเติมโครงการให้สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงของกองทุนหลกัโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ ถือหน่วยลงทุนแล้ว 
และจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบทางเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการโดยพลนั 

 
เงื่อนไขอ่ืนๆ 
(1) ในกรณีท่ีชนิดของหน่วยลงทุน (Class) และ/หรือกองทุนหลักท่ีกองทุนลงทุนนัน้ไม่เหมาะสมอีกต่อไป และ/หรือ 
Class หรือกองทนุหลกัท่ีกองทนุลงทนุมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดจนอาจส่งผลกระทบอย่างมีนยัสําคญั เช่น เง่ือนไข
การลงทนุ นโยบายการลงทนุ อตัราค่าธรรมเนียม เป็นต้น และ/หรือ กองทนุหลกัที่กองทนุลงทนุมีการกระทําผิดตาม
ความเห็นของหน่วยงานกํากบัดแูลของกองทนุต่างประเทศ และ/หรือเมื่อเกิดเหตกุารณ์หรือคาดการณ์ได้ว่าจะเกิดการ
เปลี่ยนแปลงกฎระเบียบต่างๆ จนอาจส่งผลให้การลงทนุในกองทนุต่างประเทศเป็นภาระต่อผู้ลงทนุเกินจําเป็น เป็นต้น 
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และ/หรือในกรณีที่กองทนุหลกัที่กองทนุลงทนุได้เลิกโครงการในขณะที่บริษัทจดัการยงัดําเนินการบริหารและจดัการ
ลงทนุกองทนุเปิด ยไูนเต็ด ซสัเทนเนเบิล เครดิต อินคมั ฟันด์ ทัง้นี ้เม่ือปรากฏกรณีดงักล่าวข้างต้นบริษัทจดัการขอสงวน
สิทธิ โดยเป็นไปตามดลุยพินิจของบริษัทจดัการ ที่จะพิจารณาเปลี่ยนแปลงชนิดของหน่วยลงทนุ (Class) และ/หรือ
กองทนุหลกั และ/หรือการเปล่ียนแปลงสกลุเงินลงทนุเป็นสกลุเงินอ่ืนใด โดยจะนําเงินไปลงทนุในกองทนุรวมต่างประเทศ
อื่นใดที่มีนโยบายการลงทนุสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ และ/หรือนโยบายการลงทนุของกองทนุ และในการโอนย้าย
กองทนุดงักล่าว บริษัทจดัการอาจพิจารณาดําเนินการในครัง้เดียว หรือทยอยโอนย้ายเงินทนุ ซึ่งอาจส่งผลให้ ในช่วง
เวลาดงักล่าวกองทนุอาจมีไว้ซึ่งหน่วยลงทนุของกองทนุต่างประเทศมากกว่า 1 กองทนุ โดยอาจเป็นกองทนุที่บริหารและ
จดัการลงทนุโดย Robeco Institutional Asset Management B.V. หรือไม่ก็ได้ และ/หรือขอสงวนสิทธิในการเลิก
โครงการจดัการกองทนุเปิด ยไูนเต็ด ซสัเทนเนเบิล เครดิต อินคมั ฟันด์ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วย
ลงทนุแล้ว ทัง้นี ้หากมีการดําเนินการดงักล่าว บริษัทจดัการจะประกาศให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบลว่งหน้าโดยพลนั 

(2) ในกรณีท่ีคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ หรือสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีการแก้ไข
เพิ่มเติมประกาศท่ีเก่ียวข้องกบักฎเกณฑ์การลงทนุ รวมถึงกฎเกณฑ์การลงทนุในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า หรือประกาศอ่ืน
ใดท่ีกระทบกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนีใ้นภายหลงั บริษัทจัดการจะดําเนินการปรับนโยบายการลงทุนดงักล่าว
เพ่ือให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด โดยถือวา่ได้รับความเหน็ชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว 

ทัง้นี ้การสรุปสาระสําคญัในสว่นของกองทนุ RobecoSAM SDG Credit Income IH USD ได้ถกูคดัเลือกมาเฉพาะสว่นท่ี
สําคญัและจดัแปลมาจากต้นฉบบัภาษาองักฤษ ดงันัน้ ในกรณีท่ีมีความแตกตา่งหรือไมส่อดคล้องกบัต้นฉบบัภาษาองักฤษ 
ให้ถือตามต้นฉบบัภาษาองักฤษเป็นเกณฑ์ 
 
3.12 รายละเอียดการลงทนุในตา่งประเทศ  
กองทนุจะลงทนุในตา่งประเทศโดยเฉล่ียในรอบปีบญัชีไมน้่อยกวา่ร้อยละ 80 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ 
 
3.13 ประเภทของหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนท่ีจะลงทนุ  : 

3.13.1 ประเภทของหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนท่ีจะลงทนุในประเทศ : 
บริษัทจดัการจะลงทนุหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลกัทรัพย์ ทรัพย์สนิอ่ืน หรือหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนอย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่างตามท่ีประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดดงัต่อไปนี ้เว้นแต่ในกรณีท่ีประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ ประกาศคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. หรือสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือเพิ่มเติมประเภทหรือลกัษณะของ
หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิหรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืน 
 
ส่วนที่ 1 :  ตราสาร TS (transferable securities)   

1.  ตราสาร TS หมายความว่า ตราสารทางการเงินใดๆ นอกเหนือจากทรัพย์สินในส่วนท่ี 2 – ส่วนท่ี 6 ในข้อ 3.13.1 นี ้  
ซึง่มีคณุสมบติัตามหลกัเกณฑ์ท่ีครบถ้วน ดงันี ้

1.1  ไมมี่ข้อกําหนดหรือเง่ือนไขท่ีทําให้ผู้ลงทนุมีภาระผกูพนัมากกวา่มลูคา่เงินลงทนุในตราสาร 
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1.2  สามารถเปล่ียนมือได้ (รวมถึงกรณีท่ีเป็น B/E P/N หรือ SN ท่ีมีเง่ือนไขห้ามเปล่ียนมือแต่กองทนุได้ดําเนินการให้มีการ
รับโอนสทิธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการท่ีกฎหมายกําหนด หรือมีเง่ือนไขให้กองทนุสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้)  

1.3  มีข้อมลูเก่ียวกบัตราสารท่ีถกูต้องครบถ้วนและมีการปรับปรุงเป็นประจําอย่างสม่ําเสมอ ซึ่ง บลจ. สามารถเข้าถึงได้
เพ่ือนํามาประกอบการพิจารณาตดัสินใจลงทนุได้อย่างสม่ําเสมอ และมีข้อมลูราคาท่ีสะท้อนมลูค่ายติุธรรม โดยข้อมลู
ดงักลา่วต้องอ้างอิงจากแหลง่ข้อมลูท่ีเช่ือถือได้ซึง่จดัทําตามหลกัวิชาการอนัเป็นท่ียอมรับในระดบัสากล 
 
2.  คณุสมบติัและหลกัเกณฑ์ในการลงทนุของตราสารเพิ่มเติมจากท่ีกําหนดในข้อ 1. 

2.1  ในกรณีท่ีเป็นการลงทนุใน B/E หรือ P/N ท่ีออกตราสารดงักลา่วเพ่ือชําระหนีก้ารค้า B/E หรือ P/N ดงักลา่วต้องมีการ
รับอาวลัหรือรับรองโดยบคุคลดงันี ้ 

2.1.1  ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายวา่ด้วยธุรกิจสถาบนัการเงิน  
2.1.2  ธนาคารออมสนิ  
2.1.3  ธนาคารอาคารสงเคราะห์  
2.1.4  ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
2.1.5  ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มแหง่ประเทศไทย  
2.1.6  ธนาคารเพ่ือการสง่ออกและนําเข้าแหง่ประเทศไทย  
2.1.7  ธนาคารอิสลามแหง่ประเทศไทย  
2.1.8  สถาบนัการเงินตา่งประเทศท่ีมีลกัษณะทํานองเดียวกบัผู้ รับฝากตาม 2.1.1 - 2.1.7 

ทัง้นี ้การอาวลัหรือการรับรองดงักล่าวต้องเป็นการอาวลัหรือการรับรองผู้สัง่จ่ายหรือผู้ออกตัว๋ ทัง้จํานวนรวมถึงดอกเบีย้ 
(ถ้ามี) ตามท่ีระบไุว้ใน B/E หรือ P/N ด้วย 
 
2.2  การลงทนุใน SN ต้องเป็นไปตามเง่ือนไขเพิ่มเติมดงันี ้
2.2.1  SN มีการจ่ายผลตอบแทนโดยอ้างอิงกบั underlying ประเภทเดียวกบั underlying  ของ derivatives ตามท่ีระบใุน
สว่นท่ี 6 ข้อ 1 
2.2.2  หากการลงทุนใน SN จะมีผลทําให้กองทุนต้องรับมอบทรัพย์สินใด ๆ ทรัพย์สินนัน้ต้องเป็นทรัพย์สินท่ีกองทุน
สามารถลงทนุได้  เว้นแต่เป็นไปตามมาตรฐานสากลซึง่กําหนดโดย International Swaps and Derivatives Association 
(ISDA) และเป็นทรัพย์สินท่ีสามารถเปล่ียนมือได้ โดยก่อนการลงทุน บลจ. ต้องจัดให้มีการเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกับการ
ลงทนุท่ีอาจทําให้กองทนุต้องรับมอบทรัพย์สนิดงักลา่วไว้ในหนงัสือชีช้วนด้วย 
2.2.3  ในกรณีท่ีเป็น SN ซึง่มีข้อกําหนดห้ามเปล่ียนมือ ผู้ออก SN ต้องยินยอมให้กองทนุสามารถไถ่ถอน SN ดงักลา่ว
ก่อนครบอาย ุเม่ือ บลจ. ร้องขอได้ 
2.2.4  ในกรณีท่ีเป็น SN ซึ่งเสนอขายในประเทศ  บลจ. ต้องดําเนินการจดัให้มีข้อตกลงกบัผู้ออก SN ดงัต่อไปนีก่้อนการ
ลงทนุ 
2.2.4.1  ให้ผู้ออก SN คํานวณและแจ้งมลูค่ายติุธรรมของ SN ไปยงั TBMA ทกุวนัท่ี 15 และวนัสดุท้ายของแต่ละเดือน  ทัง้นี ้
ในกรณีท่ีวนัดงักลา่วเป็นวนัหยดุทําการของ บลจ. ให้คํานวณและแจ้งมลูคา่ยติุธรรมภายในวนัทําการถดัไป   
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2.2.4.2  ในกรณีท่ีเกิดเหตกุารณ์ท่ีสง่ผลกระทบต่อราคาของ SN อย่างมีนยัสําคญัให้ผู้ออก SN คํานวณและแจ้งมลูค่า
ยติุธรรมของ SN ไปยงั TBMA ทนัที 
ความในวรรคหนึง่ไมนํ่ามาใช้บงัคบักบักรณีท่ีเป็น SN ซึง่ขึน้ทะเบียนกบั TBMA และมีการเสนอขายตามหลกัเกณฑ์ท่ีกําหนด
ไว้ในประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุวา่ด้วยการขออนญุาตและการอนญุาตให้เสนอขายตราสารหนีท่ี้ออกใหม ่
2.2.5  ในกรณีท่ีเป็น SN ซึง่เสนอขายในตา่งประเทศ  ต้องปรากฎวา่ SN นัน้มีราคาปรากฏในระบบข้อมลูท่ีน่าเช่ือถือได้ซึง่
เป็นท่ียอมรับโดยทัว่ไปของธรรมเนียมปฏิบติัสากล และ บลจ. ต้องดําเนินการจดัให้มีข้อตกลงกบัผู้ออก SN ดงัต่อไปนี ้
ก่อนการลงทนุ 
2.2.5.1 ให้ผู้ออก SN ส่งราคาท่ีเป็นมลูค่ายติุธรรมของ SN ซึง่เกิดจากวิธีการคํานวณเดียวกบัท่ีใช้ในการคํานวณราคาท่ี
แสดงในระบบข้อมลูท่ีน่าเช่ือถือดงักล่าว ให้ บลจ. ทกุวนัท่ี 15 และวนัสดุท้ายของแต่ละเดือน  ทัง้นี ้ในกรณีท่ีวนัดงักล่าว
เป็นวนัหยดุทําการของ บลจ. ให้คํานวณและแจ้งมลูคา่ยติุธรรมภายในวนัทําการถดัไป 
2.2.5.2  ในกรณีท่ีเกิดเหตกุารณ์ท่ีสง่ผลกระทบต่อราคาของ SN อย่างมีนยัสําคญั ให้ผู้ออก SN สง่ราคาท่ีเป็นมลูค่ายติุธรรม
ของ SN มายงั บลจ. ทนัที 
 

ส่วนที่ 2 :  ทรัพย์สนิประเภทหน่วย CIS  

ต้องมีคณุสมบติัและหลกัเกณฑ์ในการลงทนุดงันี ้
กรณีเป็นหน่วยท่ีการออกอยูภ่ายใต้บงัคบักฎหมายไทย 

1   กรณีเป็นหน่วย CIS  

1.1  มีคณุสมบติัและเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ในการลงทนุเช่นเดียวกบัข้อกําหนดสําหรับตราสาร TS ในสว่นท่ี 1 ข้อ 1.1 ข้อ 1.2 
และข้อ 1.3 

1.2  ในกรณีท่ีกองทนุไปลงทนุในหน่วย CIS ของ MF MF ดงักลา่วต้องมีนโยบายการลงทนุดงันี ้ 
1.2.1  มีการลงทนุในทรัพย์สนิซึง่เป็นประเภทและชนิดเดียวกบัท่ีกองทนุสามารถลงทนุได้ 
1.2.2  มีการลงทนุในทรัพย์สินเม่ือใช้วิธีคํานวณตามสดัสว่น (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ single entity 
limit ของกองทนุนัน้ 
1.2.3  มีการลงทนุในทรัพย์สินเม่ือใช้วิธีคํานวณตามสดัส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ product limit 
สําหรับทรัพย์สนิท่ีเป็น SIP ของกองทนุนัน้ 
1.2.4  มีการลงทนุใน derivatives ท่ีเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ global exposure limit  ของกองทนุนัน้ 

1.3  ในกรณีท่ีกองทนุรวมฟีดเดอร์ไปลงทนุในหน่วย CIS ของ MF  MF ดงักลา่วต้องไมใ่ช่กองทนุรวมฟีดเดอร์ 
 
2  กรณีเป็นหน่วย CIS นอกเหนือจากท่ีกําหนดในสว่นท่ี 2 ข้อ 1 
2.1  มีคณุสมบติัและเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ในการลงทนุเช่นเดียวกบัข้อกําหนดสําหรับตราสาร TS ในส่วนท่ี 1 ข้อ 1.1  
ข้อ 1.2 และข้อ 1.3 
2.2  จดทะเบียนซือ้ขายใน SET 
 
ส่วนที่ 3 :  ทรัพย์สนิประเภทเงนิฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงนิฝาก  
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ต้องเป็นเงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝากของผู้ รับฝากดงันี ้
1.  ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายวา่ด้วยธุรกิจสถาบนัการเงิน 
2.  ธนาคารออมสนิ  
3.  ธนาคารอาคารสงเคราะห์  
4.  ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
5.  บรรษัทตลาดรองสนิเช่ือท่ีอยูอ่าศยั  
6.  ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มแหง่ประเทศไทย  
7.  ธนาคารเพ่ือการสง่ออกและนําเข้าแหง่ประเทศไทย  
8.  ธนาคารอิสลามแหง่ประเทศไทย  
9.  สถาบนัการเงินระหวา่งประเทศท่ีประเทศไทยเป็นสมาชิก 
10.  สถาบนัการเงินตา่งประเทศท่ีมีลกัษณะทํานองเดียวกบัผู้ รับฝากตาม 1 – 9 
 
ส่วนที่ 4 :  ธุรกรรมประเภทการซือ้โดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo) 
การลงทนุใน reverse repo ต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงันี ้

1.   คูส่ญัญา  ต้องเป็นนิติบคุคลดงันีท่ี้สามารถเข้าเป็นคูส่ญัญาใน reverse repo ได้ตามกฎหมายไทย 
1.1  ธพ. 
1.2  บง. 
1.3  บค. 
1.4  บล. 
1.5  บริษัทประกนัภยั 
1.6  ธปท. 
1.7  กองทนุฟืน้ฟ ู
1.8  นิติบคุคลท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ 
1.9  สว่นราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวา่ด้วยวิธีการงบประมาณ 
 
2.   ตราสารท่ีใช้ในการทํา reverse repo ต้องเป็นตราสารดงันี ้

2.1  ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ  โดยกรณีเป็นตราสารภาครัฐต่างประเทศต้องมี credit rating 
อยูใ่นอนัดบั investment grade  

2.2  B/E P/N บตัรเงินฝาก ศกุกู หรือหุ้นกู้ ระยะสัน้ ท่ี ธพ. บง. หรือธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ เป็นผู้ มีภาระ
ผกูพนั ซึง่มีอายคุงเหลือไมเ่กิน 1 ปี 

2.3  B/E หรือ P/N ท่ี TSFC เป็นผู้ออก ท่ีมีกําหนดวนัใช้เงินตามตัว๋ไม่เกิน 270 วนันบัแต่วนัออกตัว๋ และเป็นตัว๋ท่ีถึง
กําหนดใช้เงินเม่ือทวงถามหรือเม่ือได้เหน็ 

2.4  B/E P/N หรือศกุกู ท่ีมีอายไุมเ่กิน 90 วนันบัแตว่นัท่ีออก ซึง่มี credit rating อยา่งใดอยา่งหนึง่ดงันี ้
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2.4.1  มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอนัดบัแรก โดยกรณีท่ีเป็น issuer rating ต้องเป็น credit rating ท่ีได้มา
จากการจดั credit rating ระยะสัน้ด้วย 
2.4.2  มี guarantor rating อยูใ่นอนัดบั investment grade  

2.5  ตราสารหนีซ้ึง่มีอายคุงเหลือไม่เกิน 1 ปี ท่ีขึน้ทะเบียนในตลาดซือ้ขายตราสารหนี ้หรือท่ีมีข้อมลูราคาท่ีน่าเช่ือถือและ
อ้างอิงได้ซึง่มีการเปิดเผยตอ่สาธารณชน โดยตราสารหนีด้งักลา่วต้องมี credit rating อยา่งใดอยา่งหนึง่ดงันี ้
2.5.1  มี credit rating ระยะสัน้อยู่ใน 2 อนัดบัแรก หรือ credit rating ระยะยาวท่ีเทียบเคียงได้กบั credit rating ระยะสัน้
ดงักลา่วตามท่ี CRA ได้เปรียบเทียบไว้  
2.5.2  มี credit rating ระยะยาวอยูใ่น 3 อนัดบัแรก 

2.6  ตราสารหนีซ้ึ่งมีอายคุงเหลือไม่เกิน 1 เดือนท่ีขึน้ทะเบียนในตลาดซือ้ขายตราสารหนี ้หรือท่ีมีข้อมลูราคาท่ีน่าเช่ือถือ
และอ้างอิงได้ซึง่มีการเปิดเผยตอ่สาธารณชน โดยตราสารหนีด้งักลา่วต้องมี credit rating อยา่งใดอยา่งหนึง่ดงันี ้
2.6.1  มี credit rating ระยะสัน้อยู่ใน 3 อนัดบัแรก หรือ credit rating ระยะยาวท่ีเทียบเคียงได้กบั credit rating ระยะสัน้
ดงักลา่วตามท่ี CRA ได้เปรียบเทียบไว้  
2.6.2  มี credit rating ระยะยาวอยูใ่น 4 อนัดบัแรก 

2.7  ทรัพย์สนิอ่ืนตามท่ีสํานกังานกําหนดเพิ่มเติม 
 
3.  ระยะเวลาการรับชําระหนีข้อง reverse repo ต้องไมเ่กิน 90 วนั 
 
4.  ข้อกําหนดเพิ่มเติมท่ี บลจ. ต้องปฏิบติัสําหรับการลงทนุใน reverse repo  

4.1   ต้องใช้สญัญามาตรฐานตามท่ีกําหนดโดย TBMA หรือ TSFC 

4.2   ห้ามนําหลกัทรัพย์หรือตราสารท่ีซือ้ไปขายหรือโอนตอ่ เว้นแตเ่ข้าลกัษณะดงันี ้
4.2.1   เป็นการขายหรือโอนตามข้อกําหนดใน reverse repo ดงักลา่ว 
4.2.2   เป็นการขายตาม repo ท่ีเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ว่าด้วยหลกัเกณฑ์ 
เง่ือนไข และวิธีการในการกู้ ยืมเงินในนามของกองทนุรวมและการก่อภาระผกูพนัแก่ทรัพย์สนิของกองทนุรวม 

4.3   มลูค่าของหลกัทรัพย์หรือตราสารท่ีซือ้ ณ วนัเร่ิมต้นสญัญา ต้องมีมลูค่าเป็นไปตามสมการการคํานวณตามวิธีการ
ดงันี ้ 
มลูคา่ของหลกัทรัพย์หรือตราสารท่ีซือ้ > (ราคาซือ้ x (1 + discount rate))                                           
ทัง้นี ้ราคาซือ้ = ราคาท่ีกองทนุชําระให้แก่คูส่ญัญาอีกฝ่ายหนึง่เป็นคา่ซือ้หลกัทรัพย์หรือตราสารตาม reverse repo         

4.4   การดํารงมลูคา่ของหลกัทรัพย์หรือตราสารท่ีซือ้ ณ สิน้วนั ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงันี ้ 
4.4.1  มลูคา่ของหลกัทรัพย์หรือตราสารท่ีซือ้ > (มลูคา่ reverse repo x (1 + discount rate)) 
4.4.2  ในกรณีท่ีมลูค่าหลกัทรัพย์หรือตราสารท่ีซือ้ ณ สิน้วนั ไม่เป็นไปตามสมการใน 4.4.1 บลจ. ต้องเรียกให้คู่สญัญา
โอนกรรมสทิธ์ิในเงิน หรือหลกัทรัพย์หรือตราสารท่ีสามารถใช้ในการทํา reverse repo ให้แก่กองทนุ เพ่ือให้มลูค่ารวมของ
หลกัทรัพย์หรือตราสารท่ีซือ้และทรัพย์สินท่ีโอนมาดงักลา่วเป็นไปตามวิธีการดงักลา่ว ภายในวนัทําการถดัจากวนัท่ีมลูค่า
หลกัทรัพย์หรือตราสารท่ีซือ้ลดลงกวา่สมการใน 4.4.1  เว้นแตเ่ป็นกรณีตาม 4.4.3 
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4.4.3  ในกรณีท่ีผลลพัธ์ตามสมการใน 4.4.1 แสดงผลว่ามลูค่าของหลกัทรัพย์หรือตราสารท่ีซือ้ ณ สิน้วนั มีมลูค่าน้อย
กว่ามลูค่า reverse repo x (1 + discount rate) เป็นจํานวนไม่เกิน 5 ล้านบาท หรือไม่เกิน 5% ของราคาซือ้ แล้วแต่
จํานวนใดจะต่ํากว่า และมีการกําหนดเร่ืองดังกล่าวไว้ในสัญญาซึ่งได้กําหนดโดยพิจารณาถึงปัจจัยความเส่ียงของ
คูส่ญัญา (counterparty risk) แล้ว บลจ. จะไมดํ่าเนินการตาม 4.4.2 ก็ได้ 

4.5   การคํานวณมลูคา่ reverse repo ตาม 4.4 ให้คํานวณดงันี ้
4.5.1  คํานวณจากราคาซือ้รวมกบัผลประโยชน์ท่ีกองทนุพงึได้รับจาก reverse repo จนถงึวนัท่ีมีการคํานวณ 
4.5.2  คํานวณเป็นรายธุรกรรม หรือคํานวณรวมเป็นยอดสทุธิของ reverse repo ทกุธุรกรรมท่ีกองทนุมีอยู่กบัคู่สญัญา
รายเดียวกนัและมีข้อตกลงกําหนดให้สามารถบงัคบัชําระหนีต้ามธุรกรรมใดธุรกรรมหนึ่งจากหลกัทรัพย์หรือตราสารท่ีซือ้
หรือทรัพย์สนิท่ีโอนตาม 4.4.2 (ถ้ามี) ของธรุกรรมท่ีเกิดจาก reverse repo รายการอ่ืนได้ 

4.6  discount rate ท่ีนํามาใช้ในการคํานวณ ต้องเป็นการกําหนดขึน้โดยคํานึงถึงปัจจยัความเส่ียงของคู่สญัญา หลกัทรัพย์ 
หรือตราสารท่ีซือ้แล้ว 
 
ส่วนที่ 5 :  ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย์ (securities lending)  
ต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ในการลงทนุดงันี ้

1.  คู่สญัญา  ต้องมีคู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็นผู้ ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ SBLโดยในกรณีท่ีคู่สญัญาดังกล่าว
กระทําการในฐานะตวัแทนของผู้ ยืม ผู้ ยืมต้องเป็นบคุคลดงันีท่ี้สามารถประกอบธุรกิจหรือดําเนินกิจการได้ตามกฎหมายไทย 
1.1  ผู้ได้รับใบอนญุาตประกอบธุรกิจ SBL 
1.2  ธปท. 
1.3  กองทนุฟืน้ฟ ู
1.4  ธนาคารเพ่ือการนําเข้าและการสง่ออกแหง่ประเทศไทย 
1.5  ธพ. 
1.6  บง. 
1.7  บล. 
1.8  บริษัทประกนัชีวิต 
1.9  กองทนุสว่นบคุคลท่ีมีมลูคา่ทรัพย์สนิของผู้ลงทนุแตล่ะรายตัง้แต ่1 ล้านบาทขึน้ไป 
1.10  กองทนุบําเหน็จบํานาญข้าราชการ 
1.11  นิติบคุคลอ่ืนตามท่ีสํานกังานกําหนดเพิ่มเติม 
 
2.  หลกัทรัพย์ท่ีให้ยืม ต้องเป็นหลกัทรัพย์ท่ีอยู่ในระบบรับฝากหลกัทรัพย์ของศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ หรือหลกัทรัพย์ท่ี 
ธปท. ทําหน้าท่ีเป็นนายทะเบียนหลกัทรัพย์ 
 
3.  การวางหรือเรียกหลกัประกนั บลจ. ต้องดําเนินการดงันี ้

3.1  ดําเนินการให้มีการวางหรือเรียกหลกัประกนัจากผู้ ยืมเพ่ือเป็นประกนัการให้ยืมหลกัทรัพย์ โดยต้องเป็นหลกัประกนั
ดงันี ้ 



 

กองทนุเปิด ยไูนเตด็ ซสัเทนเนเบิล เครดิต อินคมั ฟันด์ 28 

3.1.1  เงินสด 
3.1.2  ตราสารภาครัฐไทย 
3.1.3  B/E P/N บตัรเงินฝาก ศกุกู หรือหุ้นกู้ ระยะสัน้ ท่ี ธพ. บง. หรือธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ เป็นผู้ มีภาระ
ผกูพนั  
3.1.4  B/E หรือ P/N ท่ี TSFC เป็นผู้ออก ท่ีมีกําหนดวนัใช้เงินตามตัว๋ไม่เกิน 270 วนันบัแต่วนัออกตัว๋และเป็นตัว๋ท่ีถึง
กําหนดใช้เงินเม่ือทวงถามหรือเม่ือได้เหน็ 
3.1.5  B/E P/N หรือศกุกู ท่ีมีอายไุมเ่กิน 90 วนันบัแตว่นัท่ีออก ซึง่มี credit rating อยา่งใดอยา่งหนึง่ดงันี ้
3.1.5.1  มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอนัดบัแรก โดยกรณีท่ีเป็น issuer rating ต้องเป็น credit rating ท่ีได้มา
จากการจดั credit rating ระยะสัน้ด้วย 
3.1.5.2  มี guarantor rating อยูใ่นอนัดบั investment grade  
3.1.6  ตราสารหนีท่ี้มี credit rating อยูใ่นอนัดบั investment grade 
3.1.7  หนงัสือคํา้ประกนัท่ี ธพ. เป็นผู้ออกให้แก่กองทนุเพ่ือเป็นประกนัการคืนหลกัทรัพย์ให้แก่กองทนุ  
3.1.8  หุ้นจดทะเบียนใน SET ท่ีมีรายช่ืออยู่ในดชันี SET50 ทัง้นี ้ในกรณีท่ีกองทนุไม่มีนโยบายการลงทนุในตราสารทนุ 
กองทนุจะรับหลกัประกนัดงักลา่วไมไ่ด้ 
3.1.9  หน่วยลงทนุของ MMF 

3.2  ดําเนินการให้กองทนุมีกรรมสิทธ์ิหรือครอบครองหลกัประกนัตาม 3.1 หรือดําเนินการโดยวิธีอ่ืนซึ่งจะมีผลให้ บลจ. 
สามารถบงัคบัชําระหนีเ้อาจากหลกัประกนัดงักลา่วได้โดยพลนั 

3.3  ห้ามนําหลกัประกนัตาม 3.1 ท่ีกองทนุมีกรรมสิทธ์ิไปโอนหรือขายต่อหรือทําให้ไม่สามารถบงัคบัตามหลกัประกนันัน้
ได้ เว้นแตเ่ป็นการบงัคบัชําระหนีต้ามข้อตกลงในธุรกรรมการให้ยืมหลกัทรัพย์นัน้เอง 

3.4  ดํารงมลูคา่หลกัประกนั ณ สิน้วนั ≥100% ของมลูคา่หลกัทรัพย์ท่ีให้ยืม 

3.5  ในกรณีท่ีหลกัประกนัเป็นเงินสด ให้นําเงินสดดงักลา่วไปลงทนุโดยทนัทีในทรัพย์สนิดงันี ้

3.5.1  เงินฝากใน ธพ.  หรือธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ 
3.5.2  บตัรเงินฝากหรือ P/N ดงันี ้
3.5.2.1  บตัรเงินฝาก หรือ P/N ท่ี ธพ. บง. หรือธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ เป็นผู้ มีภาระผกูพนั 
3.5.2.2  P/N ท่ี TSFC เป็นผู้ออก ท่ีมีกําหนดวนัใช้เงินตามตัว๋ไม่เกิน 270 วนันบัแต่วนัออกตัว๋ และเป็นตัว๋ท่ีถึงกําหนดใช้
เงินเม่ือทวงถามหรือเม่ือได้เหน็ 
3.5.2.3  P/N ท่ีมีอายไุมเ่กิน 90 วนันบัแตว่นัท่ีออก ซึง่มี credit rating อยา่งหนึง่อยา่งใดดงันี ้
3.5.2.3.1  มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอนัดบัแรก โดยกรณีท่ีเป็น issuer rating ต้องเป็น credit rating ท่ี
ได้มาจากการจดั credit rating ระยะสัน้ด้วย 
3.5.2.3.2  มี guarantor rating อยูใ่นอนัดบั investment grade  
3.5.3  ตราสารภาครัฐไทย 
3.5.4  reverse repo สําหรับตราสารภาครัฐไทย 
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4.  ลกัษณะและสาระสําคญัของสญัญา ให้ใช้สญัญาท่ีมีลกัษณะและสาระสําคญัของสญัญาตามประกาศสํานกังาน
คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ว่าด้วยข้อกําหนดเก่ียวกบัระบบงาน สญัญายืมและให้ยืมหลกัทรัพย์
และหลกัประกนัในธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลกัทรัพย์ 
 
ส่วนที่ 6 :  ธุรกรรมประเภท derivatives ตามหลักเกณฑ์การลงทุนดังนี ้  

1.  ประเภท underlying  derivatives ท่ีกองทนุจะเข้าเป็นคู่สญัญาได้ต้องมี underlying อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
ดงันี ้
1.1  ทรัพย์สนิท่ีกองทนุสามารถลงทนุได้ 
1.2  อตัราดอกเบีย้ 
1.3  อตัราแลกเปล่ียนเงิน 
1.4  เครดิต เช่น credit rating หรือ credit event เป็นต้น 
1.5  ดชันีเงินเฟ้อ ดชันีท่ีมีองค์ประกอบเป็นสนิค้าหรือตวัแปรตาม 1.1 – 1.4 หรือ 1.7 
1.6  ดชันีท่ีมีองค์ประกอบเป็นดชันีตาม 1.5 
1.7  underlying อ่ืนตามท่ีสํานกังานกําหนดเพิ่มเติม 

ในกรณีท่ี derivatives อ้างอิงกบัราคาของ underlying ข้างต้น ราคาท่ีอ้างอิงดงักลา่วต้องเป็นราคาปัจจบุนั (spot price) 
หรือราคาสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (futures price) เท่านัน้  ทัง้นี ้ราคาของ underlying อ่ืนท่ีไม่ใช่ดชันี หรือ underlying ท่ี
เป็นองค์ประกอบของดชันีดงักลา่ว ต้องเป็นท่ียอมรับอยา่งกว้างขวางและเปิดเผยไว้อยา่งแพร่หลายด้วย 
 
2.  เง่ือนไขการลงทนุ บลจ. จะดําเนินการลงทนุใน derivatives ได้ตอ่เม่ือ 

2.1  กรณี MF ได้ระบเุก่ียวกบัการลงทนุใน derivatives และ underlying ของ derivatives ท่ีจะลงทนุไว้อยา่งชดัเจนใน
โครงการ 
2.2  เป็นการเข้าเป็นคูส่ญัญาใน derivatives อยา่งใดอยา่งหนึง่ดงันี ้ 
2.2.1  derivatives on organized exchange 
2.2.2  OTC derivatives ดงันี ้
2.2.2.1  กรณีเป็น OTC derivatives ในประเทศไทย ต้องมีคู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็น ธพ. ธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะ
จดัตัง้ขึน้ ตวัแทนซือ้ขาย derivatives หรือผู้ ค้า derivatives 
2.2.2.2  กรณีเป็น OTC derivatives ในต่างประเทศ ต้องมีคู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็นนิติบคุคลท่ีได้รับอนญุาตให้ประกอบ
ธุรกิจ derivatives ท่ีอยู่ภายใต้การกํากบัดแูลโดยหน่วยงานกํากบัดแูลด้านหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ท่ีเป็นสมาชิก
สามญัของ IOSCO  หรือท่ีเป็นสมาชิกของ WFE  
2.3  ในกรณีท่ีจะต้องมีการชําระหนีด้้วยการสง่มอบสนิค้าเม่ือ derivatives สิน้สดุลง สินค้านัน้ ต้องเป็นทรัพย์สินท่ีกองทนุ
สามารถลงทนุได้  ทัง้นี ้ไมว่า่กองทนุจะเป็นผู้ มีสทิธิรับมอบหรือมีหน้าท่ีสง่มอบสนิค้านัน้ก็ตาม 
 
3.  หลกัเกณฑ์เพิ่มเติมกรณี underlying เป็นดชันี  

ในกรณีท่ี derivatives มี underlying เป็นดชันีตาม 1.5 – 1.6 ดชันีดงักลา่วต้องมีลกัษณะดงันี ้
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3.1  เป็นดชันีท่ีมีการกําหนดวิธีการคํานวณไว้อย่างชดัเจน โดยมีการระบแุหลง่ข้อมลูของ underlying หรือปัจจยัต่าง ๆ ท่ี
นํามาใช้ในการคํานวณ และมีการคํานวณดัชนีให้เป็นปัจจุบันตามความเหมาะสมขององค์ประกอบของดัชนี  ทัง้นี ้ 
underlying หรือปัจจยัดงักลา่วต้องมีการเคล่ือนไหวตามสภาวะตลาดอยา่งเป็นอิสระด้วย 
3.2  เป็นดชันีท่ีมีลกัษณะอยา่งใดอยา่งหนึง่ดงันี ้
3.2.1  ดชันีท่ีมีการกระจายตวัอยา่งเพียงพอ โดยเป็นดชันีท่ีมีลกัษณะใดลกัษณะหนึง่ดงันี ้
3.2.1.1  ดชันีท่ีองค์ประกอบแตล่ะตวัมีนํา้หนกั ≤ 20% ของนํา้หนกัทัง้หมด 
3.2.1.2  ดชันีท่ีองค์ประกอบตวัใดตวัหนึ่งมีนํา้หนกั ≤ 35% ของนํา้หนกัทัง้หมดในกรณีท่ีเป็นไปตามสภาวะตลาด โดย
องค์ประกอบตวัอ่ืนต้องมีนํา้หนกัไมเ่กินอตัราท่ีกําหนดใน 3.2.1.1 
การพิจารณาการกระจายนํา้หนกัตาม 3.2.1.1 และ 3.2.1.2 ไมต้่องนําองค์ประกอบท่ีเก่ียวข้องกบัทองคําหรือนํา้มนัดิบมา
พิจารณา 
3.2.2  ดชันีท่ีมีองค์ประกอบทัง้หมดเป็นหรือเก่ียวข้องกบัทองคําหรือนํา้มนัดิบ หรือเป็นดชันีราคาทองคําหรือนํา้มนัดิบ 
3.2.3  ดชันีอ่ืนใดนอกจาก 3.2.1 และ 3.2.2 ท่ีเป็นไปตามเง่ือนไขครบถ้วนดงันี ้
3.2.3.1  เป็นดชันีท่ีมีองค์ประกอบเป็นตราสารหรือสญัญาท่ีกองทนุสามารถลงทนุได้โดยตรง 
3.2.3.2  เม่ือคํานวณเงินลงทนุตามสดัสว่น (pro rata) เสมือนหนึ่งว่ากองทนุลงทนุ ในตราสารหรือสญัญานัน้โดยตรงแล้ว
ได้ผลเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ single entity limit ของกองทนุนัน้ 
3.3  เป็นดชันีท่ีได้รับการพฒันาโดยสถาบนัท่ีมีความน่าเช่ือถือและทําหน้าท่ีได้อย่างอิสระจาก บลจ. ทัง้นี ้หากปรากฏว่า
สถาบนัดงักลา่วเป็นบริษัทในเครือของ บลจ.  บลจ. นัน้ต้องจดัให้มีมาตรการป้องกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์อย่างมี
ประสทิธิภาพด้วย 
3.4  มีการแสดงดชันีนัน้ ๆ อยา่งตอ่เน่ืองเป็นประจําทกุวนัทําการผา่นส่ือท่ีมีการเสนอข้อมลูอยา่งทนัเหตกุารณ์ 
3.5  ในกรณีท่ีเป็นดชันีกลุม่สนิค้าโภคภณัฑ์ ดชันีดงักลา่วต้องคํานวณจากตวัแปรอยา่งหนึง่อยา่งใดหรือหลายอยา่งดงันี ้
3.5.1  ราคาปัจจบุนั (spot price) หรือราคาสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (futures price) ของสนิค้าโภคภณัฑ์  
3.5.2  ดชันีสินค้าโภคภณัฑ์ท่ีคํานวณจากราคาปัจจบุนั (spot price) หรือราคาสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (futures price) 
ของสนิค้าโภคภณัฑ์สนิค้าใดสนิค้าหนึง่ 
3.5.3  ราคาสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าท่ีอ้างอิงกบัดชันีสนิค้าโภคภณัฑ์ตาม 3.5.2 
 
3.6  ในกรณีท่ีเป็นดชันีเงินเฟ้อ ดชันีดงักลา่วต้องคํานวณโดยใช้แหลง่ข้อมลูอ้างอิงจากรายงานของหน่วยงานราชการของ
ประเทศไทยหรือต่างประเทศ หรือคํานวณจากราคาสินค้าและบริการท่ี บลจ. แสดงให้เห็นได้ว่าวิธีการคํานวณของผู้พฒันา
ดชันีดงักลา่วสามารถสะท้อนอตัราเงินเฟ้อได้อยา่งเหมาะสม 
 
4.  หลกัเกณฑ์การจดัให้มีทรัพย์สนิท่ีเพียงพอตอ่การชําระหนีต้ามภาระผกูพนั (cover rule)  
บลจ. ต้องจดัให้มีทรัพย์สินของกองทนุท่ีมีคณุภาพและมีสภาพคลอ่งในจํานวนท่ีเพียงพอต่อภาระท่ีกองทนุอาจต้องชําระหนี ้
ตามข้อตกลงเม่ือ derivatives สิน้สดุลงไว้ตลอดเวลาท่ีได้ลงทนุใน derivatives นัน้ และเป็นไปตามท่ีสํานกังานกําหนด 
 
5.  หลกัเกณฑ์เพิ่มเติมสําหรับการลงทนุท่ีมีวตัถปุระสงค์เพ่ือการลดความเส่ียง 
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ในกรณีท่ี บลจ. ลงทนุใน derivatives ท่ี underlying ไม่ใช่สิ่งเดียวกบัทรัพย์สินท่ีจะลดความเส่ียง การลงทนุใน derivatives 
ดงักลา่วต้องเป็นไปตามท่ีสํานกังานกําหนด 
 
6.  หลกัเกณฑ์เพิ่มเติมสําหรับการลงทนุใน OTC derivatives 

บลจ. ต้องจดัให้มีข้อตกลงใน OTC derivatives ดงันี ้

6.1  ให้คู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ่งคํานวณและแจ้งมลูค่ายติุธรรมของ derivatives ให้ บลจ. ทราบ ทกุวนัท่ี 15 และวนัสดุท้าย
ของแตล่ะเดือน  ทัง้นี ้ในกรณีท่ีวนัดงักลา่วเป็นวนัหยดุทําการของ บลจ.ให้คํานวณและแจ้งมลูคา่ยติุธรรมภายในวนัทําการถดัไป 
 
6.2  ในกรณีท่ีเกิดเหตกุารณ์ท่ีสง่ผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมีนยัสําคญั ให้คู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ่งคํานวณ
และแจ้งมลูคา่ยติุธรรมของ derivatives ให้ บลจ. ทราบทนัที 
 
6.3  คูส่ญัญาอีกฝ่ายหนึง่ยินยอมให้มีการล้างฐานะ derivatives เม่ือ บลจ. ร้องขอได้ 
 
7.  หลกัเกณฑ์เพิ่มเติมสําหรับการเข้าเป็นคูส่ญัญาใน credit derivatives 

บลจ. ต้องปฏิบติัตามเง่ือนไขดงันี ้

7.1  เข้าเป็นคูส่ญัญาใน credit derivatives ได้เฉพาะเพ่ือการลดความเส่ียงเทา่นัน้ 
 
7.2  เข้าเป็นคู่สญัญาได้เฉพาะ credit derivatives ท่ีมีลกัษณะของธุรกรรมหรือเทียบเคียงกบัธุรกรรมอย่างหนึ่งอย่างใด 
ดงันี ้
7.2.1  Credit Default Swap : ซึง่ได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ ซือ้ประกนัความเส่ียงด้านเครดิตท่ีเก่ียวข้องกบัความสามารถ
ในการชําระหนีต้าม obligation ของผู้ผกูพนัตาม obligation นัน้ โดยคู่สญัญาท่ีอยู่ในฐานะผู้ขายประกนัความเส่ียงมี
ภาระผกูพนัท่ีจะต้องชําระเงินตามข้อตกลงซือ้ประกนัความเส่ียงเม่ือเกิด credit event ขึน้โดยจะมีผลให้ข้อตกลงซือ้
ประกนัความเส่ียงครบกําหนดทนัที (ในกรณีท่ีไม่เกิด credit event ข้อตกลงจะสิน้สดุในวนัครบกําหนดตามปกติ)  ทัง้นี ้
ไม่ว่า obligation จะมีเพียงรายการเดียว (Single Name Credit Default Swap) หรือ obligation มีหลายรายการซึ่ง
กําหนดให้ผู้ขายประกนัความเส่ียง มีหน้าท่ีชําระหนีเ้ม่ือเกิด credit event ขึน้กบั obligation รายการใดรายการหนึ่งเป็น
รายแรก (First to Default Swap) หรือเม่ือเกิด credit event ขึน้กบั obligation รายการใดรายการหนึ่งในกลุม่ obligation 
ซึ่งจะมีการชําระราคากนัเฉพาะในส่วนของสินทรัพย์รายนัน้ แต่ข้อตกลงจะครบกําหนดเม่ือเกิด credit event ขึน้กบั 
obligation ทกุรายการในกลุม่ (Proportionate Credit Default Swap) 
7.2.2  Total Rate of Return Swap : ซึง่ได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ ซือ้ประกนัความเส่ียงของสินทรัพย์อ้างอิงท่ีเกิดจาก
การลดลงของผลตอบแทนท่ีจะได้รับจากสินทรัพย์อ้างอิง โดยผู้ขายประกนัความเส่ียงมีภาระผกูพนัท่ีจะจ่ายผลตอบแทน
ในอตัราคงท่ีหรืออตัราลอยตวัท่ีอ้างอิงกบัอตัราดอกเบีย้ตามท่ีจะตกลงกนั และสว่นท่ีลดลง (ถ้ามี) ของมลูค่ายติุธรรมของ
สินทรัพย์อ้างอิง เพ่ือแลกกบัการท่ีผู้ ซือ้ประกนัความเส่ียงจะโอนผลตอบแทนและสว่นท่ีเพิ่มขึน้ (ถ้ามี) ของมลูค่ายติุธรรม
ของสินทรัพย์อ้างอิงให้กบัผู้ขายประกนัความเส่ียง จนกว่าจะเกิด credit event หรือครบกําหนดสญัญา (กรณีไม่เกิด 
credit event) 
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7.3  ต้องใช้สญัญามาตรฐานตามท่ีกําหนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA) หรือ
สญัญามาตรฐานอ่ืนตามท่ีสํานกังานยอมรับ ซึง่มีข้อตกลงท่ีมีลกัษณะดงันี ้
7.3.1  มีผลใช้บงัคบัได้ตามกฎหมาย และไม่ขดัหรือแย้งกบักฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์หรือกฎหมาย
อ่ืน 
7.3.2  ไม่มีข้อกําหนดท่ีทําให้สิทธิท่ีกําหนดไว้ในตราสารหนีห้รือสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าท่ี credit derivatives นัน้อ้างอิง
เส่ือมเสียไป 
7.3.3  ไมมี่ข้อกําหนดให้กองทนุต้องชดใช้ความเสียหายให้แก่คูส่ญัญา 
 

 3.13.2   ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวธีิอ่ืนที่จะลงทุนในต่างประเทศ : 

บริษัทจดัการจะลงทนุหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลกัทรัพย์ ทรัพย์สินอ่ืน หรือหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนอย่างใดอย่าง
หนึ่งหรือหลายอย่างตามท่ีประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ หรือประกาศสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กําหนด
ดงัต่อไปนี ้เว้นแต่ในกรณีท่ีคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุหรือสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมี
ประกาศแก้ไขหรือเพิ่มเติมประเภทหรือลกัษณะของหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิหรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืน 

ทัง้นี ้การลงทนุในตราสารหรือสญัญาในตา่งประเทศ ตราสารหรือสญัญาดงักลา่วต้องเสนอขายหรือเป็นการทําสญัญาใน
ประเทศท่ีมีหน่วยงานกํากบัดแูลด้านหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ท่ีเป็นสมาชิกสามญัของ IOSCO หรือท่ีมีการซือ้ขาย
ในตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์ตา่งประเทศท่ีเป็นสมาชิกของ WFE หรือเป็นตราสารของบริษัทท่ีจดัตัง้และเสนอขายใน GMS 
 
ส่วนที่ 1 :  ตราสาร TS ต่างประเทศ   

1.  ตราสาร TS หมายความว่า ตราสารทางการเงินใดๆ นอกเหนือจากทรัพย์สินในสว่นท่ี 2 – สว่นท่ี 6 ในข้อ 3.13.2 นี ้ซึง่
มีคณุสมบติัตามหลกัเกณฑ์ท่ีครบถ้วน ดงันี ้

1.1  ไมมี่ข้อกําหนดหรือเง่ือนไขท่ีทําให้ผู้ลงทนุมีภาระผกูพนัมากกวา่มลูคา่เงินลงทนุในตราสาร 

1.2  สามารถเปล่ียนมือได้ (รวมถึงกรณีท่ีเป็น B/E P/N หรือ SN ท่ีมีเง่ือนไขห้ามเปล่ียนมือแต่กองทนุได้ดําเนินการให้มีการ
รับโอนสทิธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการท่ีกฎหมายกําหนด หรือมีเง่ือนไขให้กองทนุสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้)  

1.3  มีข้อมลูเก่ียวกบัตราสารท่ีถกูต้องครบถ้วนและมีการปรับปรุงเป็นประจําอย่างสม่ําเสมอ ซึ่ง บลจ. สามารถเข้าถึงได้
เพ่ือนํามาประกอบการพิจารณาตดัสินใจลงทนุได้อย่างสม่ําเสมอ และมีข้อมลูราคาท่ีสะท้อนมลูค่ายติุธรรม โดยข้อมลู
ดงักลา่วต้องอ้างอิงจากแหลง่ข้อมลูท่ีเช่ือถือได้ซึง่จดัทําตามหลกัวิชาการอนัเป็นท่ียอมรับในระดบัสากล 
 
2.  คณุสมบติัและหลกัเกณฑ์ในการลงทนุของตราสารเพิ่มเติมจากท่ีกําหนดในข้อ 1. 

2.1  ในกรณีท่ีเป็นการลงทนุใน B/E หรือ P/N ท่ีออกตราสารดงักลา่วเพ่ือชําระหนีก้ารค้า B/E หรือ P/N ดงักลา่วต้องมีการ
รับอาวลัหรือรับรองโดยบคุคลดงันี ้ 

2.1.1  ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายวา่ด้วยธุรกิจสถาบนัการเงิน  

2.1.2  สถาบนัการเงินตา่งประเทศท่ีมีลกัษณะทํานองเดียวกบัผู้ รับฝากตาม 2.1.1  



 

กองทนุเปิด ยไูนเตด็ ซสัเทนเนเบิล เครดิต อินคมั ฟันด์ 33 

ทัง้นี ้การอาวลัหรือการรับรองดงักล่าวต้องเป็นการอาวลัหรือการรับรองผู้สัง่จ่ายหรือผู้ออกตัว๋ ทัง้จํานวนรวมถึงดอกเบีย้ 
(ถ้ามี) ตามท่ีระบไุว้ใน B/E หรือ P/N ด้วย 
 
2.2  การลงทนุใน SN ต้องเป็นไปตามเง่ือนไขเพิ่มเติมดงันี ้
2.2.1  SN มีการจ่ายผลตอบแทนโดยอ้างอิงกบั underlying ประเภทเดียวกบั underlying  ของ derivatives ตามท่ีระบใุน
สว่นท่ี 6 ข้อ 1 
2.2.2  หากการลงทุนใน SN จะมีผลทําให้กองทุนต้องรับมอบทรัพย์สินใด ๆ ทรัพย์สินนัน้ต้องเป็นทรัพย์สินท่ีกองทุน
สามารถลงทนุได้  เว้นแต่เป็นไปตามมาตรฐานสากลซึง่กําหนดโดย International Swaps and Derivatives Association 
(ISDA) และเป็นทรัพย์สินท่ีสามารถเปล่ียนมือได้ โดยก่อนการลงทุน บลจ. ต้องจัดให้มีการเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกับการ
ลงทนุท่ีอาจทําให้กองทนุต้องรับมอบทรัพย์สนิดงักลา่วไว้ในหนงัสือชีช้วนด้วย 
2.2.3  ในกรณีท่ีเป็น SN ซึง่มีข้อกําหนดห้ามเปล่ียนมือ ผู้ออก SN ต้องยินยอมให้กองทนุสามารถไถ่ถอน SN ดงักลา่ว
ก่อนครบอาย ุเม่ือ บลจ. ร้องขอได้ 
2.2.4  ในกรณีท่ีเป็น SN ซึ่งเสนอขายในประเทศ  บลจ. ต้องดําเนินการจดัให้มีข้อตกลงกบัผู้ออก SN ดงัต่อไปนีก่้อนการ
ลงทนุ 
2.2.4.1  ให้ผู้ออก SN คํานวณและแจ้งมลูค่ายติุธรรมของ SN ไปยงั TBMA ทกุวนัท่ี 15 และวนัสดุท้ายของแต่ละเดือน ทัง้นี ้
ในกรณีท่ีวนัดงักลา่วเป็นวนัหยดุทําการของ บลจ. ให้คํานวณและแจ้งมลูคา่ยติุธรรมภายในวนัทําการถดัไป   
2.2.4.2  ในกรณีท่ีเกิดเหตกุารณ์ท่ีสง่ผลกระทบต่อราคาของ SN อย่างมีนยัสําคญัให้ผู้ออก SN คํานวณและแจ้งมลูค่า
ยติุธรรมของ SN ไปยงั TBMA ทนัที 
ความในวรรคหนึง่ไมนํ่ามาใช้บงัคบักบักรณีท่ีเป็น SN ซึง่ขึน้ทะเบียนกบั TBMA และมีการเสนอขายตามหลกัเกณฑ์ท่ีกําหนด
ไว้ในประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุวา่ด้วยการขออนญุาตและการอนญุาตให้เสนอขายตราสารหนีท่ี้ออกใหม ่
2.2.5  ในกรณีท่ีเป็น SN ซึง่เสนอขายในตา่งประเทศ  ต้องปรากฎวา่ SN นัน้มีราคาปรากฏในระบบข้อมลูท่ีน่าเช่ือถือได้ซึง่
เป็นท่ียอมรับโดยทัว่ไปของธรรมเนียมปฏิบติัสากล และ บลจ. ต้องดําเนินการจดัให้มีข้อตกลงกบัผู้ออก SN ดงัต่อไปนี ้
ก่อนการลงทนุ 
2.2.5.1 ให้ผู้ออก SN ส่งราคาท่ีเป็นมลูค่ายติุธรรมของ SN ซึง่เกิดจากวิธีการคํานวณเดียวกบัท่ีใช้ในการคํานวณราคาท่ี
แสดงในระบบข้อมลูท่ีน่าเช่ือถือดงักล่าว ให้ บลจ. ทกุวนัท่ี 15 และวนัสดุท้ายของแต่ละเดือน  ทัง้นี ้ในกรณีท่ีวนัดงักล่าว
เป็นวนัหยดุทําการของ บลจ. ให้คํานวณและแจ้งมลูคา่ยติุธรรมภายในวนัทําการถดัไป 

2.2.5.2  ในกรณีท่ีเกิดเหตกุารณ์ท่ีส่งผลกระทบต่อราคาของ SN อย่างมีนยัสําคญั ให้ผู้ออก SN ส่งราคาท่ีเป็นมลูค่า
ยติุธรรมของ SN มายงั บลจ. ทนัที 
 
ส่วนที่ 2 :  ทรัพย์สนิประเภทหน่วย CIS ที่การออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายต่างประเทศ 

ต้องมีคณุสมบติัและหลกัเกณฑ์ในการลงทนุดงันี ้
กรณีเป็นหน่วยท่ีการออกอยูภ่ายใต้บงัคบักฎหมายตา่งประเทศ 
1  กรณีเป็นหน่วย CIS ท่ีการออกอยูภ่ายใต้บงัคบักฎหมายตา่งประเทศ 
1.1  มีคณุสมบตัิและเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ในการลงทนุเช่นเดียวกบัข้อกําหนดสําหรับตราสาร TS ในส่วนที่ 1 ข้อ 1.1 
ข้อ 1.2 และข้อ 1.3 
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1.2  เป็นหน่วยของกองทนุ CIS ตา่งประเทศท่ีมีลกัษณะดงันี ้
1.2.1  การออกและการเสนอขายอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของหน่วยงานต่างประเทศท่ีกํากับดูแลด้านหลกัทรัพย์และ
ตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์ซึง่เป็นสมาชิกสามญัของ IOSCO  หรือเป็นหน่วยของกองทนุ CIS ต่างประเทศท่ีมีการซือ้ขายใน
ตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์ตา่งประเทศท่ีเป็นสมาชิกของ WFE 
1.2.2  CIS operator ของกองทนุดงักล่าวอยู่ภายใต้การกํากบัดแูลของหน่วยงานกํากบัดแูลท่ีเป็นสมาชิกสามญัของ 
IOSCO 
1.2.3  ในกรณีท่ี MF ไปลงทนุในหน่วยของกองทนุ CIS ต่างประเทศ กองทนุ CIS ต่างประเทศดงักล่าวต้องอยู่ภายใต้
หลกัเกณฑ์การกํากบัดแูล การออก การเสนอขาย และการจดัการสําหรับกองทนุเพ่ือผู้ลงทนุรายยอ่ยของประเทศนัน้  
1.3  ประเทศท่ีกํากบัดแูลการเสนอขายหน่วยดงักล่าวมีมาตรการให้ความคุ้มครองผู้ลงทนุอย่างเพียงพอ ทัง้นี ้ตามรายช่ือ
ประเทศท่ีสํานกังานกําหนด 
1.4  ในกรณีเป็นการลงทนุของ MF ในหน่วยของกองทนุ CIS ต่างประเทศ กองทนุดงักล่าวต้องมีการจํากดัการกู้ ยืมไว้
เฉพาะกรณีมีเหตุจําเป็นในการบริหารสภาพคล่องเป็นการชั่วคราวเท่านัน้ และมีนโยบายการลงทุนดงันี ้(ไม่ใช้กับการ
ลงทนุในหน่วยของกองทนุ CIS ตา่งประเทศซึง่เป็นกองทนุรวมทองคําท่ีลงทนุในทองคําแทง่) 
1.4.1  มีการลงทนุในทรัพย์สินเม่ือใช้วิธีคํานวณตามสดัส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ single entity 
limit  ของ MF นัน้  ทัง้นี ้หลกัเกณฑ์ดงักลา่วไมใ่ช้กบักรณีทรัพย์สนิท่ีเป็น SIP 
1.4.2  มีการลงทนุในทรัพย์สินเม่ือใช้วิธีคํานวณตามสดัสว่น (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ product limit  
สําหรับทรัพย์สนิท่ีเป็น SIP ของ MF นัน้ 
1.4.3  มีการลงทนุใน derivatives ท่ีเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ global exposure limit  ของ MF นัน้ 
ในกรณีกองทนุ CIS ต่างประเทศท่ี MF ลงทนุ ต้องเป็นกองทนุท่ีมุ่งเน้นลงทนุในทรัพย์สินซึ่งเป็นประเภทและชนิดเดียวกบัท่ี 
MF สามารถลงทนุได้ และเม่ือนําทรัพย์สินท่ีไม่สามารถลงทนุได้มาคํานวณตามสดัสว่น (pro rata) แล้วจะต้องไม่เกินร้อยละ 
20 ของ NAV ของ MF ดงักลา่ว 
1.5  ในกรณีท่ีกองทนุรวมฟีดเดอร์ไปลงทนุในหน่วยของกองทนุ CIS ต่างประเทศ กองทนุ CIS ต่างประเทศดงักลา่วต้อง
ไม่ใช่กองทนุท่ีมีลกัษณะทํานองเดียวกบักองทนุรวมฟีดเดอร์ เว้นแต่เป็นกรณีท่ีมีความจําเป็นและเป็นประโยชน์ต่อผู้ ถือ
หน่วยลงทนุ ทัง้นี ้โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานกังาน โดยก่อนการลงทนุ บลจ. ต้องจดัให้มีการเปิดเผยข้อมลู เหตผุล
ความจําเป็นและคา่ธรรมเนียมท่ีเก่ียวข้องกบัการลงทนุในลกัษณะดงักลา่วไว้ในหนงัสือชีช้วนด้วย 
 
2  กรณีเป็นหน่วย CIS นอกเหนือจากท่ีกําหนดในสว่นท่ี 2 ข้อ 1 
2.1  มีคณุสมบติัและเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ในการลงทนุเช่นเดียวกบัข้อกําหนดสําหรับตราสาร TS ในสว่นท่ี 1 ข้อ 1.1 ข้อ 
1.2 และข้อ 1.3 
2.2  จดทะเบียนในตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์ตา่งประเทศท่ีเป็นสมาชิกของ WFE 
 
ส่วนที่ 3 :  ทรัพย์สนิประเภทเงนิฝากของสถาบันการเงนิต่างประเทศหรือตราสารต่างประเทศที่เทียบเท่าเงนิฝาก  

ต้องเป็นเงินฝากของสถาบนัการเงินตา่งประเทศหรือตราสารตา่งประเทศท่ีเทียบเทา่เงินฝากของผู้ รับฝากดงันี ้

(1)  ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทนุ หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายวา่ด้วยธุรกิจสถาบนัการเงิน  
(2)  บรรษัทตลาดรองสนิเช่ือท่ีอยูอ่าศยั  
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(3)  สถาบนัการเงินระหวา่งประเทศท่ีประเทศไทยเป็นสมาชิก 
(4)  สถาบนัการเงินตา่งประเทศท่ีมีลกัษณะทํานองเดียวกบัผู้ รับฝากตาม (1) – (3) 
 
ส่วนที่ 4 :  ธุรกรรมประเภทการซือ้โดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo) ต่างประเทศ 
ต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 
 
ส่วนที่ 5 :  ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย์ (securities lending) ต่างประเทศ 
ต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 
 
ส่วนที่ 6 :  ธุรกรรมประเภท derivatives ต่างประเทศ 
ตามหลกัเกณฑ์การลงทนุดงันี ้
1.  ประเภท underlying  derivatives ท่ีกองทนุจะเข้าเป็นคู่สญัญาได้ต้องมี underlying อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
ดงันี ้
1.1  ทรัพย์สนิท่ีกองทนุสามารถลงทนุได้ 
1.2  อตัราดอกเบีย้ 
1.3  อตัราแลกเปล่ียนเงิน 
1.4  เครดิต เช่น credit rating หรือ credit event เป็นต้น 
1.5  ดชันีเงินเฟ้อ ดชันีท่ีมีองค์ประกอบเป็นสนิค้าหรือตวัแปรตาม 1.1 – 1.4 หรือ 1.7 
1.6  ดชันีท่ีมีองค์ประกอบเป็นดชันีตาม 1.5 
1.7  underlying อ่ืนตามท่ีสํานกังานกําหนดเพิ่มเติม 
ในกรณีท่ี derivatives อ้างอิงกบัราคาของ underlying ข้างต้น ราคาท่ีอ้างอิงดงักลา่วต้องเป็นราคาปัจจบุนั (spot price) 
หรือราคาสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (futures price) เท่านัน้  ทัง้นี ้ราคาของ underlying อ่ืนท่ีไม่ใช่ดชันี หรือ underlying ท่ี
เป็นองค์ประกอบของดชันีดงักลา่ว ต้องเป็นท่ียอมรับอยา่งกว้างขวางและเปิดเผยไว้อยา่งแพร่หลายด้วย 
 
2.  เง่ือนไขการลงทนุ บลจ. จะดําเนินการลงทนุใน derivatives ได้ตอ่เม่ือ 

2.1  กรณี MF ได้ระบเุก่ียวกบัการลงทนุใน derivatives และ underlying ของ derivatives ท่ีจะลงทนุไว้อย่างชดัเจนใน
โครงการ 

2.2  เป็นการเข้าเป็นคูส่ญัญาใน derivatives อยา่งใดอยา่งหนึง่ดงันี ้ 

2.2.1  derivatives on organized exchange 
2.2.2  OTC derivatives ดงันี ้
2.2.2.1  กรณีเป็น OTC derivatives ในประเทศไทย ต้องมีคู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็น ธพ. ธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะ
จดัตัง้ขึน้ ตวัแทนซือ้ขาย derivatives หรือผู้ ค้า derivatives 
2.2.2.2  กรณีเป็น OTC derivatives ในต่างประเทศ ต้องมีคู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็นนิติบคุคลท่ีได้รับอนญุาตให้ประกอบ
ธุรกิจ derivatives ท่ีอยู่ภายใต้การกํากบัดแูลโดยหน่วยงานกํากบัดแูลด้านหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ท่ีเป็นสมาชิก
สามญัของ IOSCO  หรือท่ีเป็นสมาชิกของ WFE  
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2.3  ในกรณีท่ีจะต้องมีการชําระหนีด้้วยการสง่มอบสินค้าเม่ือ derivatives สิน้สดุลง สินค้านัน้ต้องเป็นทรัพย์สินท่ีกองทนุ
สามารถลงทนุได้  ทัง้นี ้ไมว่า่กองทนุจะเป็นผู้ มีสทิธิรับมอบหรือมีหน้าท่ีสง่มอบสนิค้านัน้ก็ตาม 
 
3.  หลกัเกณฑ์เพิ่มเติมกรณี underlying เป็นดชันี  

 ในกรณีท่ี derivatives มี underlying เป็นดชันีตาม 1.5 – 1.6 ดชันีดงักลา่วต้องมีลกัษณะดงันี ้

3.1  เป็นดชันีท่ีมีการกําหนดวิธีการคํานวณไว้อย่างชดัเจน โดยมีการระบแุหลง่ข้อมลูของ underlying หรือปัจจยัต่าง ๆ ท่ี
นํามาใช้ในการคํานวณ และมีการคํานวณดัชนีให้เป็นปัจจุบันตามความเหมาะสมขององค์ประกอบของดัชนี  ทัง้นี ้
underlying หรือปัจจยัดงักลา่วต้องมีการเคล่ือนไหวตามสภาวะตลาดอยา่งเป็นอิสระด้วย 

3.2  เป็นดชันีท่ีมีลกัษณะอยา่งใดอยา่งหนึง่ดงันี ้
3.2.1  ดชันีท่ีมีการกระจายตวัอยา่งเพียงพอ โดยเป็นดชันีท่ีมีลกัษณะใดลกัษณะหนึง่ดงันี ้
3.2.1.1  ดชันีท่ีองค์ประกอบแตล่ะตวัมีนํา้หนกั ≤ 20% ของนํา้หนกัทัง้หมด 
3.2.1.2  ดชันีท่ีองค์ประกอบตวัใดตวัหนึ่งมีนํา้หนกั ≤ 35% ของนํา้หนกัทัง้หมด ในกรณีท่ีเป็นไปตามสภาวะตลาด โดย
องค์ประกอบตวัอ่ืนต้องมีนํา้หนกัไมเ่กินอตัราท่ีกําหนดใน 3.2.1.1 
การพิจารณาการกระจายนํา้หนกัตาม 3.2.1.1 และ 3.2.1.2 ไมต้่องนําองค์ประกอบท่ีเก่ียวข้องกบัทองคําหรือนํา้มนัดิบมา
พิจารณา 
3.2.2  ดชันีท่ีมีองค์ประกอบทัง้หมดเป็นหรือเก่ียวข้องกบัทองคําหรือนํา้มนัดิบ หรือเป็นดชันีราคาทองคําหรือนํา้มนัดิบ 
3.2.3  ดชันีอ่ืนใดนอกจาก 3.2.1 และ 3.2.2 ท่ีเป็นไปตามเง่ือนไขครบถ้วนดงันี ้
3.2.3.1  เป็นดชันีท่ีมีองค์ประกอบเป็นตราสารหรือสญัญาท่ีกองทนุสามารถลงทนุได้โดยตรง 
3.2.3.2  เม่ือคํานวณเงินลงทนุตามสดัสว่น (pro rata) เสมือนหนึ่งว่ากองทนุลงทนุในตราสารหรือสญัญานัน้โดยตรงแล้ว
ได้ผลเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ single entity limit ของกองทนุนัน้ 

3.3  เป็นดชันีท่ีได้รับการพฒันาโดยสถาบนัท่ีมีความน่าเช่ือถือและทําหน้าท่ีได้อย่างอิสระจาก บลจ.  ทัง้นี ้หากปรากฏว่า
สถาบนัดงักลา่วเป็นบริษัทในเครือของ บลจ.  บลจ. นัน้ต้องจดัให้มีมาตรการป้องกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์อย่างมี
ประสทิธิภาพด้วย 

3.4  มีการแสดงดชันีนัน้ ๆ อยา่งตอ่เน่ืองเป็นประจําทกุวนัทําการผา่นส่ือท่ีมีการเสนอข้อมลูอยา่งทนัเหตกุารณ์ 

3.5  ในกรณีท่ีเป็นดชันีกลุม่สนิค้าโภคภณัฑ์ ดชันีดงักลา่วต้องคํานวณจากตวัแปรอยา่งหนึง่อยา่งใดหรือหลายอยา่งดงันี ้
3.5.1  ราคาปัจจบุนั (spot price) หรือราคาสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (futures price) ของสนิค้าโภคภณัฑ์ 
3.5.2  ดชันีสินค้าโภคภณัฑ์ท่ีคํานวณจากราคาปัจจบุนั (spot price) หรือราคาสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (futures price) 
ของสนิค้าโภคภณัฑ์สนิค้าใดสนิค้าหนึง่ 
3.5.3  ราคาสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าท่ีอ้างอิงกบัดชันีสนิค้าโภคภณัฑ์ตาม 3.5.2 

3.6  ในกรณีท่ีเป็นดชันีเงินเฟ้อ ดชันีดงักลา่วต้องคํานวณโดยใช้แหลง่ข้อมลูอ้างอิงจากรายงานของหน่วยงานราชการของ
ประเทศไทยหรือต่างประเทศ หรือคํานวณจากราคาสินค้าและบริการท่ี บลจ. แสดงให้เห็นได้ว่าวิธีการคํานวณของ
ผู้พฒันาดชันีดงักลา่วสามารถสะท้อนอตัราเงินเฟ้อได้อยา่งเหมาะสม 
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4.  หลกัเกณฑ์การจดัให้มีทรัพย์สนิท่ีเพียงพอตอ่การชําระหนีต้ามภาระผกูพนั (cover rule) 
บลจ. ต้องจดัให้มีทรัพย์สินของกองทนุท่ีมีคณุภาพและมีสภาพคลอ่งในจํานวนท่ีเพียงพอต่อภาระท่ีกองทนุอาจต้องชําระหนี ้
ตามข้อตกลงเม่ือ derivatives สิน้สดุลงไว้ตลอดเวลาท่ีได้ลงทนุใน derivatives นัน้ และเป็นไปตามท่ีสํานกังานกําหนด 
 
5.  หลกัเกณฑ์เพิ่มเติมสําหรับการลงทนุท่ีมีวตัถปุระสงค์เพ่ือการลดความเส่ียง 
ในกรณีท่ี บลจ. ลงทนุใน derivatives ท่ี underlying ไม่ใช่สิ่งเดียวกบัทรัพย์สินท่ีจะลดความเส่ียง การลงทนุใน derivatives 
ดงักลา่วต้องเป็นไปตามท่ีสํานกังานกําหนด 
 
6.  หลกัเกณฑ์เพิ่มเติมสําหรับการลงทนุใน OTC derivatives 

บลจ. ต้องจดัให้มีข้อตกลงใน OTC derivatives ดงันี ้

6.1  ให้คู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ่งคํานวณและแจ้งมลูค่ายติุธรรมของ derivatives ให้ บลจ. ทราบทกุวนัท่ี 15 และวนัสดุท้าย
ของแต่ละเดือน ทัง้นี ้ในกรณีท่ีวนัดงักล่าวเป็นวนัหยดุทําการของ บลจ.ให้คํานวณและแจ้งมลูค่ายติุธรรมภายในวนัทํา
การถดัไป 
6.2  ในกรณีท่ีเกิดเหตกุารณ์ท่ีส่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมีนยัสําคญัให้คู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ่งคํานวณ
และแจ้งมลูคา่ยติุธรรมของ derivatives ให้ บลจ. ทราบทนัที 
6.3  คูส่ญัญาอีกฝ่ายหนึง่ยินยอมให้มีการล้างฐานะ derivatives เม่ือ บลจ. ร้องขอได้ 
 
7.  หลกัเกณฑ์เพิ่มเติมสําหรับการเข้าเป็นคูส่ญัญาใน credit derivatives 

บลจ. ต้องปฏิบติัตามเง่ือนไขดงันี ้

7.1  เข้าเป็นคูส่ญัญาใน credit derivatives ได้เฉพาะเพ่ือการลดความเส่ียงเทา่นัน้ 
7.2  เข้าเป็นคู่สญัญาได้เฉพาะ credit derivatives ท่ีมีลกัษณะของธุรกรรมหรือเทียบเคียงกบัธุรกรรมอย่างหนึ่งอย่างใด 
ดงันี ้
7.2.1  Credit Default Swap : ซึง่ได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ ซือ้ประกนัความเส่ียงด้านเครดิตท่ีเก่ียวข้องกบัความสามารถ
ในการชําระหนีต้าม obligation ของผู้ผกูพนัตาม obligation นัน้ โดยคู่สญัญาท่ีอยู่ในฐานะผู้ขายประกนัความเส่ียงมี
ภาระผกูพนัท่ีจะต้องชําระเงินตามข้อตกลงซือ้ประกนัความเส่ียงเม่ือเกิด credit event ขึน้โดยจะมีผลให้ข้อตกลงซือ้
ประกนัความเส่ียงครบกําหนดทนัที (ในกรณีท่ีไม่เกิด credit event ข้อตกลงจะสิน้สดุในวนัครบกําหนดตามปกติ)  ทัง้นี ้
ไม่ว่า obligation จะมีเพียงรายการเดียว (Single Name Credit Default Swap) หรือ obligation มีหลายรายการซึ่ง
กําหนดให้ผู้ขายประกนัความเส่ียงมีหน้าท่ีชําระหนีเ้ม่ือเกิด credit event ขึน้กบั obligation รายการใดรายการหนึ่งเป็น
รายแรก (First to Default Swap) หรือเม่ือเกิด credit event ขึน้กบั obligation รายการใดรายการหนึ่งในกลุม่ obligation 
ซึ่งจะมีการชําระราคากนัเฉพาะในส่วนของสินทรัพย์รายนัน้ แต่ข้อตกลงจะครบกําหนดเม่ือเกิด credit event ขึน้กบั 
obligation ทกุรายการในกลุม่ (Proportionate Credit Default Swap) 
7.2.2  Total Rate of Return Swap : ซึง่ได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ ซือ้ประกนัความเส่ียงของสินทรัพย์อ้างอิงท่ีเกิดจากการ
ลดลงของผลตอบแทนท่ีจะได้รับจากสินทรัพย์อ้างอิง โดยผู้ขายประกนัความเส่ียงมีภาระผกูพนัท่ีจะจ่ายผลตอบแทนใน
อตัราคงท่ีหรืออตัราลอยตวัท่ีอ้างอิงกบัอตัราดอกเบีย้ตามท่ีจะตกลงกนั และส่วนท่ีลดลง (ถ้ามี) ของมลูค่ายติุธรรมของ
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สินทรัพย์อ้างอิง เพ่ือแลกกบัการท่ีผู้ ซือ้ประกนัความเส่ียงจะโอนผลตอบแทนและสว่นท่ีเพิ่มขึน้ (ถ้ามี) ของมลูค่ายติุธรรม
ของสินทรัพย์อ้างอิงให้กบัผู้ขายประกนัความเส่ียง จนกว่าจะเกิด credit event หรือครบกําหนดสญัญา (กรณีไม่เกิด 
credit event) 

7.3  ต้องใช้สญัญามาตรฐานตามท่ีกําหนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA) หรือสญัญา
มาตรฐานอ่ืนตามท่ีสํานกังานยอมรับ ซึง่มีข้อตกลงท่ีมีลกัษณะดงันี ้
7.3.1  มีผลใช้บงัคบัได้ตามกฎหมาย และไมข่ดัหรือแย้งกบักฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์หรือกฎหมายอ่ืน 
7.3.2  ไม่มีข้อกําหนดท่ีทําให้สิทธิท่ีกําหนดไว้ในตราสารหนีห้รือสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าท่ี credit derivatives นัน้อ้างอิง
เส่ือมเสียไป 
7.3.3  ไมมี่ข้อกําหนดให้กองทนุต้องชดใช้ความเสียหายให้แก่คูส่ญัญา 
 
3.14   อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืน เพ่ือเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศ และ
ต่างประเทศ 
บริษัทจดัการจะลงทนุหรือมีไว้ซึ่งหลกัทรัพย์ หรือทรัพย์สินอ่ืน หรือหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนเพ่ือเป็นทรัพย์สินของกองทนุรวม 
ตามท่ีประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ หรือประกาศสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดดงัต่อไปนี ้ใน
กรณีท่ีคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุหรือสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศแก้ไขเปล่ียนแปลงอตัราสว่นการลงทนุ 
บริษัทจดัการจะลงทนุให้เป็นไปตามประกาศท่ีแก้ไขด้วย 
 
ส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่คาํนวณตามผู้ออกทรัพย์สนิหรือคู่สัญญา (Single entity limit) 

ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน (% ของ NAV)
1 ตราสารภาครัฐไทย ไมจํ่ากดัอตัราสว่น 
2 ตราสารภาครัฐตา่งประเทศ  

2.1  กรณีมี credit rating อยูใ่น 2 อนัดบัแรกขึน้ไป ไมจํ่ากดัอตัราสว่น 

2.2  กรณีมี credit rating อยูใ่นระดบั investment grade
       แต่ต่ํากวา่ 2 อนัดบัแรก 

ไมเ่กิน 35% 

3 หน่วย CIS ตามท่ีระบใุนข้อ 3.13.1 สว่นท่ี 2 ข้อ 1 หรือ ข้อ 3.13.2 สว่น
ท่ี 2 ข้อ 1 

ไมจํ่ากดัอตัราสว่น 

 4 เงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝากท่ีผู้ รับฝากหรือผู้ออก
ตราสารมีลกัษณะอยา่งใดอยา่งหนึง่ดงันี ้
4.1  มี credit rating อยูใ่นระดบั investment grade   
4.2  เป็นธนาคารออมสนิ  ทัง้นี ้เฉพาะเงินฝากหรือตราสาร 
       ท่ีรัฐบาลเป็นประกนั  

ไมเ่กิน 20%1 
 

 
 

 5 ตราสารท่ีมีลกัษณะครบถ้วนดงันี ้
5.1  เป็นตราสารหนี ้ตราสารกึง่หนีก้ึง่ทนุ SN หรือศกุกู  
       ท่ีผู้ออกจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย หรือสาขาของ ธพ.   

ไมเ่กินอตัราดงันี ้แล้วแตอ่ตัราใด 
จะสงูกวา่ 
(1) 10% หรือ 
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ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน (% ของ NAV)
       ตา่งประเทศท่ีได้รับอนญุาตให้ประกอบธุรกิจ ธพ. ในประเทศไทย
5.2  เป็นตราสารท่ีมีลกัษณะอย่างใดอยา่งหนึง่ดงันี ้
       5.2.1  ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียน 
       5.2.2  ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมลูเป็นการทัว่ไปโดยมีรายละเอียด 
                  ตามแบบ filing 
       5.2.3  ในกรณีท่ีเป็นตราสารท่ีมีกําหนดวนัชําระหนี ้< 397 วนั  
                  นบัแตว่นัท่ีลงทนุ และไมไ่ด้มีลกัษณะตาม 5.2.1 หรือ  
                  5.2.2 ผู้ มีภาระผกูพนัตามตราสารดงักลา่วต้องเป็นบคุคลดงันี ้
                 5.2.3.1  ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายวา่ด้วย 
                              ธุรกิจสถาบนัการเงิน  
                 5.2.3.2  ธนาคารออมสนิ  
                 5.2.3.3  ธนาคารอาคารสงเคราะห์  
                 5.2.3.4  ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
                 5.2.3.5  บรรษัทตลาดรองสนิเช่ือท่ีอยูอ่าศยั  
                 5.2.3.6  ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและ 
                              ขนาดยอ่มแหง่ประเทศไทย  
                 5.2.3.7  ธนาคารเพ่ือการสง่ออกและนําเข้าแหง่ประเทศไทย  
                 5.2.3.8  ธนาคารอิสลามแหง่ประเทศไทย 
                 5.2.3.9  บล. 
5.3  เสนอขายในประเทศไทย  
5.4  มี credit rating อยูใ่นระดบั investment grade 
5.5  ในกรณีท่ีเป็นตราสารท่ีมีกําหนดวนัชําระหนี ้> 397 วนั  
       นบัแตว่นัท่ีลงทนุ ต้องขึน้ทะเบียนหรืออยูใ่นระบบของ  
       regulated market

(2) นํา้หนกัของตราสารท่ีลงทนุ
ใน benchmark + 5% 

  

 6 
 

ทรัพย์สนิดงันี ้

6.1  ตราสารท่ีมีลกัษณะครบถ้วนดงันี ้ 
       6.1.1  เป็นตราสารหนี ้ตราสารกึง่หนีก้ึ่งทนุ SN หรือศกุกู 
                 ท่ีผู้ออกจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย และเสนอขาย 
                 ตราสารนัน้ในตา่งประเทศ หรือผู้ออกจดัตัง้ขึน้ 
                 ตามกฎหมายตา่งประเทศ (แตไ่มร่วมสาขาของ ธพ.  
                 ตา่งประเทศท่ีได้รับอนญุาตให้ประกอบธุรกิจ ธพ.                  
                 ในประเทศไทย) หรือเป็นตราสาร Basel III 
       6.1.2  มี credit rating2 อยู่ในระดบั investment grade 
       6.1.3  เป็นตราสารท่ีมีลกัษณะอยา่งใดอยา่งหนึง่ดงันี ้
                 6.1.3.1  ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียนใน SET หรือ

รวมกนัไมเ่กินอตัราดงันี ้แล้วแต่อตัราใด
จะสงูกวา่ 
(1) 10% หรือ 
(2) นํา้หนกัของทรัพย์สนิท่ีลงทนุ 
     ใน benchmark + 5% 
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ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน (% ของ NAV)
                              ในตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์ต่างประเทศ
                 6.1.3.2  ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมลูเป็นการทัว่ไปโดยมี 
                              รายละเอียดตามแบบ filing 
                 6.1.3.3  ในกรณีท่ีเป็นตราสารท่ีมีกําหนดวนัชําระหนี ้ 
                               < 397 วนั นบัแตว่นัท่ีลงทนุ และไมไ่ด้ 
                              มีลกัษณะตาม 6.1.3.1 หรือ 6.1.3.2   
                              ผู้ มีภาระผกูพนัตามตราสารดงักลา่วต้องเป็น            
                              บคุคลดงันี ้
                               6.1.3.3.1  บคุคลตามข้อ 5.2.3.1 –  5.2.3.9 
                               6.1.3.3.2  สถาบนัการเงินระหวา่งประเทศ 
                                               ท่ีประเทศไทยเป็นสมาชิก 
                               6.1.3.3.3  สถาบนัการเงินตา่งประเทศ 
                                               ท่ีมีลกัษณะทํานองเดียวกบับคุคล 
                                               ตามข้อ 6.1.3.3.1 – 6.1.3.3.2 
       6.1.4  ในกรณีท่ีเป็นตราสารท่ีมีกําหนดวนัชําระหนี ้> 397 วนั  
                นบัแตว่นัท่ีลงทนุ ต้องขึน้ทะเบียนหรืออยูใ่นระบบของ               
                regulated market 
6.2  ธุรกรรมดงันี ้ท่ีคูส่ญัญามี credit rating3 อยูใ่นระดบั  
       investment grade 
       6.2.1  reverse repo 
       6.2.2  OTC derivatives 
6.3  หน่วย CIS ตามท่ีระบใุนข้อ 3.13.1 สว่นท่ี 2 ข้อ 2 หรือ ข้อ 3.13.2 
สว่นท่ี 2 ข้อ 2 ท่ีจดทะเบียนซือ้ขายหรืออยูใ่นระหวา่ง IPO เพ่ือการจด
ทะเบียนซือ้ขายในกระดานซือ้ขายหลกัทรัพย์ สําหรับผู้ลงทนุทัว่ไปของ 
SET หรือของตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์ตา่งประเทศ (แตไ่มร่วมถงึหน่วย
ดงักลา่วท่ีอยู่ระหวา่งดําเนินการแก้ไขเหตท่ีุอาจทําให้มีการเพิกถอน
หน่วยดงักลา่วออกจากการซือ้ขายใน SET หรือในตลาดซือ้ขาย
หลกัทรัพย์ตา่งประเทศ) 

7 ทรัพย์สนิอ่ืนนอกเหนือจากท่ีระบใุนข้อ 1 - ข้อ 6 (SIP) รวมกนัไมเ่กิน 5% 

1 หรือไม่เกิน 10% เม่ือเป็นการลงทนุในตา่งประเทศหรือผู้ มีภาระผกูพนัมีภมิูลําเนาอยู่ตา่งประเทศ โดยเลือกใช้ credit rating แบบ national scale 
2 กรณีเป็นการลงทนุในตา่งประเทศหรือผู้ มีภาระผกูพนัมีภมิูลําเนาอยู่ตา่งประเทศ สามารถเลือกใช้ credit rating แบบ national scale ได้ 
3 กรณีเป็นการลงทนุในตา่งประเทศท่ีคูส่ญัญาในฐานะผู้ มีภาระผกูพนัมีภมิูลําเนาอยู่ตา่งประเทศ สามารถเลือกใช้ credit rating แบบ national scale ได้ 

หมายเหต ุ: ในกรณีเป็นทรัพย์สินดงันี ้ไม่มีข้อกําหนดเก่ียวกบั single entity limit ของผู้ รับฝาก ผู้ออกตราสารหรือคูส่ญัญา แล้วแตก่รณี 
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพ่ือการดําเนินงานของ MF 
2. derivatives on organized exchange 
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ส่วนที่ 2 : อัตราส่วนการลงทุนที่คาํนวณตามกลุ่มกจิการ (Group limit)* 

ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน (% ของ NAV) 

1 การลงทนุในทรัพย์สนิของบริษัททกุบริษัทท่ีอยู่ในกลุม่
กิจการเดียวกนัหรือการเข้าเป็นคูส่ญัญาในธุรกรรม
ทางการเงินกบับริษัทดงักลา่ว     

ไมเ่กินอตัราใดอตัราหนึง่ดงันี ้แล้วแตอ่ตัราใดจะสงูกวา่
(1)  25% หรือ 
(2)  นํา้หนกัของทรัพย์สนิท่ีลงทนุใน benchmark + 10%  

* หมายเหต ุ: ในกรณีเป็นทรัพย์สินดงันี ้ไม่มีข้อกําหนดเก่ียวกบั group limit  
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพ่ือการดําเนินงานของ MF 
2. derivatives on organized exchange  

 
ส่วนที่ 3 : อัตราส่วนการลงทุนที่คาํนวณตามประเภททรัพย์สนิ (product limit) ** 

ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน (% ของ NAV)

 1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝาก B/E หรือ P/N ท่ีนิติบคุคลตามกฎหมายไทย 
(ไมร่วมถงึสาขาในตา่งประเทศของนิติบคุคลดงักลา่ว) เป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่าย หรือ
คูส่ญัญา ดงันี ้
1.1  ธนาคารหรือสถาบนัการเงินท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ 
1.2  ธพ. 
1.3  บง. 
1.4  บค. 
1.5  บรรษัทตลาดรองสนิเช่ือท่ีอยูอ่าศยั 
(ไมร่วมถงึทรัพย์สนิท่ี MF ได้รับโอนกรรมสทิธ์ิมาจากคูส่ญัญาตาม reverse repo 
หรือ securities lending หรือ derivatives) 

- รวมกนัไมเ่กิน 45% เฉล่ียในรอบปีบญัชี   
  เว้นแตเ่ป็น MF ท่ีมีอายโุครงการ < 1 ปี 
  ให้เฉล่ียตามรอบอายกุองทนุ 

- อตัราข้างต้นไมใ่ช้กบั MF ท่ีอายกุองทนุ 
  คงเหลือ < 6 เดือน  ทัง้นี ้เฉพาะ MF ท่ีมี
  อายโุครงการ > 1 ปี       
 
 
 

 2 
  

ทรัพย์สนิดงันี ้
2.1   B/E หรือ P/N ท่ีมีเง่ือนไขห้ามเปล่ียนมือแต่ MFได้ดําเนินการให้มีการรับโอน

สทิธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการท่ีกฎหมายกําหนด หรือมีเง่ือนไขให้ 
MF สามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้ 

2.2  SN (แตไ่มร่วมถึง SN ซึง่จดทะเบียนกบั TBMA และมีการเสนอขายตาม
หลกัเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุวา่ด้วยการ
ขออนญุาตและการอนญุาตให้เสนอขายตราสารหนีท่ี้ออกใหม)่ 

2.3 เงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝากท่ีมีระยะเวลาการฝากเกิน  12 เดือน 
2.4   total SIP ตามข้อ 5 ของสว่นนี ้

(ข้อนีไ้มใ่ช้กบัการลงทนุของกองทนุรวมปิด และกองทนุ buy & hold ท่ีลงทนุใน 
B/E P/N SN เงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝาก ท่ีมีอายไุมเ่กินอายกุองทนุ
หรือรอบการลงทนุของ MF หรือมีการลงทนุใน derivatives เพ่ือให้ทรัพย์สนิ
ดงักลา่วมีอายสุอดคล้องกบัอายกุองทนุ) 

รวมกนัไมเ่กิน 25%
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ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน (% ของ NAV)

3 reverse repo ไมเ่กิน 25%

 4 securities lending   ไมเ่กิน 25%

 5 total SIP ซึง่ได้แก่ ทรัพย์สนิตามข้อ 8 ในสว่นท่ี 1 : อตัราสว่นการลงทนุท่ีคํานวณ
ตามผู้ออกทรัพย์สนิหรือคู่สญัญา (single entity limit) แตไ่มร่วมถึงตราสารหนี ้ตราสาร
กึง่หนีก้ึง่ทนุ SN ศกุกู หรือตราสาร Basel III ท่ีมีลกัษณะครบถ้วนดงันี ้
5.1   มีลกัษณะตาม 6.4.3 และ 6.4.4 ของข้อ 6 ในสว่นท่ี 1 : อตัราสว่นการลงทนุท่ี

คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สนิหรือคู่สญัญา (single entity limit) 
5.2  มี credit rating อยูใ่นระดบัต่ํากวา่ investment grade หรือไมมี่ credit rating

รวมกนัไมเ่กิน 15%
 

 

ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน 
6 derivatives ดงันี ้

6.1  การเข้าทําธุรกรรม derivatives ท่ีมี
วตัถปุระสงค์เพ่ือการลดความเส่ียง 
(hedging) 

ไมเ่กินมลูคา่ความเส่ียงท่ีมีอยู่ 

6.2  การเข้าทําธุรกรรม derivatives ท่ี
มิใช่เพ่ือการลดความเส่ียง (non-
hedging) 

global exposure limit 

6.2.1  กรณี MF มี การลงทนุแบบซบัซ้อน 4 
          จํากดั net exposure ท่ีเกิดจากการลงทนุใน derivatives โดยมลูคา่ 
          ความเสียหายสงูสดุ (value-at-risk : VaR) ของ MF ต้องเป็นดงันี ้
          (1)  absolute VaR < 20% ของ NAV  
          (2)  relative VaR < 2 เทา่ ของ VaR ของ benchmark 
หมายเหต:ุ “การลงทนุแบบซบัซ้อน”  หมายความวา่  การลงทนุในสญัญาซือ้
ขายลว่งหน้าท่ีมีกลยทุธ์แบบซบัซ้อน (complex strategic investment) หรือ
การลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าท่ีมีความซบัซ้อน (exotic derivatives)

4 รายละเอียดของการคํานวณ ให้พิจารณาตามหลกัเกณฑ์ท่ีสํานกังานประกาศกําหนด 

** หมายเหต ุ: สําหรับการลงทนุในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพ่ือการดําเนินงานของกองทนุไม่มีข้อกําหนดเก่ียวกบั product limit 

 

ส่วนที่ 4 : อัตราส่วนการลงทุนที่คาํนวณตามความมีส่วนได้เสียในกจิการที่ลงทุน (concentration limit) 

ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน (% ของ NAV) 

1 ตราสารหนี ้ตราสารกึง่หนีก้ึง่ทนุ ตราสาร 
Basel III และศกุกูของผู้ออกรายใดรายหนึง่ 
(ไมร่วมถงึตราสารหนีภ้าครัฐไทยหรือ  
ตราสารหนีภ้าครัฐตา่งประเทศ) 

1.1  ไมเ่กิน 1 ใน 3 ของมลูคา่หนีส้นิทางการเงิน (financial liability)5 ของผู้ออก
ตราสารรายนัน้ ตามท่ีเปิดเผยไว้ในงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบญัชีลา่สดุ  
ทัง้นี ้ในกรณีท่ีผู้ออกตราสารมีหนีส้นิทางการเงินท่ีออกใหมก่่อนครบรอบ
ระยะเวลาบญัชีถดัไป และยงัไมป่รากฏในงบการเงินลา่สดุ บลจ. อาจนํามลูคา่



 

กองทนุเปิด ยไูนเตด็ ซสัเทนเนเบิล เครดิต อินคมั ฟันด์ 43 

ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน (% ของ NAV) 

หนีส้นิทางการเงินดงักลา่วมารวมกบัมลูคา่หนีส้นิทางการเงินตามงบการเงิน
ลา่สดุด้วยก็ได้โดยข้อมลูหนีส้นิทางการเงินนัน้จะต้องเป็นข้อมลูท่ีมีการเผยแพร่
เป็นการทัว่ไป และในกรณีท่ีผู้ออกตราสารไมมี่หนีส้นิทางการเงินตามท่ีเปิดเผยไว้
ในงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบญัชีลา่สดุ6 ให้ใช้อตัราสว่นไมเ่กิน 1 ใน 3 
ของมลูคา่การออกและเสนอขายตราสารตามข้อนีข้องผู้ออกรายนัน้เป็นรายครัง้  
เว้นแตใ่นกรณีท่ีผู้ออกตราสารได้มีการย่ืนแบบ filing ในลกัษณะเป็นโครงการ 
(bond issuance program) ให้พจิารณาเป็นรายโครงการ 

1.2  ในกรณีท่ีกองทนุลงทนุในตราสารตามข้อนีโ้ดยเป็นตราสารท่ีออกใหมแ่ละ
มี credit rating อยูใ่นระดบัต่ํากวา่ investment grade หรือไมมี่ credit rating 
ให้ บลจ. ลงทนุเพ่ือกองทนุภายใต้การจดัการของ บลจ. รายเดียวกนัรวมกนัไม่
เกิน 1 ใน 3 ของมลูคา่การออกและเสนอขายตราสารดงักลา่วเป็นรายครัง้ เว้น
แตก่รณีท่ีผู้ออกตราสารได้มีการย่ืนแบบ filing ในลกัษณะเป็นโครงการ (bond 
issuance program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ 

(อตัราสว่นตาม 1.2 ไมใ่ช้กบักรณีเป็นตราสารท่ีออกโดยบคุคลดงันี ้
1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายวา่ด้วยธุรกิจสถาบนัการเงิน 
2. ธนาคารออมสนิ 
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
4. ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
5. บรรษัทตลาดรองสนิเช่ือท่ีอยู่อาศยั 
6. ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มแหง่ประเทศไทย  
7. ธนาคารเพ่ือการสง่ออกและนําเข้าแหง่ประเทศไทย  
8. ธนาคารอิสลามแหง่ประเทศไทย 
9. บริษัทหลกัทรัพย์ 
10. สถาบนัการเงินระหวา่งประเทศท่ีประเทศไทยเป็นสมาชิก 
11. สถาบนัการเงินตา่งประเทศท่ีมีลกัษณะทํานองเดียวกบับคุคลตาม 1. – 9.) 

2 หน่วย CIS ของกองทนุใดกองทนุหนึง่ - ไมเ่กิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย CIS ทัง้หมดของ MF หรือ กองทนุ CIS 
ตา่งประเทศ ท่ีออกหน่วยนัน้   

- อตัราข้างต้นไมใ่ช้กบัการลงทนุ ดงันี ้
(1)  การลงทนุในหน่วย CIS ของกองทนุท่ีมีลกัษณะครบถ้วนดงันี ้
      โดยได้รับความเหน็ชอบจากสํานกังาน  
     (1.1)  มีขนาดเลก็  
     (1.2)  จดัตัง้ขึน้ใหมโ่ดยมีอายไุมเ่กิน 2 ปี 
     (1.3)  เสนอขายตอ่ผู้ลงทนุในวงกว้าง 



 

กองทนุเปิด ยไูนเตด็ ซสัเทนเนเบิล เครดิต อินคมั ฟันด์ 44 

5หนีส้ินทางการเงิน (financial liability) ให้พิจารณาตามมาตรฐานการบญัชีท่ีผู้ออกตราสารดงักลา่วได้จดัทํางบการเงินตามมาตรฐานการบญัชีนัน้ 

โดยเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีกําหนดโดยคณะกรรมการกําหนดมาตรฐานการบญัชีตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบญัชี หรือมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินท่ีเป็นท่ียอมรับในระดบัสากล เช่น International Financial Reporting Standards (IFRS) หรือ United States Generally 
Accepted Accounting Principle (US GAAP) เป็นต้น 
6 รวมถึงกรณียงัไมค่รบกําหนดการจดัทํางบการเงินในครัง้แรกของผู้ออกตราสาร 

ทัง้นี ้การคํานวณสดัสว่นตามนโยบายการลงทนุ และอตัราสว่นการลงทนุให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ
วา่ด้วยการลงทนุของกองทนุ และ/หรือท่ีแก้ไขเพิ่มเติม  
 
ส่วนที่ 5 : การดาํเนินการเม่ือทรัพย์สนิที่ลงทุนขาดคุณสมบัตหิรือการลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน 

1. ในกรณีท่ีกองทนุมีการลงทนุเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีกําหนด แต่ต่อมาทรัพย์สินท่ีลงทนุมีคณุสมบติัท่ีเปล่ียนแปลงไปจน
เป็นเหตใุห้ขาดคณุสมบติัในการเป็นทรัพย์สนิท่ีกองทนุสามารถลงทนุได้อีกตอ่ไป บริษัทจดัการต้องดําเนินการดงัตอ่ไปนี ้

(1)  จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเก่ียวกับช่ือ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนและวันท่ีทรัพย์สินขาดคุณสมบัติ และ
จดัสง่รายงานต่อผู้ดแูลผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัทําการนบัแต่วนัท่ีเกิดกรณีดงักลา่ว  ตลอดจนจดัเก็บสําเนารายงานไว้ท่ี
บริษัทจดัการ 

(2)  จําหน่ายทรัพย์สินท่ีขาดคณุสมบติัภายในโอกาสแรกโดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทนุเป็นสําคญั แต่ต้องไม่เกินกว่า 90 
วนั นบัแตว่นัท่ีทรัพย์สนินัน้ขาดคณุสมบติั เว้นแตเ่ป็นกรณีตามข้อ 4 ในสว่นนี ้ 

(3)  เม่ือบริษัทจดัการสามารถจําหน่ายทรัพย์สินท่ีขาดคณุสมบติั หรือทรัพย์สินท่ีขาดคณุสมบติัมีคณุสมบติัเปล่ียนแปลง
ไปจนเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีกําหนดแล้ว บริษัทจดัการต้องจดัทํารายงานข้อมลูเก่ียวกบัช่ือ จํานวน อตัราสว่นการลงทนุ
ในทรัพย์สินดงักล่าว รวมถึงวนัท่ีได้จําหน่ายทรัพย์สินนัน้ออกไปหรือวนัท่ีทรัพย์สินมีการเปล่ียนแปลงคณุสมบติั แล้วแต่
กรณี และให้จดัสง่รายงานตอ่ผู้ดแูลผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัทําการนบัแตว่นัท่ีเกิดกรณีดงักลา่ว  

ในกรณีท่ีบริษัทจดัการไม่สามารถจําหน่ายทรัพย์สินท่ีขาดคณุสมบติัให้เป็นไปตามข้อ 1 (2) บริษัทจดัการต้องจดัทํารายงาน
ข้อมูลตามวรรคหนึ่ง พร้อมสาเหตุท่ีไม่สามารถจําหน่ายทรัพย์สินดงักล่าว และจัดส่งรายงานต่อสํานักงาน และผู้ ดูแล
ผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัทําการนบัแตว่นัครบระยะเวลาดงักลา่ว 

2. ในกรณีท่ีทรัพย์สินในขณะท่ีกองทนุมีการลงทนุเป็นไปตามอตัราส่วนการลงทนุท่ีกําหนด แต่ต่อมาการลงทนุไม่เป็นไป
ตามอัตราส่วนการลงทุนเป็นเวลา 5 วันทําการติดต่อกัน โดยมิได้เกิดจากการลงทุนเพิ่ม บริษัทจัดการต้องดําเนินการ
ดงัตอ่ไปนี ้

(1)  จดัทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเก่ียวกบัประเภท จํานวน อตัราส่วนการลงทุน และวนัท่ีการลงทนุไม่เป็นไปตาม
อตัราส่วนการลงทนุ และจดัส่งรายงานดงักล่าวต่อผู้ดแูลผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัทําการนบัแต่วนัครบระยะเวลาดงักล่าว 
ตลอดจนจดัเก็บสําเนารายงานไว้ท่ีบริษัทจดัการ 

(2)  ไม่ลงทนุเพิ่มเติมในทรัพย์สินท่ีเกินอตัราสว่นการลงทนุจนกว่าจะสามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอตัราสว่นการลงทนุท่ีกําหนด 
เว้นแตเ่ป็นการดําเนินการตามสว่นท่ี 5 ข้อ 3 
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(3)  แก้ไขให้เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทนุท่ีกําหนดภายในโอกาสแรกโดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทนุเป็นสําคญั แต่
ต้องไมเ่กินระยะเวลาดงันี ้ เว้นแตเ่ป็นกรณีตามข้อ 4 ในสว่นนี ้

(ก)  30 วนันบัแต่วนัสิน้รอบระยะเวลาบญัชี ในกรณีท่ีไม่เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทนุท่ีคํานวณตามประเภททรัพย์สิน 
(product limit) สําหรับการลงทนุในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตัว๋แลกเงิน หรือตัว๋สญัญาใช้เงิน ตามข้อ 1 ใน
สว่นท่ี 3 

(ข)  90 วนันบัแตว่นัครบระยะเวลาดงักลา่ว สําหรับกรณีอ่ืนใดนอกเหนือจากกรณีตามสว่นท่ี 5 ข้อ 2 (3) (ก)  

(4)  เม่ือบริษัทจดัการสามารถแก้ไขจนเป็นไปตามอตัราสว่นการลงทนุท่ีกําหนดแล้ว บริษัทจดัการต้องจดัทํารายงานข้อมลู
เก่ียวกบัช่ือ จํานวน อตัราส่วนการลงทนุในทรัพย์สินดงักลา่ว รวมถึงวนัท่ีสามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอตัราสว่นการลงทนุ 
แล้วแต่กรณี และจดัส่งรายงานดวักล่าวต่อผู้ดแูลผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัทําการนบัแต่วนัท่ีสามารถแก้ไขให้เป็นไปตาม
อตัราสว่นการลงทนุได้ 
ในกรณีท่ีบริษัทจดัการไมส่ามารถแก้ไขให้ไปตามอตัราสว่นการลงทนุท่ีกําหนดตาม (3) (ก) หรือ (ข) บริษัทจดัการต้องจดัทํา
รายงานข้อมลูตามวรรคหนึ่ง พร้อมสาเหตท่ีุไม่สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอตัราสว่นการลงทนุดงักลา่ว และจดัสง่รายงานต่อ
สํานกังาน และผู้ดแูลผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัทําการนบัแตว่นัครบระยะเวลาดงักลา่ว   

(5)  ในกรณีท่ีกองทนุมีหุ้นของบริษัทใดโดยไม่เป็นไปตามอตัราสว่นการลงทนุท่ีคํานวณตามความมีสว่นได้เสียในกิจการท่ี
ลงทนุ (concentration limit) นอกจากการปฏิบติัตามสว่นท่ี 5 ข้อ 2 (1) (2) (3) และ (4) แล้ว บริษัทจดัการต้องดําเนินการ
ดงันีด้้วย 

 (ก)  งดเว้นการใช้สิทธิออกเสียงในหุ้นจํานวนท่ีเกินอตัราสว่นการลงทนุ  เว้นแต่กรณีจําเป็นและสมควรโดยได้รับการผ่อนผนั
จากสํานกังาน 

 (ข)  ลดสดัสว่นการถือหุ้นหรือลดการมีอํานาจควบคมุ หรือย่ืนคําขอผ่อนผนัการทําคําเสนอซือ้ ในกรณีท่ีทรัพย์สินเป็นหุ้น
ของบริษัทจดทะเบียน และการได้มาซึ่งหุ้นของบริษัทดงักล่าวเป็นผลให้กองทนุได้มาหรือเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทนัน้จนถึง
หรือข้ามจดุท่ีต้องทําคําเสนอซือ้ 

ความในวรรคหนึ่งมิให้นํามาใช้กบักองทนุรวมฟีดเดอร์ ในส่วนท่ีเป็นการลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมหรือหน่วย
ของกองทุนต่างประเทศท่ีไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนท่ีคํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการท่ีลงทุน 
(concentration limit) โดยให้ดําเนินการดงัตอ่ไปนี ้

2.1 ในกรณีกองทุนรวมฟีดเดอร์ท่ีได้รับอนุมัติให้จัดตัง้ก่อนวันท่ี 16 มกราคม พ.ศ.2559 ให้บริษัทจัดการกองทุนรวม
ดําเนินการดงัตอ่ไปนี ้หากปรากฏวา่มีการลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมหรือหน่วยของกองทนุต่างประเทศไม่เป็นไป
ตามอตัราสว่นการลงทนุท่ีคํานวณตามความมีสว่นได้เสียในกิจการท่ีลงทนุ (concentration limit) เป็นเวลา 5 วนัทําการ
ติดตอ่กนั 
(1)  จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเก่ียวกับประเภท จํานวน อตัราส่วนการลงทุนและวนัท่ีการลงทุนไม่เป็นไปตาม
อตัราสว่นการลงทนุ และจดัสง่รายงานดงักลา่วตอ่ผู้ดแูลผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัทําการนบัแต่วนัครบระยะเวลาดงักลา่ว  
ตลอดจนจดัเก็บสําเนารายงานไว้ท่ีบริษัทจดัการ 



 

กองทนุเปิด ยไูนเตด็ ซสัเทนเนเบิล เครดิต อินคมั ฟันด์ 46 

(2)  ห้ามมิให้แก้ไขเพิ่มเติมโครงการเพ่ือขยายวงเงินสําหรับการเสนอขายหน่วยลงทนุของกองทนุรวมฟีดเดอร์ดงักลา่วท่ีได้
จดทะเบียนไว้กับสํานักงานแล้ว จนกว่าการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือหน่วยของกองทุนต่างประเทศจะ
เป็นไปตามอตัราสว่นการลงทนุท่ีกําหนด 
(3)  ในกรณีท่ีมีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือหน่วยของกองทุนต่างประเทศท่ีมีผู้ รับผิดชอบการบริหาร
จดัการกองทนุดงักล่าวเป็นบคุคลท่ีมีความสมัพนัธ์หรือเช่ือมโยงกบับริษัทจดัการกองทนุรวมตามภาคผนวก 6 และมีการ
เรียกเก็บคา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จ่ายอ่ืนใดจากกองทนุรวมฟีดเดอร์หรือผู้ ถือหน่วยลงทนุในลกัษณะท่ีซํา้ซ้อนกบักองทนุรวม
หรือกองทุนต่างประเทศ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนทราบเก่ียวกับ
ความสมัพนัธ์หรือเช่ือมโยงดงักลา่ว รวมถึงเหตผุลและความจําเป็นในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายนัน้ ภายใน 
30 วนันบัแตว่นัครบระยะเวลาดงักลา่ว  

(4)  ในกรณีท่ีอตัราส่วนการลงทุนของกองทุนรวมฟีดเดอร์เป็นไปตามท่ีกําหนดแล้ว ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมจัดทํา
รายงานข้อมลูเก่ียวกับช่ือ จํานวน อตัราส่วนการลงทนุในทรัพย์สินดงักล่าว  รวมถึงวนัท่ีอตัราส่วนเป็นไปตามท่ีกําหนด 
และจดัสง่รายงานดงักลา่วตอ่ผู้ดแูลผลประโยชน์ภายใน 3 วนัทําการนบัแตว่นัท่ีอตัราสว่นการลงทนุเป็นไปตามท่ีกําหนด 

2.2 ในกรณีกองทุนรวมฟีดเดอร์ท่ีได้รับอนุมัติให้จัดตัง้หลงัวันท่ี 16 มกราคม พ.ศ. 2559 ให้บริษัทจัดการกองทุนรวม
ดําเนินการดงัตอ่ไปนี ้หากปรากฏวา่มีการลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมหรือหน่วยของกองทนุต่างประเทศไม่เป็นไป
ตามอตัราสว่นการลงทนุท่ีคํานวณตามความมีสว่นได้เสียในกิจการท่ีลงทนุ (concentration limit) เป็นเวลา 5 วนัทําการ
ติดตอ่กนั  

(1) จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเก่ียวกับประเภท จํานวน อตัราส่วนการลงทุน และวนัท่ีการลงทุนไม่เป็นไปตาม
อตัราสว่นการลงทนุ และจดัสง่รายงานดงักลา่วตอ่ผู้ดแูลผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัทําการนบัแตว่นัครบระยะเวลาดงักลา่ว 
ตลอดจนจดัเก็บสําเนารายงานไว้ท่ีบริษัทจดัการกองทนุรวม 

(2) แก้ไขให้เป็นไปตามอตัราสว่นการลงทนุดงักลา่วภายในโอกาสแรกโดยคํานงึถงึประโยชน์ของผู้ลงทนุเป็นสําคญั แต่ต้อง
ไมเ่กินระยะเวลา 180 วนันบัแตว่นัครบระยะเวลาดงักลา่ว  

(3) หากบริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถแก้ไขอัตราส่วนการลงทุนได้ ให้จัดทํารายงานข้อมูลเก่ียวกับช่ือ จํานวน 
อตัราส่วนการลงทนุในทรัพย์สินดงักล่าว รวมถึงวนัท่ีอตัราส่วนเป็นไปตามท่ีกําหนด และจดัส่งรายงานดงักล่าวต่อผู้ดแูล
ผลประโยชน์ภายใน 3 วนัทําการนบัแตว่นัครบระยะเวลาตาม (2) 
ในกรณีท่ีบริษัทจัดการไม่สามารถแก้ไขอัตราส่วนการลงทุนได้ ห้ามมิให้บริษัทจัดการกองทุนรวมลงทุนเพิ่มเติมใน
ทรัพย์สินท่ีเกินอตัราส่วนการลงทนุจนกว่าจะเป็นไปตามอตัราส่วนการลงทนุท่ีกําหนด และให้บริษัทจดัการกองทนุรวม
จดัทํารายงานข้อมลูตาม (1) พร้อมสาเหตท่ีุไมส่ามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอตัราสว่นการลงทนุดงักลา่ว และจดัสง่รายงาน
ตอ่สํานกังานและผู้ดแูลผลประโยชน์  ทัง้นี ้ภายใน 3 วนัทําการนบัแตว่นัครบระยะเวลาตาม (2) 

3. ในกรณีท่ีกองทนุมีการลงทนุเป็นไปตามอตัราสว่นการลงทนุหรือข้อกําหนดท่ีสามารถลงทนุได้โดยชอบ แต่ต่อมาปรากฏ
กรณีดงัต่อไปนี ้จนเป็นเหตใุห้ไม่เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทนุหรือข้อกําหนดท่ีสามารถลงทนุได้โดยชอบ บริษัทจดัการ
อาจลงทนุในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิดงักลา่วตอ่ไปนีไ้ด้ 

(1)  กรณีท่ีกองทนุมีการลงทนุหรือได้สทิธิจากการเป็นผู้ ถือหลกัทรัพย์ตามสดัสว่นท่ีมีอยูเ่ดิม เว้นแตเ่ป็นกรณีตาม (2) 
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(2)  กรณีท่ีกองทุนมีการลงทุนหรือได้สิทธิตาม (1) ในระหว่างระยะเวลาการแก้ไขอัตราส่วนการลงทุนตามประกาศท่ี
เก่ียวข้อง แตท่ัง้นี ้บริษัทจดัการต้องดําเนินการแก้ไขภายในระยะเวลาดงักลา่วด้วย 

(3)  กรณีท่ีกองทนุได้รับทรัพย์สนิมาจากการบริจาค 

ในกรณีท่ีมีการลงทุนตามวรรคหนึ่ง(1) หรือ (3) ให้บริษัทจัดการปฏิบติัให้เป็นไปตามส่วนท่ี 5 ข้อ 2 หรือข้อ 2.1 ในส่วนนี ้ 
แล้วแตก่รณี โดยอนโุลม 

4. ในกรณีท่ีมีเหตสุดุวิสยัหรือเหตจํุาเป็นอ่ืนใดทําให้บริษัทจดัการไม่สามารถดําเนินการแก้ไขเพ่ือให้การลงทนุเป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์ท่ีกําหนดในส่วนท่ี 5 ข้อ 1(2) หรือข้อ 2 (3) (ข) หรือบริษัทจดัการมีความเห็นว่าการดําเนินการดงักลา่วจะไม่
เป็นประโยชน์ต่อผู้ลงทนุ บริษัทจดัการสามารถใช้ดลุยพินิจดําเนินการตามความเหมาะสมได้โดยต้องคํานึงถึงประโยชน์
ของผู้ลงทนุเป็นสําคญัและต้องส่งรายงานเก่ียวกบัการดําเนินการของบริษัทจดัการในเร่ืองดงักล่าวต่อสํานกังาน ก.ล.ต.   
ผู้ ถือหน่วยลงทนุและผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวม ก่อนครบระยะเวลาท่ีต้องแก้ไขให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงักลา่ว 
ทัง้นี ้ในการจดัส่งรายงานดงักล่าวให้กบัผู้ ถือหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการสามารถดําเนินการโดยวิธีการเผยแพร่บนเว็บไซต์
ของบริษัทจดัการแทนได้ 
 
ส่วนที่ 6 : การดาํเนินการเม่ือการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน 

1. ในกรณีท่ีกองทนุมีสดัส่วนการลงทนุไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทนุตามการจดัแบ่งประเภทของกองทนุ บริษัทจดัการ
ต้องดําเนินการดงัตอ่ไปนี ้

(1)  จดัทํารายงานเก่ียวกบัการลงทนุท่ีไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทนุ พร้อมทัง้เหตผุลท่ีทําให้มีการลงทนุไม่เป็นไปตาม
นโยบายการลงทนุ และจดัสง่รายงานตอ่สํานกังาน ก.ล.ต. รวมทัง้จดัสง่ต่อผู้ดแูลผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัทําการนบัแต่วนัท่ี
ไมเ่ป็นไปตามนโยบายการลงทนุ ตลอดจนจดัเก็บสําเนารายงานไว้ท่ีบริษัทจดัการ 

(2)  ดําเนินการแก้ไขให้สดัสว่นการลงทนุของกองทนุเป็นไปตามนโยบายการลงทนุ หรือดําเนินการเปล่ียนแปลงประเภท
ของกองทนุ  ทัง้นี ้ตามหลกัเกณฑ์ท่ีกําหนดในข้อ 2 ในสว่นนี ้
 
2. ในกรณีท่ีการลงทนุของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทนุตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน ให้บริษัท
จดัการดําเนินการแก้ไขสดัสว่นการลงทนุของกองทนุรวมให้เป็นไปตามนโยบายการลงทนุภายใน 90 วนันบัแต่วนัท่ีสดัสว่น
การลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับมติจากผู้ ถือหน่วยลงทุนให้
เปล่ียนแปลงประเภทของกองทนุรวมภายในกําหนดเวลาดงักลา่ว 

ในการเปล่ียนแปลงประเภทของกองทนุรวมตามวรรคหนึ่ง บริษัทจดัการต้องจดัให้มีวิธีการในการให้สิทธิแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุเดิม
ในการท่ีจะออกจากกองทนุรวมก่อนท่ีการเปล่ียนแปลงประเภทของกองทนุรวมจะมีผลใช้บงัคบั โดยวิธีการดงักล่าวต้องมี
ระยะเวลาเพียงพอและเป็นธรรมต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุ รวมทัง้เม่ือได้รับมติจากผู้ ถือหน่วยลงทนุให้เปล่ียนแปลงประเภทของ
กองทุนรวมแล้ว บริษัทจัดการต้องงดเก็บค่าธรรมเนียมการรับซือ้คืนหน่วยลงทุนจากผู้ ถือหน่วยลงทุนทุกรายจนกว่าการ
เปล่ียนแปลงดงักลา่วจะมีผลใช้บงัคบั และในกรณีท่ีครบกําหนด 90 วนันบัแต่วนัท่ีสดัสว่นการลงทนุไม่เป็นไปตามนโยบาย
การลงทนุ แต่การเปล่ียนแปลงประเภทของกองทนุรวมยงัไม่มีผลใช้บงัคบั บริษัทจดัการต้องไม่เสนอขายหน่วยลงทนุของ
กองทนุรวมนัน้เพิ่มเติม 
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4.  การแบ่งชนิดหน่วยลงทนุ (Class of Unit) :  

4.1 การแบง่ชนิดหน่วยลงทนุ : ไมมี่ 

4.2 ประเภทการแบง่ชนิดหน่วยลงทนุ : ไมมี่ 

4.3 รายละเอียดเพิ่มเติม (การแบง่ชนิดหน่วยลงทนุ) : ไมมี่ 
 

5. การเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก 

5.1 ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก :  
- บริษัทจดัการ  
- ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) 
- INTERNET (ถ้ามี) 
- บริการผา่นเจ้าหน้าท่ีทางโทรศพัท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี) 
- การสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผา่นการบริการธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์อ่ืนๆ 
 
5.2 รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก 
บริษัทจดัการจะเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรกให้แก่ประชาชนทัว่ไปในราคาหน่วยลงทนุท่ีเสนอขายหน่วยละ 10 บาท บวก
ด้วยค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ทัง้นี ้หากยอดรวมการสัง่ซือ้มีมลูค่าครบ หรือเกินกว่าจํานวนเงินทุนของ
โครงการก่อนสิน้สุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก บริษัทจัดการจะปิดการเสนอขายครัง้แรก โดยจะปิด
ประกาศท่ีสํานกังานของบริษัทจดัการ และ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี)  
 
5.2.1 วิธีการขอรับหนงัสือชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทนุ และเอกสารการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ  
ผู้สนใจสัง่ซือ้หน่วยลงทนุสามารถขอรับหนงัสือชีช้วนส่วนสรุปข้อมลูสําคญั พร้อมกบัใบคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ ใบเปิดบญัชี
หน่วยลงทุนท่ีบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) และบริษัทจัดการจะจัดให้มีหนังสือชีช้วน
สว่นข้อมลูกองทนุรวมไว้ ณ ท่ีทําการทกุแหง่ของบริษัทจดัการ และ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) โดยผู้สนใจ
สัง่ซือ้หน่วยลงทนุสามารถขอรับได้ทกุวนัในเวลาทําการ 
 
5.2.2 วิธีการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ  

5.2.2.1  บริษัทจดัการ และ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) 
ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุสามารถซือ้หน่วยลงทนุได้ด้วยตนเองท่ีบริษัทจดัการ และ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) 
ทัง้นี ้ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุจะต้องสัง่ซือ้หน่วยลงทนุไม่ต่ํากว่ามลูค่าขัน้ต่ําของการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุตามท่ีระบุไว้ในข้อ 2.6 
หรือข้อ 2.7 แล้วแต่กรณี โดยจะต้องกรอกรายละเอียดและข้อความต่างๆ ในใบคําสัง่ซือ้หน่วยลงทุนให้ถูกต้องครบถ้วน 
พร้อมทัง้นําใบคําสัง่ซือ้หน่วยลงทุน และเงินค่าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนเต็มจํานวน รวมทัง้ส่งมอบเอกสารหรือหลกัฐานใดๆ 
ตามท่ีบริษัทจดัการกําหนด (ถ้ามี) ไปท่ีบริษัทจดัการ  และ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) 

ในกรณีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุตัง้แต ่2 คนขึน้ไป แตไ่มเ่กิน 4 คน ถือหน่วยลงทนุร่วมกนั บริษัทจดัการจะจดแจ้งช่ือผู้ ถือหน่วยลงทนุ
เหล่านัน้เป็นผู้ ถือหน่วยลงทุนร่วมกันในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทุน และเป็นผู้ รับเงินท่ีได้จากการขายคืนหน่วยลงทุนหรือ   
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เงินปันผล (ถ้ามี) ร่วมกัน โดยจะถือเอาบุคคลท่ีมีช่ือตามเง่ือนไขการลงนามในคําขอเปิดบัญชีหน่วยลงทุนเป็นผู้ ใช้สิทธิ    
ในฐานะผู้ ถือหน่วยลงทนุในการลงนามเอกสารสําคญัของกองทนุ 

ทัง้นี ้ผู้ลงทนุท่ีสนใจสัง่ซือ้หน่วยลงทนุจะต้องเปิดบญัชีซือ้หน่วยลงทนุด้วยตนเองท่ีบริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือ
รับซือ้คืน (ถ้ามี) หรือวิธีการอ่ืนใดท่ีบริษัทจดัการกําหนด โดยผู้ลงทนุท่ีสนใจจะสัง่ซือ้หน่วยลงทนุต้องกรอกรายละเอียดและ
ข้อความตา่งๆ ในใบเปิดบญัชีหน่วยลงทนุให้ถกูต้องครบถ้วน และนําสง่พร้อมแนบหลกัฐานประกอบตามข้อ 5.2.7 และ/หรือ
เอกสารหรือหลกัฐานอ่ืนใดตามท่ีบริษัทจดัการกําหนดเพิ่มเติม (ถ้ามี) ไปท่ีบริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 
(ถ้ามี) หรือวิธีการอ่ืนใดท่ีบริษัทจดัการกําหนด 

ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุสามารถทําการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุได้โดยการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุจากกองทุนตลาดเงิน และ/หรือ
กองทนุอ่ืนใดตามท่ีบริษัทจดัการเปิดให้บริการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุมาเข้ากองทนุเปิด ยไูนเต็ด ซสัเทนเนเบิล เครดิต 
อินคมั ฟันด์ ตามเง่ือนไข วนั เวลา ท่ีระบใุนข้อ 8.2.1 และข้อ 8.2.2 และราคาในการสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทนุตามท่ี
ระบไุว้ในข้อ 8.2.3 ทัง้นี ้การสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทนุระหว่างกองทนุเปิดต้นทาง และกองทนุเปิดปลายทางดงักล่าว 
จะต้องเป็นไปตามเง่ือนไขท่ีระบุไว้ในโครงการจัดการ และ/หรือหนังสือชีช้วนของกองทุนเปิดต้นทาง และกองทุนเปิด
ปลายทาง 
 
5.2.2.2  INTERNET (ถ้ามี) 

บริษัทจดัการจะรับคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผ่านอินเตอร์เน็ตเม่ือได้รับความเห็นชอบจากสํานกังาน โดยผู้ ถือหน่วยลงทนุจะต้อง
ลงนามในคําขอใช้บริการซือ้ขายหน่วยลงทนุผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์และปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีได้ระบไุว้ในคําขอใช้บริการ  

คําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุทางอินเตอร์เน็ตจะสมบรูณ์ต่อเมื่อผู้สัง่ซือ้ได้ทํารายการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุและบริษัทจดัการได้รับ
เงินค่าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ ในกรณีท่ีบริษัทจดัการสามารถจดัสรรหน่วยลงทนุได้ ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุจะไม่สามารถยกเลิก 
คําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุนัน้ได้ เว้นแตไ่ด้รับอนญุาตจากบริษัทจดัการเป็นกรณีพิเศษ  

ในกรณีท่ีมีข้อขดัข้องของระบบอินเตอร์เน็ตจนเป็นเหตใุห้บริษัทจดัการไมส่ามารถรับเงินคา่สัง่ซือ้หน่วยลงทนุดงักลา่ว และ 
ไม่สามารถจดัสรรหน่วยลงทนุได้ให้ถือว่ายงัไม่มีการทํารายการการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผ่านอินเตอร์เน็ตนัน้ บริษัทจดัการ
ถือวา่ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีตกลงใช้บริการซือ้หน่วยลงทนุทางอินเตอร์เน็ตยอมรับและผกูพนัตามเง่ือนไขและวิธีการท่ีกําหนด
ไว้ในคําขอใช้บริการ และ/หรือท่ีจะแก้ไขเพิ่มเติมเปล่ียนแปลงต่อไปในภายหน้าซึง่รวมถึงการยอมรับความเส่ียงใดๆ ท่ีอาจ
เกิดขึน้เน่ืองมาจากความขดัข้องของระบบ 

ในกรณีท่ีบริษัทจดัการจะเร่ิมรับคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผ่านอินเตอร์เน็ต บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบลว่งหน้า 
โดยจะปิดประกาศไว้ท่ีสํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) และ/หรือ ประกาศใน
เวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ ทัง้นี ้การดําเนินการและหลกัเกณฑ์ต้องเป็นไปตามท่ีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 
 
5.2.2.3  บริการผา่นเจ้าหน้าท่ีทางโทรศพัท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี) 
ในกรณีท่ีบริษัทจดัการจะเร่ิมรับคําสัง่ซือ้ผ่านเจ้าหน้าท่ีทางโทรศพัท์ (Mutual fund by phone) บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือ
หน่วยลงทนุทราบลว่งหน้า โดยจะปิดประกาศไว้ท่ีสํานกังานของบริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) 
และ/หรือประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ ทัง้นี ้การดําเนินการและหลกัเกณฑ์ต้องเป็นไปตามท่ีสํานกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. กําหนด 
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5.2.2.4 การสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผา่นการบริการธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์อ่ืนๆ 

บริษัทจดัการอาจนําเสนอวิธีการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผ่านทางส่ืออิเล็กทรอนิกส์อ่ืนๆ เพ่ือเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่  
ผู้ ถือหน่วยลงทนุในอนาคต โดยไมถื่อวา่การนําเสนอวิธีการสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุดงักลา่วเป็นการแก้ไขโครงการ 

ในกรณีท่ีบริษัทจดัการจะเร่ิมนําเสนอวิธีการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผ่านทางส่ืออิเล็กทรอนิกส์อ่ืนๆ บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือ 
หน่วยลงทนุทราบลว่งหน้า โดยจะปิดประกาศไว้ท่ีสํานกังานของบริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี)  
และ/หรือประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ ทัง้นี ้การดําเนินการและหลกัเกณฑ์ต้องเป็นไปตามท่ีสํานกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. กําหนด 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติม วิธีการหรือช่องทางดังกล่าว ซึ่งจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ
สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เพ่ือประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหน่วยลงทนุ โดยบริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ลงทนุทราบลว่งหน้า 
ทางเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการก่อนวนัเร่ิมการให้บริการ 
 
5.2.3 การรับชําระและการเก็บรักษาเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุ  

5.2.3.1 บริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) 

ผู้สัง่ซือ้ต้องชําระเงินคา่ซือ้ครัง้เดียวเตม็ตามจํานวนท่ีสัง่ซือ้โดยสามารถชําระเป็น 

-    เงินสด เงินโอน ได้จนถงึวนัสดุท้ายของระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทนุ 

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

- ธนาคาร ยโูอบี จํากดั (มหาชน)   
- ธนาคารทหารไทย จํากดั (มหาชน) 
- ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จํากดั (มหาชน) 
- ธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน) 
- ธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน)  
- ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) 
- ธนาคารพาณิชย์อ่ืนใดท่ีบริษัทจดัการจะแจ้งให้ทราบตอ่ไป 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมบญัชีเพ่ือการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุตามข้างต้นและบญัชีสัง่ซือ้อ่ืนๆ 
เพ่ืออํานวยความสะดวกแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ ซึ่งบริษัทจดัการจะแจ้งให้ทราบในภายหลงั โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์
ของบริษัทจดัการ หลงัจากท่ีบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) ได้รับชําระเงินค่าซือ้หน่วย
ลงทุนจากผู้สัง่ซือ้แล้ว ผู้สัง่ซือ้จะได้รับหลกัฐานการรับชําระเงินค่าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนไว้เป็นหลกัฐานให้แก่ผู้สัง่ซือ้หน่วย
ลงทนุ ทัง้นี ้การสัง่ซือ้   หน่วยลงทนุจะสมบรูณ์ก็ต่อเม่ือบริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) ได้เรียกเก็บ
เงินตามเช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคาร หรือคําสัง่จ่ายเงินธนาคารดงักลา่วข้างต้น และได้รับเงินคา่สัง่ซือ้หน่วยลงทนุเตม็จํานวนแล้ว  
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ในกรณีท่ีเช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคาร หรือคําสัง่จ่ายเงินธนาคารดงักล่าวถกูปฏิเสธการจ่ายเงิน บริษัทจดัการจะดําเนินการ
ยกเลกิรายการสัง่ซือ้นัน้ และแจ้งให้ผู้สัง่ซือ้ทราบ  

ผู้สัง่ซือ้ท่ีได้ชําระเงินค่าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุเต็มจํานวนแล้วจะไม่สามารถยกเลิกคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุนัน้ได้ เว้นแต่จะได้รับ
อนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ เงินท่ีได้รับจากการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนจะเก็บรักษาไว้ในบญัชีเงินฝากประเภท 
ออมทรัพย์ในนามของบญัชีสัง่ซือ้หรือบญัชีกองทนุท่ีบริษัทจดัการเปิดขึน้ท่ีธนาคารพาณิชย์ ซึ่งดอกผลในช่วงระยะเวลา
เสนอขายหน่วยลงทนุทัง้หมดจะนําเข้าเป็นผลประโยชน์ของกองทนุรวม  
 
5.2.3.2 INTERNET (ถ้ามี) 
เม่ือผู้ ถือหน่วยลงทนุทํารายการซือ้หน่วยลงทนุผา่นอินเตอร์เน็ตเรียบร้อยแล้ว ธนาคารจะดําเนินการหกัเงินในบญัชีเงินฝาก
เป็นจํานวนท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุระบุไว้ในการทํารายการแต่ละครัง้ และโอนเงินจํานวนดงักล่าวมายงับญัชีสัง่ซือ้หรือบญัชี
กองทนุท่ีบริษัทจดัการเปิดขึน้ 
 
5.2.3.3 บตัรเครดิต (ถ้ามี) 
เม่ือผู้ ถือหน่วยลงทนุทํารายการซือ้หน่วยลงทนุผ่านบตัรเครดิตเรียบร้อยแล้ว บริษัทจดัการจะดําเนินการให้มีการหกัเงินใน
บญัชีบตัรเครดิตเป็นจํานวนท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุระบไุว้ในการทํารายการแต่ละครัง้ และโอนเงินจํานวนดงักล่าวมายงับญัชี
สัง่ซือ้หรือบญัชีกองทนุท่ีบรษัทจดัการเปิดขึน้ 
 
5.2.3.4 การชําระเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุโดยวิธีการอ่ืนๆ 
บริษัทจัดการอาจเพิ่มเติมวิธีการชําระเงินค่าซือ้หน่วยลงทุนโดยวิธีการอ่ืนๆ เพ่ือเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ ถือ
หน่วยลงทนุในอนาคต เช่น บริการรับชําระค่าสินค้าและบริการ (Bill Payment) หรือวิธีการอ่ืนใดเพ่ือเป็นการอํานวยความ
สะดวกให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าวิธีการชําระเงินค่าซือ้หน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นการแก้ไขเพิ่มเติม
โครงการ 

ในกรณีท่ีผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุชําระเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุถกูต้องและครบถ้วนเป็นไปตามการรับชําระและการเก็บรักษาเงิน
ค่าซือ้หน่วยลงทนุในข้อ 5.2.3 แล้วนัน้ หากบริษัทจดัการไม่ได้รับใบคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุภายในวนัทําการขายหน่วยลงทนุ 
จนเป็นผลให้บริษัทจัดการไม่สามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ บริษัทจัดการจะเก็บรักษาเงินค่าซือ้หน่วยลงทุนไว้ในบัญชี       
เงินฝากประเภทออมทรัพย์และ/หรือกระแสรายวันในนามของบัญชีสั่งซือ้หรือบัญชีกองทุนท่ีบริษัทจัดการเปิดไว้กับ
ธนาคารพาณิชย์ ซึ่งเป็นบญัชีเดียวกบัท่ีผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุได้ชําระเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุไปจนกว่าบริษัทจดัการจะได้รับใบ
คําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุครบถ้วนสมบูรณ์ ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะใช้มลูค่าหน่วยลงทนุที่คํานวณได้เมื่อสิน้วนัทําการขาย
หน่วยลงทนุ ณ วนัท่ีได้รับใบคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุเป็นเกณฑ์ในการคํานวณจํานวนหน่วยลงทนุท่ีผู้ ซือ้จะได้รับตอ่ไป 

ทัง้นี ้สทิธิของผู้ ถือหน่วยลงทนุจะเกิดขึน้หลงัจากท่ีนายทะเบียนได้บนัทกึข้อมลูสัง่ซือ้หน่วยลงทนุเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 
 
5.2.4 การจดัสรรหน่วยลงทนุ 
ในกรณีท่ีมีการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุไม่เกินกว่าจํานวนเงินทนุของโครงการ ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุจะได้รับหน่วยลงทนุตามท่ีสัง่ซือ้
หลงัจากท่ีได้ชําระเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุเต็มจํานวนแล้ว แต่หากในกรณีท่ีมีการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุเกินกว่ามลูค่าเงินทนุของ
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โครงการ บริษัทจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทนุในการสัง่ซือ้โดยใช้หลกัการ “สัง่ซือ้ก่อน ได้ก่อน” ตามวนัท่ีท่ีได้รับคําสัง่ซือ้
พร้อมเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุเตม็จํานวน  
 
5.2.5 การคืนเงินคา่สัง่ซือ้แก่ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุ 

บริษัทจดัการจะคืนเงินคา่จองซือ้หน่วยลงทนุให้แก่ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุ ในกรณีตา่งๆ ภายใต้เง่ือนไขท่ีกําหนดดงัตอ่ไปนี ้

5.2.5.1 กรณีท่ีบริษัทจดัการยกเลกิการจดัตัง้กองทนุรวมท่ีอยูร่ะหวา่งการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก  

บริษัทจดัการจะรายงานให้สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบถึงการยติุการขายหน่วยลงทนุภายใน 7 วนันบัแต่วนัท่ียติุการ
ขายหน่วยลงทุนนัน้ และจะดําเนินการคืนเงินค่าซือ้หน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใดๆ ท่ีเกิดขึน้จากเงินท่ีได้รับจากการ
จําหน่ายหน่วยลงทนุให้แก่ผู้ ซือ้หน่วยลงทนุ ภายใน 15 วนันบัแตว่นัถดัจากวนัยติุการขายหน่วยลงทนุ 

5.2.5.2 กรณีท่ีบริษัทจดัการยกเลิกการจดัตัง้กองทนุรวมหลงัจากสิน้สดุระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก หากเกิด
กรณีตามท่ีระบไุว้ในข้อ 1.9 “เง่ือนไข (อายโุครงการ)”  

บริษัทจดัการจะดําเนินการตามข้อ 5.2.5.1 โดยอนโุลม เว้นแต่ระยะเวลาในการคืนเงินจะดําเนินการภายใน 1 เดือนนบัแต ่      
วนัสิน้สดุระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทนุ 5.2.4 วิธีการจดัสรรหน่วยลงทนุ 
 
5.2.6 เง่ือนไขการขายหน่วยลงทนุ  

บริษัทจดัการอาจพิจารณาหยดุการขายหน่วยลงทนุ หรือปฏิเสธไม่รับ และ/หรือระงบัการดําเนินการตามคําสัง่ซือ้หน่วย
ลงทนุ และ/หรือยกเลกิคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุทัง้หมดหรือแตบ่างสว่น โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุทราบลว่งหน้าใน
กรณีใดกรณีหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้ 

5.2.6.1 กรณีการขายหน่วยลงทนุเพิ่มเติมก่อให้เกิดปัญหาในการบริหารและจดัการกองทนุ ไม่ว่าจะเป็นการไม่สามารถ
ดํารงสดัส่วนตามท่ีกฎหมายกําหนด หรืออาจจะมีผลทําให้ไม่สามารถหาหลกัทรัพย์ท่ีจะลงทนุเพ่ือให้เป็นไปตามวตัถปุระสงค์
และนโยบายการลงทนุได้ หรือก่อให้เกิดผลเสียหายแก่กองทนุ 

5.2.6.2 กรณีเอกสารหรือข้อมลูประกอบการซือ้หน่วยลงทนุท่ีบริษัทจดัการได้รับจากผู้ ซือ้หน่วยลงทนุไม่ถกูต้องตามความ
เป็นจริง 

5.2.6.3  กรณีท่ีการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุนัน้มีผลทําให้จํานวนหน่วยลงทนุ และ/หรือจํานวนเงินทนุของกองทนุเกินกว่าจํานวน
ท่ีได้รับอนมุติัจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

5.2.6.4 กรณีท่ีการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุนัน้มีผลทําให้จํานวนเงินทนุของกองทนุเกินกวา่วงเงินท่ีบริษัทจดัการได้รับอนญุาตให้
สามารถนําไปลงทนุในต่างประเทศได้ หรืออาจเป็นเหตใุห้ไม่สามารถบริหารจดัการกองทนุให้เป็นไปตามวตัถปุระสงค์หลกั
ของกองทนุซึง่มีนโยบายท่ีจะนําเงินลงทนุสว่นใหญ่ไปลงทนุในตา่งประเทศ 

5.2.6.5 กรณีท่ีกองทนุหลกัปฏิเสธไม่รับ และ/หรือระงบัการดําเนินการตามคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ และ/หรือยกเลิกคําสัง่ซือ้
หน่วยลงทนุของกองทนุ 

5.2.6.6   กรณีอ่ืนๆ ตามท่ีบริษัทจดัการเห็นว่ามีความจําเป็นในการปฏิบติัตามกฎหมาย หรือกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง เช่น 
กฎหมายเก่ียวกบัการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินหรือการก่อการร้าย หรือตามท่ีบริษัทจดัการเห็นสมควรเพ่ือรักษา
ผลประโยชน์ของกองทนุ ผู้ ถือหน่วยลงทนุ และ/หรือช่ือเสียงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายในอนาคตของบริษัทจดัการ 
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5.2.7 เอกสารหลกัฐานในการขอเปิดบญัชี  
ในการขอเปิดบญัชีหน่วยลงทนุ ผู้ ซือ้หน่วยลงทนุจะต้องแนบเอกสารหลกัฐานประจําตวั พร้อมลงนามรับรองความถกูต้อง 
ตามรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้ 

(1) กรณีบคุคลธรรมดา  
(ก) สําเนาบตัรประจําตวัประชาชน หรือ  
(ข) สําเนาบตัรประจําตวัข้าราชการและสําเนาทะเบียนบ้าน หรือ  
(ค) สําเนาหนงัสือเดินทาง (เฉพาะชาวตา่งประเทศ) 

และ/หรือเอกสารหรือหลกัฐานใดๆ ตามท่ีบริษัทจดัการกําหนด 

(2) กรณีนิติบคุคล  
(ก) สําเนาหนงัสือรับรองกระทรวงพาณิชย์  
(ข) สําเนาบญัชีรายช่ือผู้ ถือหุ้น  
(ค) ตวัอยา่งลายมือช่ือของผู้ มีอํานาจลงนามแทนนิติบคุคลและเง่ือนไขในการลงนาม  
(ง) หนงัสือมอบอํานาจ (ถ้ามี)  
(จ) สําเนาบตัรประจําตวัประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้านของผู้ มีอํานาจลงนามแทนนิติบคุคล 

และ/หรือเอกสารหรือหลกัฐานใดๆ ตามท่ีบริษัทจดัการกําหนด 
 

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครัง้แรก 

6.1 ช่องทางการเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก : 

- บริษัทจดัการ  
- ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) 
- INTERNET (ถ้ามี) 
- บริการการลงทนุตามแผนการลงทนุอตัโนมติั (Regular Saving Plan) (ถ้ามี) 
- บริการผา่นเจ้าหน้าท่ีทางโทรศพัท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี) 
- การสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผา่นการบริการธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์อ่ืนๆ 
 
6.2 รายละเอียดการเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก  : 
 

สําหรับการกําหนดราคาขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของวันทําการขายหน่วยลงทุนบวกด้วย
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) เป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทนุ โดยราคาขายหน่วยลงทนุดงักล่าว
เป็นราคาท่ีได้รับการรับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว 

ทัง้นีห้ลกัเกณฑ์การคํานวณจะเป็นไปตามรายละเอียดท่ีระบไุว้ในข้อ 16 เร่ือง “วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณ
และการประกาศมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุและราคาหน่วยลงทนุ หลกัเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีท่ี
มลูคา่หน่วยลงทนุไมถ่กูต้อง” 
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ผู้สนใจลงทนุสามารถทําการซือ้หน่วยลงทนุได้ท่ีบริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) ได้ทกุวนัทําการ
ซือ้ขายหน่วยลงทนุ ในระหวา่งเวลาเร่ิมเปิดทําการถงึเวลา 15.30 น. โดยบริษัทจดัการจะกําหนดวนัเร่ิมทําการขายหน่วยลงทนุ
ภายใน 15 วนั นบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัจดทะเบียนกองทนุรวมกบัสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึง่จะระบไุว้ในหนงัสือชีช้วน
สว่นสรุปข้อมลูสําคญัต่อไป ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะประกาศวนัท่ีเป็นวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุให้ทราบลว่งหน้าผ่านการ
ประกาศทางเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ 
 
6.2.1 วิธีการขอรับหนงัสือชีช้วน ใบคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ และใบคําขอเปิดบญัชีกองทนุ 
 

ผู้สนใจสัง่ซือ้หน่วยลงทนุสามารถขอรับหนงัสือชีช้วนสว่นสรุปข้อมลูสําคญั พร้อมกบัใบคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ และใบเปิดบญัชี
หน่วยลงทนุ ได้ท่ีบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) และบริษัทจดัการจะจดัให้มีหนงัสือชีช้วนสว่นข้อมลู
กองทนุรวมไว้ ณ ท่ีทําการทกุแห่งของบริษัทจดัการและผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) โดยผู้สนใจสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ
สามารถขอรับได้ทกุวนัในเวลาทําการ 
 
6.2.2 วิธีการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ  

ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุสามารถซือ้หน่วยลงทนุได้ด้วยตนเองท่ีบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) ทัง้นี ้ 
ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุจะต้องสัง่ซือ้หน่วยลงทนุไมต่ํ่ากวา่มลูคา่ขัน้ต่ําของการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุตามท่ีระบไุว้ในข้อ 2.6 หรือ ข้อ 2.7 
แล้วแตก่รณี โดยจะต้องกรอกรายละเอียดและข้อความตา่งๆ ในใบคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุให้ถกูต้องครบถ้วน พร้อมทัง้นําใบ
คําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ และเงินคา่สัง่ซือ้หน่วยลงทนุเตม็จํานวน รวมทัง้สง่มอบเอกสารหรือหลกัฐานใดๆ ตามท่ีบริษัทจดัการ
กําหนด (ถ้ามี) ไปท่ีบริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 

ทัง้นี ้ผู้ลงทนุท่ีสนใจสัง่ซือ้หน่วยลงทนุจะต้องเปิดบญัชีซือ้หน่วยลงทนุด้วยตนเองท่ีบริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขาย
หรือรับซือ้คืน หรือวิธีการอ่ืนใดท่ีบริษัทจดัการกําหนด โดยผู้ลงทนุท่ีสนใจจะสัง่ซือ้หน่วยลงทนุต้องกรอกรายละเอียดและ
ข้อความต่างๆ ในใบเปิดบญัชีหน่วยลงทนุให้ถกูต้องครบถ้วน และนําสง่พร้อมแนบหลกัฐานประกอบตามข้อ 5.2.7 และ/หรือ
เอกสารหรือหลกัฐานอ่ืนใดตามท่ีบริษัทจดัการกําหนดเพิ่มเติม (ถ้ามี) ไปท่ีบริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน
หรือวิธีการอ่ืนใดท่ีบริษัทจดัการกําหนด 

ในการสัง่ซือ้ ผู้สัง่ซือ้รับรองท่ีจะซือ้หน่วยลงทนุตามจํานวนท่ีสัง่ซือ้หรือน้อยกว่าท่ีสัง่ซือ้ไว้ตามท่ีบริษัทจดัการจะพิจารณา
จดัสรรให้ โดยไม่เปล่ียนแปลงหรือเพิกถอนการสัง่ซือ้ดงักลา่วและยินยอมรับเงินคืนโดยไม่มีดอกเบีย้ในกรณีท่ีไม่ได้รับการ
จดัสรรตามจํานวนท่ีสัง่ซือ้  

บริษัทจดัการจะดําเนินการรับคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุตามจํานวนทัง้หมดท่ีมีคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุในวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุท่ี
กําหนดไว้ในโครงการ เว้นแตก่รณีตามข้อ 11 และข้อ 12 หรือกรณีอ่ืนใดท่ีบริษัทจดัการได้สงวนสิทธิในการขายหน่วยลงทนุให้
ผู้ ซือ้หน่วยลงทนุไว้ในข้อ 6.2.6 เร่ือง เง่ือนไขการขายหน่วยลงทนุ  

ผู้ สั่งซือ้หน่วยลงทุนสามารถย่ืนเอกสารการสั่งซือ้หน่วยลงทุน และชําระเงินค่าสั่งซือ้หน่วยลงทุนได้ท่ีการขายหรือรับ 
บริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) และเม่ือเจ้าหน้าท่ีของบริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุซือ้คืน ได้
ตรวจสอบเอกสารการสัง่ซือ้และเงินค่าสัง่ซือ้ว่าครบถ้วนถูกต้องจะส่งมอบสําเนาใบคําสัง่ซือ้หน่วยลงทุนท่ีเจ้าหน้าท่ีได้     
ลงนามรับรองให้กบัผู้สัง่ซือ้ไว้เป็นหลกัฐาน  
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บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติม วิธีการหรือช่องทางดังกล่าว ซึ่งจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ
สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เพ่ือประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหน่วยลงทนุ โดยบริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ลงทนุทราบลว่งหน้า 
ทางเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการก่อนวนัเร่ิมการให้บริการ 
 
6.2.3 การรับชําระและการเก็บรักษาเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุ  

6.2.3.1 บริษัทจดัการ / ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) 

(1) ผู้ลงทนุสามารถชําระเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุครัง้เดียวเต็มจํานวนท่ีสัง่ซือ้ โดยชําระเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุเป็นเงินสด 
เงินโอน เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือคําสัง่จ่ายเงินธนาคารท่ีสามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหกับญัชีเดียวกบัสํานกังานของ
บริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) หรือวิธีอ่ืนใดท่ีบริษัทจดัการกําหนด ท่ีรับคําสัง่ซือ้ภายในวนัทําการ
ขายหน่วยลงทนุเทา่นัน้ 

โดยผู้ สั่งซือ้จะต้องลงวันท่ีตามวันท่ีท่ีสั่งซือ้และขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายเพ่ือบัญชีเงินฝากประเภทกระแสรายวัน หรือ
ประเภทออมทรัพย์ ท่ีบริษัทจดัการเปิดไว้เพ่ือการนีข้องธนาคารดงัตอ่ไปนี ้

- ธนาคาร ยโูอบี จํากดั (มหาชน)  
 

- ธนาคารทหารไทย จํากดั (มหาชน) 
 

- ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จํากดั (มหาชน) 
 

- ธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน) 
 

- ธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน)  
 

- ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน)  
 
 

- ธนาคารพาณิชย์อ่ืนใดท่ีบริษัทจดัการจะแจ้งให้ทราบตอ่ไป 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมบญัชีเพ่ือการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุตามข้างต้นและบญัชีสัง่ซือ้อ่ืนๆ 
เพ่ืออํานวยความสะดวกแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ ซึ่งบริษัทจดัการจะแจ้งให้ทราบในภายหลงั โดยจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทุน
ทราบทางเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ 

(2) ในกรณีท่ี เงินโอน เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือคําสัง่จ่ายเงินธนาคารท่ีผู้สัง่ซือ้ชําระค่าซือ้หน่วยลงทนุไม่สามารถ
เรียกเก็บเงินได้ภายในวนัทําการขายหน่วยลงทนุ หรือในกรณีท่ีเช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือคําสัง่จ่ายเงินธนาคารท่ีผู้สัง่ซือ้
ชําระค่าซือ้หน่วยลงทนุไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในครัง้แรกไม่ว่าด้วยเหตผุลใดก็ตาม บริษัทจดัการจะยกเลิกคําสัง่ซือ้นัน้ๆ 
ทนัที 

(3) ในการชําระค่าซือ้หน่วยลงทนุ หากมิใช่กรณีท่ีผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุขายคืนหน่วยลงทนุของกองทนุรวมอ่ืนท่ีจดัตัง้โดย
บริษัทจดัการ เพ่ือซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุรวมนี ้ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุต้องชําระด้วยเงินจนเต็มจํานวนจะหกักลบลบหนี ้
กบับริษัทจดัการไมไ่ด้ 

(4) ผู้ลงทุนท่ีสัง่ซือ้หน่วยลงทุนและได้ชําระค่าซือ้หน่วยลงทุนแล้วจะเพิกถอนการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนและขอคืนเงินค่า
สัง่ซือ้หน่วยลงทนุไมไ่ด้ 
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6.2.3.2 INTERNET (ถ้ามี) 
เม่ือผู้ ถือหน่วยลงทนุทํารายการซือ้หน่วยลงทนุผา่นอินเตอร์เน็ตเรียบร้อยแล้ว ธนาคารจะดําเนินการหกัเงินในบญัชีเงินฝาก
เป็นจํานวนท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุระบุไว้ในการทํารายการแต่ละครัง้ และโอนเงินจํานวนดงักล่าวมายงับญัชีสัง่ซือ้หรือบญัชี
กองทนุท่ีบริษัทจดัการเปิดขึน้ 
 
6.2.3.3 บตัรเครดิต (ถ้ามี) 
เม่ือผู้ ถือหน่วยลงทนุทํารายการซือ้หน่วยลงทนุผ่านบตัรเครดิตเรียบร้อยแล้ว บริษัทจดัการจะดําเนินการให้มีการหกัเงินใน
บญัชีบตัรเครดิตเป็นจํานวนท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุระบไุว้ในการทํารายการแต่ละครัง้ และโอนเงินจํานวนดงักล่าวมายงับญัชี
สัง่ซือ้หรือบญัชีกองทนุท่ีบริษัทจดัการเปิดขึน้ 
 
6.2.3.4 บริการการลงทนุตามแผนการลงทนุอตัโนมติั (Regular Saving Plan) (ถ้ามี)  
สําหรับผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีซือ้หน่วยลงทนุแบบสม่ําเสมอด้วยวิธีหกับญัชีเงินฝากธนาคารหรือบญัชีบตัรเครดิต บริษัทจดัการ
จะดําเนินการให้มีการหักเงินจากบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตของผู้ ถือหน่วยลงทุนท่ีมีเงินครบตามท่ีระบุไว้ใน 
“หนงัสือยินยอมให้หกับญัชีเงินฝากหรือบญัชีบตัรเครดิตเพ่ือซือ้หน่วยลงทนุ และใบคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุลว่งหน้า” เท่านัน้
เพ่ือซือ้หน่วยลงทุนหากเงินในบัญชีเงินฝากหรือบัญชีบัตรเครดิตของผู้สั่งซือ้ในงวดใดมีไม่เพียงพอท่ีบริษัทจัดการจะ
ดําเนินการให้มีการหกับญัชีเพ่ือซือ้หน่วยลงทนุไมว่า่ในกรณีใดๆ  หรือในกรณีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุประสงค์จะซือ้หน่วยลงทนุ
มากกวา่ 1 กองทนุ และเงินในบญัชีเงินฝากหรือบญัชีบตัรเครดิตมีไม่เพียงพอท่ีจะซือ้หน่วยลงทนุได้ครบตามท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุ
ระบไุว้ทัง้หมด บริษัทจดัการจะดําเนินการให้มีการหกับญัชีเงินฝากหรือบญัชีบตัรเครดิตตามเง่ือนไขและข้อกําหนดท่ีระบุ
ใน“หนงัสือยินยอมให้หกับญัชีเงินฝากหรือบญัชีบตัรเครดิตเพ่ือซือ้หน่วยลงทนุ และใบคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุลว่งหน้า“ ทัง้นี ้
บริษัทจดัการจะดําเนินการให้มีการหกับญัชีเงินฝากหรือบญัชีบตัรเครดิตในงวดถดัไปตามปกติ  

อย่างไรก็ตาม ในกรณีบญัชีเงินฝากหรือบญัชีบตัรเครดิตของผู้ ถือหน่วยลงทุนมีจํานวนเงินไม่เพียงพอท่ีจะหกัออกจาก
บญัชีเงินฝากหรือบญัชีบตัรเครดิตเป็นจํานวน 3 เดือนติดต่อกนั บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะยกเลิกการใช้บริการสัง่ซือ้
หน่วยลงทนุด้วยวิธีหกับญัชีเงินฝากธนาคารหรือบญัชีบตัรเครดิตสําหรับผู้ ถือหน่วยลงทนุรายดงักลา่วทนัที โดยถือว่าได้รับ
ความยินยอมจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว และไมต้่องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า 
 
6.2.3.5 การชําระเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุโดยวิธีการอ่ืนๆ  
 

บริษัทจัดการอาจเพิ่มเติมวิธีการชําระเงินค่าซือ้หน่วยลงทุนโดยวิธีการอ่ืนๆ เพ่ือเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ ถือ
หน่วยลงทนุในอนาคต เช่น บริการรับชําระค่าสินค้าและบริการ (Bill Payment) หรือวิธีการอ่ืนใดเพ่ือเป็นการอํานวยความ
สะดวกให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุในอนาคต โดยไมถื่อวา่วิธีการชําระเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุดงักลา่วเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ  

ในกรณีท่ีบริษัทจัดการจะเร่ิมชําระเงินค่าซือ้หน่วยลงทุนโดยวิธีการอ่ืนๆ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนทราบ
ลว่งหน้า โดยจะปิดประกาศไว้ท่ีสํานกังานของบริษัทจดัการ และ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) หรือประกาศใน
เวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ ทัง้นี ้การดําเนินการและหลกัเกณฑ์ต้องเป็นไปตามท่ีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 

ในกรณีท่ีผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุชําระเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุถกูต้องและครบถ้วนเป็นไปตามการรับชําระและการเก็บรักษาเงิน
คา่ซือ้หน่วยลงทนุในข้อ 6.2.3 แล้วนัน้ หากบริษัทจดัการไม่ได้รับใบคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุภายในวนัทําการขายหน่วยลงทนุ
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จนเป็นผลให้บริษัทจดัการไมส่ามารถจดัสรรหน่วยลงทนุได้ บริษัทจดัการจะเก็บรักษาเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุไว้ในบญัชีเงินฝาก
ประเภทออมทรัพย์และ/หรือกระแสรายวนัในนามของบญัชีสัง่ซือ้หรือบญัชีกองทนุท่ีบริษัทจดัการเปิดไว้กบัธนาคารพาณิชย์ 
ซึง่เป็นบญัชีเดียวกบัท่ีผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุได้ชําระเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุ ไปจนกว่าบริษัทจดัการจะได้รับใบ คําสัง่ซือ้หน่วย
ลงทนุครบถ้วนสมบรูณ์ ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะใช้มลูค่าหน่วยลงทนุท่ีคํานวณได้เม่ือสิน้วนัทําการขายหน่วยลงทนุ ณ วนัท่ี
ได้รับใบคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุเป็นเกณฑ์ในการคํานวณจํานวนหน่วยลงทนุท่ีผู้ ซือ้จะได้รับตอ่ไป 

ทัง้นี ้สทิธิของผู้ ถือหน่วยลงทนุจะเกิดขึน้หลงัจากท่ีนายทะเบียนได้บนัทกึข้อมลูสัง่ซือ้หน่วยลงทนุเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 
 
6.2.4 การจดัสรรหน่วยลงทนุ 
บริษัทจดัการจะดําเนินการขายหน่วยลงทนุตามจํานวนทัง้หมดท่ีมีคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุในวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุและ
เพิ่มจํานวนหน่วยลงทุนท่ีขายในวันทําการถัดจากวันทําการซือ้ขายหน่วยลงทุน ทัง้นี ้ในกรณีท่ีบริษัทจัดการไม่สามารถ
ดําเนินการตามกําหนดเวลาดงักลา่วได้ เน่ืองจากจําเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการคํานวณมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ มลูคา่หน่วยลงทนุ 
ราคาขายหน่วยลงทนุ หรือราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ ตามท่ีสมาคมกําหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสํานกังาน ให้บริษัท
จดัการเพิ่มจํานวนหน่วยลงทนุท่ีขายภายในวนัทําการถดัจากวนัท่ีเสร็จสิน้การคํานวณดงักล่าว เว้นแต่กรณีตามข้อ 11 โดย
บริษัทจดัการจะใช้มลูคา่หน่วยลงทนุของสิน้วนัทําการขายหน่วยลงทนุนัน้เป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทนุ 

ในกรณีท่ีการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุมีจํานวนมากกวา่ทนุจดทะเบียนของกองทนุรวมตามท่ีได้รับอนมุติัจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
บริษัทจดัการอาจจดัสรรหน่วยลงทนุ โดยใช้หลกัการสัง่ซือ้ก่อนได้ก่อนตามวนัท่ีได้รับใบคําสัง่ซือ้พร้อมเงินคา่ซือ้เตม็จํานวน  

ในกรณีท่ีการสัง่ซือ้พร้อมกนั บริษัทจดัการจะพิจารณาจดัสรรตามสดัส่วนท่ีซือ้เข้ามา ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะจดัสรรหรือไม่
จดัสรรหน่วยลงทนุแตบ่างสว่นหรือทัง้หมดก็ได้โดยไมจํ่าเป็นต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า 
 
6.2.5 การคืนเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุ 
 

ในกรณีท่ีผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุไม่ได้รับการจดัสรรหน่วยลงทนุไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วน บริษัทจดัการจะดําเนินการคืนเงิน
ชําระค่าซือ้ในสว่นท่ีไม่ได้รับการจดัสรรโดยออกเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายช่ือผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุและจดัส่งทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนไปยงัท่ีอยู่ในใบคําขอเปิดบญัชีภายใน 5 วนัทําการนบัจากวนัท่ีบริษัทจดัการได้รับเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุท่ีไม่ได้รับ
การจดัสรรนัน้  
 
6.2.6 เง่ือนไขการขายหน่วยลงทนุ 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะพิจารณาหยุดการขายหน่วยลงทุน หรือปฏิเสธไม่รับ และ/หรือระงับการดําเนินการตาม
คําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ และ/หรือยกเลิกคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุทัง้หมดหรือแต่บางส่วน โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุ
ทราบลว่งหน้าในกรณีใดกรณีหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้ 

6.2.6.1 กรณีการขายหน่วยลงทนุเพิ่มเติมก่อให้เกิดปัญหาในการบริหารและจดัการกองทนุ ไม่ว่าจะเป็นการไม่สามารถ
ดํารงสดัส่วนตามท่ีกฎหมายกําหนด หรืออาจจะมีผลทําให้ไม่สามารถหาหลกัทรัพย์ท่ีจะลงทนุเพ่ือให้เป็นไปตามวตัถปุระสงค์
และนโยบายการลงทนุได้ หรือก่อให้เกิดผลเสียหายแก่กองทนุ 
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6.2.6.2 กรณีเอกสารหรือข้อมลูประกอบการซือ้หน่วยลงทนุท่ีบริษัทจดัการได้รับจากผู้ ซือ้หน่วยลงทนุไม่ถกูต้องตามความ
เป็นจริง 

6.2.6.3 กรณีท่ีการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุนัน้มีผลทําให้จํานวนหน่วยลงทนุ และ/หรือจํานวนเงินทนุของกองทนุเกินกว่าจํานวน
ท่ีได้รับอนมุติัจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

6.2.6.4 กรณีท่ีการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุนัน้มีผลทําให้จํานวนเงินทนุของกองทนุเกินกวา่วงเงินท่ีบริษัทจดัการได้รับอนญุาตให้
สามารถนําไปลงทนุในต่างประเทศได้ หรืออาจเป็นเหตใุห้ไม่สามารถบริหารจดัการกองทนุให้เป็นไปตามวตัถปุระสงค์หลกั
ของกองทนุซึง่มีนโยบายท่ีจะนําเงินลงทนุสว่นใหญ่ไปลงทนุในตา่งประเทศ 

6.2.6.5 กรณีท่ีกองทนุหลกัปฏิเสธไม่รับ และ/หรือระงบัการดําเนินการตามคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ และ/หรือยกเลิก คําสัง่ซือ้
หน่วยลงทนุของกองทนุ 

6.2.6.6   กรณีอ่ืนๆ ตามท่ีบริษัทจดัการเห็นว่ามีความจําเป็นในการปฏิบติัตามกฎหมาย หรือกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง เช่น 
กฎหมายเก่ียวกบัการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินหรือการก่อการร้าย หรือตามท่ีบริษัทจดัการเห็นสมควรเพ่ือรักษา
ผลประโยชน์ของกองทนุ ผู้ ถือหน่วยลงทนุ และ/หรือช่ือเสียงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายในอนาคตของบริษัทจดัการ 
 
6.2.7 เอกสารหลกัฐานในการขอเปิดบญัชี 

ผู้สนใจลงทุนยงัไม่เคยเปิดบญัชีกับบริษัทจัดการจะต้องขอเปิดบญัชีก่อนโดยกรอกรายละเอียดในใบคําขอเปิดบญัชีให้
ครบถ้วนชดัเจน พร้อมแนบเอกสารหลกัฐานประจําตวัพร้อมลงนามรับรองความถกูต้องตามข้อ 5.2.7 ทัง้หมด 
 
6.2.8 วนัและเวลาทําการขายหน่วยลงทนุ 

ผู้ลงทนุสามารถทําการซือ้หน่วยลงทนุได้ท่ีบริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) ได้ทกุวนัทําการซือ้
ขายหน่วยลงทนุ ในระหวา่งเวลาเร่ิมเปิดทําการถงึเวลา 15.30 น. โดยบริษัทจดัการจะกําหนดวนัเร่ิมทําการขายหน่วยลงทนุ
ภายหลงัระยะเวลาเสนอขายครัง้แรกภายใน 15 วนั นบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัจดทะเบียนกองทนุรวมกบัสํานกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ซึ่งจะระบไุว้ในหนงัสือชีช้วนส่วนสรุปข้อมลูสําคญัต่อไป โดยหากวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุดงักลา่วตรงกบัวนัปิด
ทําการหรือเป็นวนัทําการท่ีไมส่ามารถซือ้ขายหน่วยลงทนุได้ให้เล่ือนเป็นวนัทําการถดัไป  

บริษัทจดัการอาจเปล่ียนแปลงวนัทําการซือ้หน่วยลงทนุดงักล่าว ตามท่ีบริษัทจดัการเห็นสมควร โดยคํานึงถึงผลประโยชน์
สงูสดุท่ีจะเกิดขึน้แก่กองทนุ และผู้ ถือหน่วยลงทนุเป็นสําคญั ทัง้นี ้บริษัทจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบล่วงหน้าทางเว็บ
ไซด์ของบริษัทจดัการ  

บริษัทจัดการกําหนดให้วนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทุนเป็นวนัทําการตามปกติของบริษัทจัดการ และ/หรือวนัทําการของ
กองทนุรวมในตา่งประเทศท่ีกองทนุลงทนุไว้ และ/หรือวนัทําการของตลาดหลกัทรัพย์ของประเทศท่ีกองทนุหลกัจดทะเบียน 
และเป็นวนัทําการท่ีสามารถทําการชําระราคาและส่งมอบหลกัทรัพย์ และ/หรือวนัทําการของตวัแทนขายกองทนุรวมต่างประเทศ
ดงักล่าว และ/หรือวนัทําการท่ีบริษัทจดัการไม่ได้รับผลกระทบจากการรับชําระค่าซือ้หน่วยลงทนุจากกองทนุหลกั และ/หรือ
ตามท่ีบริษัทจดัการจะประกาศกําหนดเพิ่มเติม 

บริษัทจดัการจะประกาศวนัท่ีเป็นวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุให้ทราบลว่งหน้าทางเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ 
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6.3. การสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ : 
ไมต้่องแจ้งลว่งหน้า 
 

7. การรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ 

7.1 ช่องทางการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ : 

- บริษัทจดัการ  
- ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) 
- Internet (ถ้ามี) 
- บริการผา่นเจ้าหน้าท่ีทางโทรศพัท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี) 
- การสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุผา่นการบริการธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์อ่ืนๆ 
 
7.2 รายละเอียดช่องทางการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุเพิ่มเติม  :  ไมมี่  
 
7.3 วิธีการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ  : แบบดลุยพินิจของผู้ลงทนุ 
    
7.4 รายละเอียดวิธีการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุเพิ่มเติม : 

7.4.1 รายละเอียดวิธีการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ 

1 บริษัทจดัการ / ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) 

ทกุวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุ ตัง้แต่เวลาเร่ิมเปิดทําการ ถึง 14.00 น. โดยรายละเอียดจะระบุในข้อ 7.6 รายละเอียด
ระยะเวลาในการรับซือ้คืน โดยบริษัทจดัการจะดําเนินการตามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้

(1) ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถติดต่อขอรับใบคําสัง่ขายคืนและขายคืนหน่วยลงทนุได้ท่ีบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการ
ขายหรือรับซือ้คืน 

(2) ผู้ ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืน จะต้องกรอกรายละเอียดในใบคําสัง่ขายคืนให้ครบถ้วนชัดเจนพร้อมทัง้ย่ืนเอกสารท่ี
เก่ียวข้องตามท่ีบริษัทจดัการกําหนด มายงับริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี)  

ในการขายคืนหน่วยลงทนุ ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถเลือกระบรุายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทนุเป็นจํานวนหน่วยลงทนุท่ี
ต้องการขายคืน หรือจะระบเุป็นจํานวนเงินท่ีต้องการได้รับจากการขายคืน ตามจํานวนท่ีระบไุว้ในข้อ 2.8 หรือ 2.9 แล้วแตก่รณี 

ทัง้นี ้จํานวนเงินดงักล่าวได้รวมค่าธรรมเนียมการรับซือ้คืนหน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้ว (ถ้ามี) ในกรณีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทุนระบุ
จํานวนหน่วยลงทนุท่ีจะขายคืนในใบคําสัง่ขายคืนมากกวา่จํานวนหน่วยลงทนุท่ีปรากฏอยูใ่นรายการท่ีบนัทกึโดยนายทะเบียน
หน่วยลงทนุ หรือระบจํุานวนเงินท่ีต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทนุมากกว่ามลูค่าหน่วยลงทนุหกัด้วยค่าธรรมเนียม
การรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) ซึ่งคํานวณจากจํานวนหน่วยลงทนุทัง้หมดท่ีปรากฏอยู่ในรายการท่ีบนัทึกโดยนายทะเบียน
หน่วยลงทนุนัน้ บริษัทจดัการจะถือว่าผู้ขายคืนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทนุทัง้หมดเท่าท่ีปรากฏอยู่ในรายการท่ีบนัทึก
โดยนายทะเบียนหน่วยลงทนุนัน้ 
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(3) บริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) จะดําเนินการรับคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุตามจํานวน
ทัง้หมดท่ีมีคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุในวนัทําการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุท่ีกําหนดไว้ในโครงการ เว้นแตก่รณีตามข้อ 11 และข้อ 12 

(4) บริษัทจดัการจะดําเนินการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุตามจํานวนทัง้หมดท่ีมีคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุในวนัทําการรับซือ้
คืนหน่วยลงทนุ และยกเลิกจํานวนหน่วยลงทนุท่ีรับซือ้คืนในวนัทําการถดัจากวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุดงักล่าว ทัง้นี ้
ในกรณีท่ีบริษัทจดัการไม่สามารถดําเนินการตามกําหนดเวลาดงักล่าวได้ เน่ืองจากจําเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการคํานวณ
มลูค่าทรัพย์สินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทนุ หรือราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ ตามท่ีสมาคมกําหนดโดยได้รับ
ความเห็นชอบจากสํานักงาน ให้บริษัทจัดการยกเลิกจํานวนท่ีรับซือ้คืนภายในวนัทําการถัดจากวันท่ีเสร็จสิน้การคํานวณ
ดงักล่าว เว้นแต่กรณีตามข้อ 11 โดยบริษัทจดัการจะใช้มลูค่าหน่วยลงทนุของสิน้วนัทําการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุนัน้เป็น
เกณฑ์ในการคํานวณราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ 

(5) บริษัทจดัการจะดําเนินการชําระเงินให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทนุภายใน 5 วนัทําการถดัจากวนัคํานวณมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ 
มลูค่าหน่วยลงทนุและราคาหน่วยลงทนุของวนัทําการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ โดยมิให้นบัรวมวนัหยดุทําการของผู้ประกอบ
ธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศท่ีมีลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจท่ี
เก่ียวข้องในต่างประเทศ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการชําระราคา โดยบริษัทจดัการกองทนุรวมได้ระบเุก่ียวกบัวนัหยดุทําการใน
ตา่งประเทศดงักลา่วไว้แล้วในเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ เว้นแตก่รณีตามข้อ 10 

(6) นายทะเบียนจะทําการตรวจสอบรายการทัง้หมดกับสมุดทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทุน และหากถูกต้องก็จะยกเลิก
หน่วยลงทุนท่ีผู้ ถือหน่วยลงทุนสัง่ขายคืนพร้อมทัง้ออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนใบเสร็จรับเงินและใบกํากับภาษี
สําหรับค่าธรรมเนียมการรับซือ้คืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และส่งให้ผู้ ขายคืนแต่ละรายภายใน 5 วนัทําการถดัจากวนัคํานวณ
มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ มลูคา่หน่วยลงทนุและราคาหน่วยลงทนุของวนัทําการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ  

(7) ในกรณีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุได้ย่ืนความจํานงในการขายคืนหน่วยลงทนุต่อบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือ
รับซือ้คืน (ถ้ามี) และบริษัทจดัการหรือ ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) ยงัไม่สามารถรับซือ้คืนหน่วยลงทนุของ 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุได้โดยอยูใ่นระหวา่งการดําเนินการของบริษัทจดัการ ผู้ ถือหน่วยลงทนุอาจขอยกเลกิคําสัง่ขายคืนของผู้ ถือ
หน่วยลงทนุได้ในระหว่างวนัทําการใดท่ีบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) ท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุได้ย่ืน
ความจํานงในการขายคืนหน่วยลงทนุ ทัง้นีก้ารยกเลิกคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุจะสมบูรณ์ก็ต่อเม่ือได้รับการอนมุติัจาก
บริษัทจดัการ 
 
2. INTERNET (ถ้ามี) 

บริษัทจดัการอาจรับคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุผ่านระบบอินเตอร์เน็ตได้โดยเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการท่ี
บริษัทจดัการกําหนด ซึง่ผา่นความเหน็ชอบจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว 
 
3.  บริการผา่นเจ้าหน้าท่ีทางโทรศพัท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี) 
ในกรณีท่ีบริษัทจดัการจะเร่ิมรับคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุผ่านเจ้าหน้าท่ีทางโทรศพัท์ (Mutual fund by phone) บริษัทจดัการ
จะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทัง้นี ้การดําเนินการและหลกัเกณฑ์ต้องเป็นไป
ตามท่ีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 
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4. การรับซือ้คืนหน่วยลงทนุผา่นการบริการธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์อ่ืนๆ 

บริษัทจัดการอาจนําเสนอวิธีการรับซือ้คืนหน่วยลงทุนผ่านทางส่ืออิเล็กทรอนิกส์อ่ืนๆ เพ่ือเป็นการอํานวยความสะดวก
ให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุในอนาคต โดยถือวา่ได้รับความเหน็ชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว 

ในกรณีท่ีบริษัทจัดการจะเร่ิมรับคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อ่ืนๆ บริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบล่วงหน้าทางเว็บไชต์ของบริษัทจดัการ ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะดําเนินการแจ้งให้สํานกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบลว่งหน้า 
 
7.4.2 การชําระเงินคา่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุ 

(1)  บริษัทจดัการจะดําเนินการหรือมอบหมายให้ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) ชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุ
ภายใน 5 วนัทําการถดัจากวนัคํานวณมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุและราคาหน่วยลงทนุของวนัทําการรับซือ้คืน
หน่วยลงทนุ โดยมิให้นบัรวมวนัหยดุทําการของผู้ประกอบธุรกิจการจดัการกองทนุต่างประเทศท่ีมีลกัษณะในทํานองเดียวกบั
ธุรกิจการจดัการกองทนุรวม และผู้ประกอบธุรกิจท่ีเก่ียวข้องในต่างประเทศ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการชําระราคา โดยบริษัท
จดัการกองทนุรวมได้ระบเุก่ียวกบัวนัหยดุทําการในต่างประเทศดงักลา่วไว้แล้วในเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ โดยการโอนเงิน
เข้าบญัชีเงินฝากของผู้ ถือหน่วยลงทนุลงทนุ หรือวิธีการอ่ืนใดอนัจะเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุใน
อนาคต เช่น e-wallet หรือ prompt pay เป็นต้น หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมสัง่จ่ายเฉพาะระบช่ืุอผู้ ถือหน่วยลงทนุ และจดัสง่
ทางไปรษณีย์หรือนําสง่โดยผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) ทัง้นี ้ตามท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุได้แจ้งความประสงค์ไว้  

(2)  ในกรณีท่ีเป็นการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากท่ีธนาคารพาณิชย์นอกเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล หรือใน
ตา่งประเทศ ผู้ ถือหน่วยลงทนุอาจต้องรับภาระคา่ใช้จ่ายในการโอนเงินจากการดําเนินการดงักลา่วเอง 

(3) สิทธิของผู้ ถือหน่วยลงทนุในการขายคืนหน่วยลงทนุจะเกิดขึน้หลงัจากท่ีนายทะเบียนหน่วยลงทนุได้บนัทึกข้อมลู
การสัง่ซือ้/ขายหน่วยลงทนุของผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้วเทา่นัน้  

(4) บริษัทจัดการจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนท่ีรับซือ้คืน ภายในวันทําการถัดจากวันท่ีมีการคํานวณมูลค่า      
ทรัพย์สินสุทธิของวันทําการซือ้ขายหน่วยลงทุน โดยจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิน้วันทําการรับซือ้คืนหน่วยลงทุน        
เป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ   

ทัง้นี ้ในกรณีท่ีมีเหตกุารณ์ทําให้ไมส่ามารถโอนเงินเข้าบญัชีเงินฝากของผู้ ถือหน่วยลงทนุตามท่ีแจ้งไว้ได้ เช่น บญัชีเงินฝาก
เป็นบญัชีนอกเขตเรียกเก็บเช็คกรุงเทพ และธนาคารปลายทางไม่รับการฝากเช็คเข้าบญัชี หรือ บญัชีของผู้ ถือหน่วยลงทนุ
ถกูระงบัการให้บริการ หรือกรณีอ่ืนๆ บริษัทจดัการอาจดําเนินการจดัส่งเช็คขีดคร่อมสัง่จ่ายเฉพาะระบช่ืุอผู้ ถือหน่วยลงทนุ และ
จดัสง่ทางไปรษณีย์หรือนําสง่โดยผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 
 
7.5 ระยะเวลาในการรับซือ้คืน : ทกุวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุ ตัง้แตเ่วลาเร่ิมเปิดทําการ ถงึ 14.00 น. 
 
7.6 รายละเอียดระยะเวลาในการรับซือ้คืน :  

กองทนุจะเปิดให้มีการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุได้ทกุวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุ ตัง้แตเ่วลาเร่ิมเปิดทําการ ถงึ 14.00 น. 
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บริษัทจดัการกําหนดให้วนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุเป็นวนัทําการตามปกติของบริษัทจดัการ และ/หรือวนัทําการของ
กองทนุรวมในต่างประเทศท่ีกองทุนลงทนุไว้ และ/หรือวนัทําการของตลาดหลกัทรัพย์ของประเทศท่ีกองทุนหลกัจดทะเบียน  
และเป็นวนัทําการท่ีสามารถทําการชําระราคาและสง่มอบหลกัทรัพย์ และ/หรือวนัทําการของตวัแทนขายกองทนุรวมต่างประเทศ
ดงักลา่ว และ/หรือวนัทําการท่ีบริษัทจดัการไม่ได้รับผลกระทบจากการรับชําระค่าซือ้ขายหน่วยลงทนุจากกองทนุหลกั และ/หรือ
ตามท่ีบริษัทจดัการจะประกาศกําหนดเพิ่มเติม 

บริษัทจดัการจะประกาศวนัท่ีเป็นวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุให้ทราบลว่งหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานกังานของบริษัทจดัการ 
หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) และ/หรือ ประกาศทางเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ 

ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปล่ียนแปลงวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุดงักล่าว ตามท่ีบริษัทจดัการเห็นสมควร  โดย
คํานึงถึงผลประโยชน์สงูสดุท่ีจะเกิดขึน้แก่กองทนุ และผู้ ถือหน่วยลงทนุเป็นสําคญั ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วย
ลงทนุทราบลว่งหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานกังานของบริษัทจดัการ และ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) และ/หรือ 
ประกาศทางเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ 
 
7.7 การขายคืนหน่วยลงทนุ :  ผู้ ถือหน่วยลงทนุไมต้่องแจ้งลว่งหน้า  
 
7.8 รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทนุเพิ่มเติม  :  

บริษัทขอสงวนสทิธิท่ีจะเปล่ียนแปลง แก้ไข วนั และ/หรือ เวลาซือ้ขาย สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ เป็นการชัว่คราว หรือถาวรได้ 
โดยคํานึงถึงผลประโยชน์สงูสดุท่ีจะเกิดขึน้แก่กองทนุ และผู้ ถือหน่วยลงทนุเป็นสําคญั โดยบริษัทจดัการจะเปิดเผยข้อมลู
และแจ้งให้ผู้ลงทนุทราบล่วงหน้าอย่างชดัเจนถึงการเปล่ียนแปลงวนั และ/หรือ เวลาซือ้ขาย สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ ผ่าน
การลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ ภายในเวลาท่ีผู้ลงทนุสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมลูในการส่งคําสัง่ขายคืน
หน่วยลงทนุลว่งหน้าได้ 
 
7.9 รายละเอียดเพิ่มเติม  :  

เง่ือนไขการขายคืนหน่วยลงทนุ  

7.9.1 บริษัทจดัการจะถือว่าผู้ ถือหน่วยลงทนุได้ทําการศึกษา และยินดีจะปฏิบติัตามเง่ือนไขต่างๆ ตามท่ีระบไุว้ในโครงการ 
และ/หรือหนงัสือชีช้วน  

7.9.2 ในการขายคืนหน่วยลงทนุนัน้ ผู้ ถือหน่วยลงทนุจะต้องแสดงเอกสารหลกัฐานให้กบับริษัทจดัการ หรือตอบคําถามข้อมลู
สว่นบคุคลกรณีทํารายการทางโทรศพัท์ หรือเอกสารหรือวิธีการอ่ืนใด เม่ือได้รับการร้องขอจากบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการ
ขายหรือรับซือ้คืนหรือสาขาของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน ทัง้นี ้เพ่ือประโยชน์ในการยืนยนัตวัตนของผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

7.9.3 ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีย่ืนแสดงความจํานงในการขายคืนหน่วยลงทนุ และ/หรือสง่คําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ จะทําการยกเลิก
หรือเปล่ียนแปลงไมไ่ด้ ทัง้นี ้เว้นแตจ่ะได้รับความเหน็ชอบจากบริษัทจดัการเป็นกรณีพิเศษ 

7.9.4 ในกรณีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุระบจํุานวนหน่วยลงทนุและ/หรือจํานวนเงินท่ีต้องการขายคืนในใบคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ
มากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนและ/หรือจํานวนเงินท่ีปรากฎในการบันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนบริษัทจัดการจะถือว่า         
ผู้ ถือหน่วยลงทนุประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทนุทัง้หมดเทา่ท่ีปรากฏตามท่ีบนัทกึโดยนายทะเบียนหน่วยลงทนุนัน้  
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7.9.5 เอกสารใบบันทึกรายการท่ีออกจากเคร่ืองโทรสารของผู้สัง่ขายคืนสามารถใช้เป็นเอกสารประกอบการทํารายการได้
เทา่นัน้ บริษัทจดัการจะพิจารณาจากหลกัฐานท่ีปรากฏอยูก่บับริษัทจดัการเป็นหลกัฐานการทํารายการท่ีสมบรูณ์และอ้างอิงได้ 

7.9.6 กรณีเปล่ียนแปลงวนั เวลา วิธีการ หรือหยดุรับคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ และ/หรือปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมการรับซือ้คืน
หน่วยลงทนุ   
บริษัทจดัการอาจเปลี่ยนแปลงระยะเวลาในการรับคําสัง่ซือ้คืน/ขายคืนหน่วยลงทนุให้ต่างไปจากเดิมได้ เช่น หากผู้สนบัสนนุ
การขายหรือรับซือ้คืนท่ีบริษัทจดัการแต่งตัง้ได้ทําการเปล่ียนแปลงระยะเวลาในการทําการให้แตกต่างไปจากวนั เวลาทํา
การตามปกติของธนาคารพาณิชย์ไทย หรือหากธนาคารพาณิชย์ได้ทําการเปล่ียนแปลงระยะเวลาในการทําการให้แตกต่าง
ไปจากวนั เวลาทําการตามปกติ หรือหากมีการปรับปรุง/เปล่ียนแปลงระบบการโอนเงินระหว่างประเทศ เป็นต้น ทัง้นี ้การ
เปล่ียนแปลงดงักลา่วข้างต้นจะเป็นไปเพ่ือประโยชน์โดยรวมของกองทนุและผู้ ถือหน่วยลงทนุ โดยบริษัทจดัการจะเปิดเผย
ข้อมลูและแจ้งให้ผู้ลงทนุทราบผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ ภายในเวลาท่ีผู้ลงทนุสามารถใช้ประโยชน์
จากข้อมลูได้ 

7.9.7 กรณีปฏิเสธ/ชะลอการสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ 

บริษัทจดัการอาจจะปฏิเสธ และ/หรือชะลอการสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ ในการณีใดกรณีหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้

(1) กรณีท่ีเอกสารหลกัฐานการสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุไมค่รบถ้วน 

(2) กรณีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทุนท่ีทําการขายคืนหน่วยลงทุนยงัมิได้นําส่งเอกสารหลกัฐานต่างๆ ท่ีใช้เปิดบญัชีจนครบถ้วนผู้ ถือ
หน่วยลงทุนรายท่ีประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนจะต้องนําส่งเอกสารหลกัฐานต่างๆ จนครบถ้วนก่อนจึงจะทําการขายคืน 
หน่วยลงทนุได้ 

(3) กรณีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทุนมีการเปล่ียนแปลงข้อมูลหรือข้อเท็จจริงใดๆ และยังมิได้ทําการแจ้งการเปล่ียนแปลง  
และ/หรือนําสง่เอกสารหลกัฐานการเปล่ียนแปลงตา่งๆ ให้บริษัทจดัการ และ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 

(4) กรณีท่ีมีคําสัง่จากหน่วยงานท่ีมีอํานาจตามกฎหมาย มีคําสัง่ให้ปฏิเสธ / ชะลอ / ระงบั การสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ 

7.9.8 ผู้ ถือหน่วยลงทุนท่ีมีใบหน่วยลงทุนท่ีนายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือบริษัทจัดการได้ออกไว้ให้ หากจะขายคืนหน่วย
ลงทนุจํานวนดงักล่าวจะต้องนําใบหน่วยลงทนุมาส่งมอบคืนแก่บริษัทจดัการเพ่ือให้นายทะเบียนหน่วยลงทนุทําการโอน
หน่วยลงทนุนัน้เข้าระบบไร้ใบหน่วยลงทนุ (Scripless) ก่อน จงึจะขายคืนหน่วยลงทนุดงักลา่วได้ 
 
เงื่อนไขอ่ืน :  

เง่ือนไขอ่ืน ๆ ของข้อ  7. “การรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ” 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะปรับปรุง แก้ไข และ/หรือเพิ่มเติมข้อ 7. “การรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ” ตามหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขท่ี
บริษัทจดัการกําหนด และเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ลงทนุทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วนัทําการก่อนวนัเร่ิมให้บริการ โดยจะแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ ทัง้นี ้การปรับปรุง 
แก้ไขดงักล่าวข้างต้นจะเป็นไปเพ่ือประโยชน์โดยรวมของกองทนุและผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

นอกเหนือจากการสงวนสิทธิในข้อ 7 “การรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ” ดงักลา่วข้างต้น บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะปรับปรุง แก้ไข 
เร่ืองอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้อง ซึง่จะเป็นไปตามหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขท่ีบริษัทจดัการกําหนด โดยการปรับปรุง แก้ไข ดงักลา่วข้างต้นจะ
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เป็นไปเพ่ือประโยชน์โดยรวมของกองทนุและผู้ ถือหน่วยลงทนุ  และเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
โดยบริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ลงทนุทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วนัก่อนมีการปรับเปล่ียน อย่างไรก็ดี หากเป็นกรณีไม่ทราบ
ลว่งหน้า อาทิเช่น มีการประกาศให้เป็นวนัหยดุทําการของบริษัทจดัการเป็นกรณีพิเศษ เกิดการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ หรือ
เกิดการเปล่ียนแปลงทางการเมือง หรือสถานการณ์การลงทนุไม่เหมาะสม เป็นต้น บริษัทจดัการจะประกาศให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุ
ทราบโดยเร็วท่ีสดุ ผา่นทางเวบ็ไซด์ของบริษัทจดัการ 

 
8. การสับเปล่ียนหน่วยลงทนุ 

8.1  ช่องทางการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ :  

- บริษัทจดัการ   
- ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) 
- Internet (ถ้ามี) 
- บริการผา่นเจ้าหน้าท่ีทางโทรศพัท์ (Mutual fund by phone) (ถ้ามี) 
- การสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุผา่นการบริการธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์อ่ืนๆ 
 
8.2 รายละเอียดการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุเพิ่มเติม :  

ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทุนจากกองทุนตลาดเงิน และ/หรือกองทุนอ่ืนใด (“กองทุนเปิดต้นทาง”) 
ตามท่ีบริษัทจัดการเปิดให้บริการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนมาเข้ากองทุนเปิด ยูไนเต็ด ซัสเทนเนเบิล เครดิต อินคัม ฟันด์ 
(“กองทนุเปิดปลายทาง”) ได้ 

ทัง้นี ้ในกรณีท่ีบริษัทจดัการจะเร่ิมเปิดให้ทําการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุโดยการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุจากกองทนุตลาดเงิน และ/หรือ
กองทนุอ่ืนใดตามท่ีบริษัทจดัการเปิดให้บริการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุมาเข้ากองทนุเปิด ยไูนเต็ด ซสัเทนเนเบิล เครดิต อินคมั 
ฟันด์ นัน้ บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบล่วงหน้า โดยจะปิดประกาศไว้ท่ีสํานกังานของบริษัทจดัการ และ/หรือ
ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) และ/หรือประกาศในเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ 
 
8.2.1 เง่ือนไขในการสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทนุ 

การสบัเปลี่ยนการถือหน่วยลงทนุดงักล่าว หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทนุของกองทนุเปิดหนึ่ง (“กองทนุเปิดต้นทาง”) 
เพ่ือซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุเปิดอีกกองหนึ่ง (“กองทนุเปิดปลายทาง”) ตามเง่ือนไขท่ีระบไุว้ในโครงการจดัการ โดย
บริษัทจดัการจะดําเนินการนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุ ซึง่ได้หกัค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุจากกองทนุเปิด
ต้นทาง (ถ้ามี) เพ่ือนําไปชําระคา่ซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุเปิดปลายทาง 

ทัง้นี ้ในการทํารายการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนใดๆ ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถทํารายการสบัเปล่ียนได้เฉพาะกรณีเป็นการทํา
รายการภายใต้ผู้ ถือหน่วยลงทนุบคุคลเดียวภายใต้หมายเลขผู้ ถือหน่วยลงทนุเดียวกนัเทา่นัน้ บริษัทจดัการไม่อนญุาตให้มีการ
สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุข้ามหมายเลขผู้ ถือหน่วยลงทนุ เว้นแตจ่ะได้รับพิจารณาจากบริษัทจดัการเป็นรายกรณี 
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ในการทํารายการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุใดๆ ของผู้ถือหน่วยลงทนุที่ทําการเปิดบญัชีกองทนุผ่านตวัแทนขายของ        
บริษัทจดัการนัน้ อาจมีกรณีท่ีไม่สามารถทํารายการสบัเปล่ียนได้ ทัง้นี ้ขึน้อยู่กบัระบบงานของตวัแทนท่ีทําการเปิดบญัชี
ของผู้ ถือหน่วยลงทนุเป็นสําคญั 

อนึ่ง บริษัทจดัการอาจพิจารณาเปล่ียนแปลงเพิ่มเติมให้มีการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุไปมาระหว่าง “กองทนุเปิด ยไูนเต็ด 
ซสัเทนเนเบิล เครดิต อินคมั ฟันด์” กบักองทนุเปิดอ่ืนๆ ภายใต้การบริหารของบริษัทจดัการนอกเหนือจากกองทนุเปิดท่ี
กําหนดข้างต้นได้ โดยขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของบริษัทจดัการ ทัง้นี ้การสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทนุระหว่างกองทนุเปิดต้น
ทาง และกองทนุเปิดปลายทางดงักลา่ว จะต้องเป็นไปตามเง่ือนไขท่ีระบไุว้ในโครงการจดัการ และ/หรือหนงัสือชีช้วนของ
กองทนุเปิดต้นทาง และกองทนุเปิดปลายทาง 

ทัง้นี ้บริษัทจดัการอาจจะหยดุรับคําสัง่สบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทนุเข้ามายงักองทนุเปิด ยไูนเต็ด ซสัเทนเนเบิล เครดิต 
อินคัม ฟันด์ เป็นการชั่วคราว หรือถาวรก็ได้ในกรณีท่ีบริษัทจัดการเห็นว่าการหยุดรับคําสั่งสับเปลี่ยนดังกล่าวจะเป็น
ประโยชน์สูงสุด หรือมีผลกระทบในทางท่ีดีต่อกองทุนเปิดและผู้ ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะปิดประกาศไว้ท่ี
สํานกังานของบริษัทจดัการ และ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) และ/หรือประกาศในเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ 
 
8.2.2 วนัและเวลาในการสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทนุ  

ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถทําการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุได้ โดยวนัและเวลาในการสง่คําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุให้เป็นวนั
และเวลาเดียวกนักบัการส่งคําสัง่ซือ้หรือคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ ตามท่ีระบไุว้ในโครงการ และ/หรือหนงัสือชีช้วนของทัง้
กองทนุเปิดต้นทาง และกองทนุเปิดปลายทาง และ/หรือเง่ือนไข หรือหลกัเกณฑ์ท่ีบริษัทจดัการกําหนด 

ทัง้นี  ้บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที ่จะเปลี่ยนแปลงวนัและเวลาในการสบัเปลี่ยนการถือหน่วยลงทนุโดยคํานึงถึง
ผลประโยชน์สงูสดุท่ีจะเกิดขึน้แก่กองทนุ และผู้ ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคญั โดยบริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทุน
ทราบก่อนลว่งหน้า ผา่นการประกาศทางเวบ็ไชต์ของบริษัทจดัการ 
 
8.2.3 ราคาขายและราคารับซือ้คืน กรณีสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทนุ  

ในการสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทนุ มลูคา่หน่วยลงทนุท่ีใช้เป็นเกณฑ์ในการคํานวณเม่ือสิน้วนัทําการสบัเปล่ียนจะกําหนด
ราคาขายและราคารับซือ้คืนดงันี ้ 

(1) กรณีเป็นกองทนุเปิดต้นทาง การกําหนดราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุจะใช้มลูคา่หน่วยลงทนุของวนัทําการสบัเปล่ียนการ
ถือหน่วยลงทนุ หกัด้วยคา่ธรรมเนียม (ถ้ามี)   

(2) กรณีเป็นกองทนุเปิดปลายทาง การคํานวณราคาสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุจะใช้มลูค่าหน่วยลงทนุท่ีคํานวณได้ ณ วนัทําการ
ซือ้ขายหน่วยลงทนุก่อนหน้าวนัท่ีบริษัทจดัการถือวา่ได้รับเงินจากกองทนุเปิดต้นทาง บวกด้วยคา่ธรรมเนียม (ถ้ามี) 

ทัง้นี ้มลูค่าหน่วยลงทนุท่ีใช้คํานวณราคาขายและราคารับซือ้คืนในการสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทนุข้างต้นจะต้องได้รับ
การรับรองจากผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว 
 
8.2.4 คา่ธรรมเนียมในการสบัเปล่ียนการถือหนว่ยลงทนุ  
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ผู้ ถือหน่วยลงทุนจะเสียค่าธรรมเนียมในการสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทุนตามท่ีได้ระบุไว้ในข้อ 15 ค่าธรรมเนียมและ
คา่ใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากผู้สัง่ซือ้หรือผู้ ถือหน่วยลงทนุ และกองทนุรวม 
  
8.2.5 วิธีการสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทนุ  

บริษัทจดัการจะดําเนินการสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทนุ ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการดงันี ้ 

(1) ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถติดตอ่ขอรับใบคําสัง่สบัเปล่ียนได้ท่ีบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) 

(2) ผู้ ถือหน่วยลงทนุจะต้องระบเุป็นจํานวนเงินหรือจํานวนหน่วยลงทนุจากกองทนุเปิดต้นทางเทา่นัน้  

(3) ผู้ ถือหน่วยลงทนุจะต้องกรอกรายละเอียดในใบคําสัง่สบัเปล่ียนให้ครบถ้วนชัดเจน พร้อมทัง้ส่งมอบเอกสารหรือ
หลกัฐานใด ๆ ตามท่ีบริษัทจดัการกําหนด (ถ้ามี) มายงับริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) 

ในกรณีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุระบจํุานวนเงินท่ีต้องการสบัเปล่ียนในใบคําสัง่สบัเปล่ียนมากกว่ามลูค่าหน่วยลงทนุของกองทนุเปิด
ต้นทางหกัด้วยคา่ธรรมเนียมการสบัเปล่ียน (ถ้ามี) ซึง่คํานวณจากจํานวนหน่วยลงทนุทัง้หมดท่ีปรากฏอยู่ในรายการบนัทกึ
โดยนายทะเบียนหน่วยลงทนุนัน้ บริษัทจดัการจะถือว่าผู้ ถือหน่วยลงทนุประสงค์จะสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุทัง้หมดเท่าท่ี
ปรากฏอยูใ่นรายการท่ีบนัทกึโดยนายทะเบียนหน่วยลงทนุนัน้ 

ทัง้นี ้บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนจะสง่มอบหลกัฐานการรับคําสัง่สบัเปล่ียนให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุไว้
เป็นหลกัฐาน 

(4) บริษัทจดัการ หรือนายทะเบียนจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทนุของกองทนุเปิดต้นทาง และจะเพิ่มจํานวนหน่วยลงทนุ
ของกองทนุเปิดปลายทางตามเกณฑ์ดงันี ้

(4.1) กรณีเป็นกองทนุเปิดต้นทาง บริษัทจดัการ หรือนายทะเบียนจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทนุของกองทนุเปิดต้นทาง
ตามเกณฑ์ข้อ 8.2.3 ในวนัทําการถดัจากวนัท่ีมีการกําหนดราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุของรายการสบัเปล่ียนออกดงักลา่ว 
และจะเพิ่มจํานวนหน่วยลงทนุของกองทนุเปิดปลายทางในวนัทําการถดัจากวนัท่ีมีการกําหนดราคาขายหน่วยลงทนุของ
รายการสบัเปล่ียนเข้าดงักลา่วตามเง่ือนไขท่ีระบไุว้ในโครงการจดัการของกองทนุเปิดปลายทาง  

(4.2) กรณีเป็นกองทนุเปิดปลายทาง บริษัทจดัการ หรือนายทะเบียนจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทนุของกองทนุเปิดต้นทาง
ในวนัทําการถดัจากวนัท่ีมีการกําหนดราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุของรายการสบัเปล่ียนออกดงักลา่วตามเง่ือนไขท่ีระบไุว้ใน
โครงการจดัการของกองทนุเปิดต้นทาง และจะเพ่ิมจํานวนหน่วยลงทนุของกองทนุเปิดปลายทางตามเกณฑ์ข้อ 8.2.3 ในวนั
จดทะเบียนกองทนุสําหรับการสบัเปล่ียนในช่วงระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก หรือในวนัทําการถดัจากวนัท่ีมี
การกําหนดราคาขายหน่วยลงทนุของรายการสบัเปล่ียนเข้าดงักลา่วสําหรับการสบัเปล่ียนภายหลงัการเสนอขายหน่วยลงทนุ
ครัง้แรก 

(5) ผู้ ถือหน่วยลงทุนท่ีสัง่สบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทนุจะเพิกถอนรายการสบัเปล่ียนไม่ได้ หากรายการดงักล่าวนัน้ 
บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนได้ทํารายการจนเสร็จสิน้สมบรูณ์แล้วไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
 
8.2.6 การสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุผา่นการบริการธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์อ่ืนๆ 
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บริษัทจดัการอาจนําเสนอวิธีการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุผ่านทางส่ืออิเล็กทรอนิกส์อ่ืนๆ เพ่ือเป็นการอํานวยความสะดวก
ให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุในอนาคต โดยไมถื่อวา่การนําเสนอวิธีการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุดงักลา่วเป็นการแก้ไขโครงการ 

ในกรณีท่ีบริษัทจดัการจะเร่ิมรับสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์อ่ืนๆ บริษัทจดัการจะแจ้ง
ให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบล่วงหน้า โดยจะปิดประกาศไว้ที่สํานกังานของบริษัทจดัการ ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 
(ถ้ามี) และ/หรือประกาศทางเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ  
 
เงื่อนไขอ่ืน : 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะปรับปรุง แก้ไข และ/หรือเพิ่มเติม ข้อ 8. “การสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ” ตามหลกัเกณฑ์และ
เง่ือนไขท่ีบริษัทจดัการกําหนด โดยการปรับปรุง แก้ไข ดงักลา่วข้างต้นจะเป็นไปเพ่ือประโยชน์โดยรวมของกองทนุและผู้ ถือ
หน่วยลงทนุ และเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยไมถื่อวา่เป็นการแก้ไขโครงการ โดยบริษัท
จดัการจะแจ้งให้ผู้ลงทนุทราบลว่งหน้าผา่นการลงประกาศในเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ ภายในเวลาท่ีผู้ลงทนุสามารถใช้ประโยชน์
จากข้อมลูได้ 
 

9. การชาํระค่ารับซือ้คืน สับเปล่ียนหน่วยลงทนุด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอ่ืนแทนเงนิ         
9.1 หลกัเกณฑ์ในการเลือกชําระคา่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุเป็นหลกัทรัพย์ 
บริษัทจดัการอาจพิจารณาชําระค่าขายคืนหน่วยลงทนุให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุเป็นหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนแทนเงินสด  
ในกรณีใดตอ่ไปนี ้
(1) กองทนุรวมไมส่ามารถชําระเงินคา่ขายคืนหน่วยลงทนุให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุได้ และ 
(2) ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุตกลงท่ีจะรับชําระค่าขายคืนหน่วยลงทนุเป็นหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืน
แทนเงิน 
 
9.2 การจดัสรรหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิเพ่ือชําระคา่ขายคืนหน่วยลงทนุ 
บริษัทจดัการจะยึดหลกัให้มีการดําเนินการท่ีเหมาะสม เป็นธรรม ต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุรวมทกุรายเป็นสําคญั 
โดยจะพิจารณาจากปัจจยั ดงัตอ่ไปนี ้ 
1. มลูคา่ยติุธรรมของหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิ (mark to market)  
2. อายเุฉล่ียของตราสารหนีท่ี้ลงทนุ (duration)  
3. สดัสว่นการลงทนุ  
4. สภาพคลอ่ง  
5. อนัดบัความน่าเช่ือถือ (credit rating) 
ในกรณีท่ีมีข้อจํากดัในการจดัสรรหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืน เช่น หน่วยการซือ้ขาย (Board lot) ขัน้ต่ําหรือหน่วยหรือ
มลูค่าซือ้ขายขัน้ต่ําของตราสารอ่ืนๆ หรือตราสารหรือหลกัทรัพย์ไม่มีสภาพคล่องเน่ืองจากมีเง่ือนไขท่ีทําให้ไม่สามารถแบ่ง
หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินได้ หรือไม่สามารถโอนเปล่ียนมือได้ เป็นต้น บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการจดัสรรหลกัทรัพย์
หรือทรัพย์สนิตามวธีิท่ีบริษัทจดัการเหน็วา่เหมาะสม เป็นธรรม ตอ่ผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุรวมทกุราย 
 
9.3 การจดัสรรหลกัทรัพย์เพ่ือสง่มอบ 
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บริษัทจดัการจะคํานวณมลูค่าหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนท่ีจะนํามาชําระเป็นค่าขายคืนหน่วยลงทนุให้กบัผู้ขายคืนหน่วย
ลงทนุ โดยคํานวณจากมลูค่ายติุธรรมท่ีบริษัทจดัการใช้คํานวณหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนนัน้ ณ วนัทําการซือ้ขายหน่วย
ลงทนุ โดยเทียบจํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุท่ีกองทนุรวมต้องจ่ายให้กบัผู้ ถือหน่วยลงทนุกบัมลูค่าตลาดของพอร์ต
การลงทุน และจดัสรรหลกัทรัพย์ตามสดัส่วนของมลูค่ายติุธรรมของหลกัทรัพย์แต่ละตวัในพอร์ตการลงทนุ ณ วนัท่ีผู้ ถือ
หน่วยลงทนุขายคืนหน่วยลงทนุ  
วิธีการในการคํานวณเพ่ือจดัสรรหลกัทรัพย์ 
1. คํานวณจํานวนเงินคา่ขายคืนหน่วยลงทนุท่ีต้องชําระให้กบัผู้ ถือหน่วยลงทนุ 
2. คํานวณสดัส่วนตามมลูค่ายติุธรรมของหลกัทรัพย์แต่ละตวัในพอร์ตการลงทนุ เพ่ือพิจารณาว่าหลกัทรัพย์แต่ละตวัคิด
เป็นสดัสว่นเทา่ใดของพอร์ตการลงทนุทัง้หมด 
3. คํานวณมลูคา่และจํานวนของหลกัทรัพย์ท่ีจดัสรรให้กบัผู้ ถือหน่วยลงทนุ โดยเทียบตามสดัสว่นของหลกัทรัพย์แต่ละตวั
ในพอร์ตการลงทนุกบัจํานวนเงินคา่ขายคืนหน่วยลงทนุ 
4. แปลงมลูค่าหลกัทรัพย์ท่ีจดัสรรให้กบัผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีคํานวณได้ตามข้อ 3 เป็นจํานวนหุ้นและหรือหน่วยโดยใช้ราคา
ตลาดณวนัท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุขายคืนหน่วยลงทนุและทําการปัดจํานวนหุ้นและหรือหน่วยตามหลกัสากล 
5. เทียบมลูค่าหลกัทรัพย์ท่ีคํานวณตามข้อ4กบัจํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุท่ีกองทนุต้องชําระให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุ 
หากมีสว่นตา่ง บริษัทจดัการจะจ่ายสว่นตา่งเป็นเงินสดให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

ในกรณีท่ีกองทนุมีเงินสดคงเหลือไม่เพียงพอกบัการชําระคืนส่วนต่างตามวรรคหนึ่ง บริษัทจดัการจะทําการจ่ายส่วนต่าง
ให้กบัผู้ขายคืนหน่วยลงทนุ เม่ือกองทนุมีเงินสดคงเหลือ ณ สิน้วนัทําการใดถดัจากวนันัน้ 

หมายเหต ุ: สว่นต่างระหว่างมลูค่าเท่ากบัมลูค่าหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนท่ีต้องการจดัสรรให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทนุหกัด้วย
จํานวนเงินคา่ขายคืนหน่วยลงทนุท่ีผู้ขายคืนหน่วยลงทนุพงึได้รับ 

กรณีท่ีมีผู้ขายคืนหน่วยลงทนุท่ีรับค่าขายคืนหน่วยลงทนุด้วยหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนแทนเงินมากกว่า 1 ราย บริษัท
จดัการจะดําเนินการจดัสรรหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอ่ืนนัน้ให้กบัผู้ขายคืนหน่วยลงทนุ แตล่ะรายด้วยวิธีการข้างต้น 
 
9.4 วิธีการสง่มอบ 
บริษัทจัดการจะดําเนินการส่งมอบหลกัทรัพย์ไปยงับญัชีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทุนเปิดไว้กับบริษัทนายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์ 
(broker) หรือผู้ รับฝากหลกัทรัพย์ (custodian) โดยในส่วนท่ีเป็นเงินนัน้ บริษัทจดัการจะดําเนินการชําระเงินค่าขายคืน
หน่วยลงทนุ ตามวิธีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุได้ระบไุว้ในคําขอเปิดบญัชีกองทนุเปิดทัง้นี ้บริษัทจดัการจะสง่มอบหลกัทรัพย์และ
ชําระค่าขายคืนในส่วนท่ีเป็นเงินตามข้างต้นให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุในวนัเดียวกับท่ีบริษัทจัดการชําระค่าขายคืนเป็นเงิน
ให้กบัผู้ ถือหน่วยลงทนุรายอ่ืนๆ 
  

10. การเล่ือนกาํหนดการชาํระเงนิค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทนุ 

บริษัทจดัการจะเล่ือนกําหนดชําระค่าขายคืนหน่วยลงทนุแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีมีคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุของกองทนุรวม
เปิดไว้แล้วได้ เฉพาะในกรณีท่ีกําหนดไว้ในโครงการ ซึง่ต้องไมเ่กินกวา่กรณีดงัตอ่ไปนี ้

10.1 บริษัทจดัการพิจารณาแล้ว มีความเช่ือโดยสจุริตและสมเหตสุมผลว่าเป็นกรณีท่ีเข้าเหตใุดเหตหุนึ่งดงันี ้โดยได้รับ
ความเหน็ชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว 
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(1) มีเหตจํุาเป็นทําให้ไมส่ามารถจําหน่าย จ่ายโอน หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิของกองทนุรวมเปิดได้อยา่งสมเหตสุมผล 

(2) มีเหตุท่ีทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินท่ีลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุ
ดงักลา่วอยูน่อกเหนือการควบคมุของบริษัทจดัการ 
 
10.2 ผู้ ถือหน่วยลงทุนมีคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาท่ีบริษัทจัดการพบว่าราคารับซือ้คืนหน่วย
ลงทนุของกองทนุรวมเปิดไม่ถกูต้องโดยมีมลูค่าตัง้แต่ 1 สตางค์ขึน้ไป และคิดเป็นอตัราตัง้แต่ร้อยละ 0.5 ของมลูค่าหรือ
ราคาท่ีถกูต้อง และผู้ดแูลผลประโยชน์ยงัไมไ่ด้รับรองข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคา 

ทัง้นี ้การเล่ือนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุตาม 10.1 หรือ 10.2 บริษัทจดัการจะดําเนินการ
ดงัตอ่ไปนี ้ 

(1) เล่ือนกําหนดชําระค่าขายคืนได้ไม่เกินสิบวนัทําการนบัแต่วนัท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุมีคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุนัน้ เว้นแต่
ได้รับการผอ่นผนัจากสํานกังาน 

(2) แจ้งผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีมีคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุไว้แล้วให้ทราบถึงการเล่ือนกําหนดการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทนุ 
ตลอดจนเปิดเผยตอ่ผู้ ถือหน่วยลงทนุรายอ่ืนและผู้ลงทนุทัว่ไปให้ทราบเร่ืองดงักลา่วด้วยวิธีการใดๆ โดยพลนั 

(3) แจ้งการเล่ือนกําหนดชําระค่าขายคืน พร้อมทัง้จดัส่งรายงานท่ีแสดงเหตผุลของการเล่ือน และหลกัฐานการได้รับ
ความเหน็ชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์ตามข้อ 10.1 หรือการรับรองข้อมลูของผู้ดแูลผลประโยชน์ตามข้อ 10.2 ต่อสํานกังาน
โดยพลนั ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะมอบหมายให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ดําเนินการแทนก็ได้ 

(4) ในระหว่างการเล่ือนกําหนดชําระค่าขายคืน หากมีผู้ ถือหน่วยลงทนุสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุในช่วงเวลาดงักล่าวให้
บริษัทจดัการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุนัน้ โดยต้องชําระคา่ขายคืนแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุตามลําดบัวนัท่ีสง่คําสัง่ขายคืนก่อนหลงั 
 

11. การไม่ขายหรือไม่รับซือ้คืนไม่สับเปล่ียนหน่วยลงทนุตามส่ัง 
11.1  บริษัทจดัการกองทนุรวมจะไม่ขาย หรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุตามคําสัง่ท่ีรับไว้แล้ว หรือจะหยดุรับคําสัง่ซือ้ หรือ
คําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุได้ เฉพาะในกรณีท่ีกําหนดไว้ในโครงการ ซึง่ต้องไมเ่กินกวา่กรณีดงัตอ่ไปนี ้
(1)  ตลาดหลกัทรัพย์ไมส่ามารถเปิดทําการซือ้ขายได้ตามปกติ 
(2)  บริษัทจดัการกองทนุรวมพิจารณาแล้ว มีความเช่ือโดยสจุริตและสมเหตสุมผลว่าเป็นกรณีใดกรณีหนึ่งดงันี ้โดยได้รับ
ความเหน็ชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว ซึง่ให้กระทําได้ไม่เกิน 1 วนัทําการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผนัเวลาดงักลา่วจาก
สํานกังาน 
(ก)  มีเหตจํุาเป็นทําให้ไมส่ามารถจําหน่าย จ่าย โอน หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิของกองทนุรวมเปิดได้อยา่งสมเหตสุมผล 
(ข)  ไมส่ามารถคํานวณมลูคา่ทรัพย์สนิของกองทนุรวมเปิดได้อยา่งเป็นธรรมและเหมาะสม 
(ค)  มีเหตจํุาเป็นอ่ืนใดเพ่ือคุ้มครองประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ 
(3)  กองทนุรวมได้ลงทนุในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิในตา่งประเทศ และมีเหตกุารณ์ดงัตอ่ไปนีเ้กิดขึน้ ซึง่ก่อให้เกิด 
ผลกระทบตอ่กองทนุรวมอยา่งมีนยัสําคญั 
(ก)  ตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์ท่ีกองทนุรวมลงทนุไม่สามารถเปิดทําการซือ้ขายได้ตามปกติ  ทัง้นี ้เฉพาะในกรณีท่ีกองทนุรวม
ลงทนุในหลกัทรัพย์ท่ีซือ้ขายในตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์แหง่นัน้เกินกว่าร้อยละ 10  ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวม 
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(ข)  มีเหตุการณ์ท่ีทําให้ไม่สามารถแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และทําให้ไม่สามารถโอนเงินออกจาก 
ประเทศหรือรับโอนเงินจากตา่งประเทศได้ตามปกติหรือ 
(ค)  มีเหตท่ีุทําให้กองทนุรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิท่ีลงทนุไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึง่เหตดุงักลา่ว
อยูเ่หนือการควบคมุของบริษัทจดัการกองทนุรวม และผู้ดแูลผลประโยชน์เหน็ชอบด้วยแล้ว 
(4)  เป็นการไมข่ายหน่วยลงทนุตามคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุท่ีรับไว้แล้ว หรือเป็นการหยดุรับคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุแก่ผู้ลงทนุ 
เฉพาะราย เน่ืองจากปรากฏข้อเทจ็จริงดงันี ้
(ก)  บริษัทจดัการกองทนุรวมมีเหตอุนัควรสงสยัวา่ผู้ลงทนุรายนัน้ ๆ มีสว่นเก่ียวข้องกบัการกระทําอยา่งใดอยา่งหนึง่ดงันี ้
1.  การกระทําท่ีเป็นความผิดมลูฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมาย เก่ียวกบัการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน 
ไมว่า่จะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายตา่งประเทศ 
2.  การให้การสนบัสนนุทางการเงินแก่การก่อการร้าย 
3.  การกระทําท่ีเป็นการปฏิบติัตามคําสัง่เก่ียวกบัการยดึหรืออายดัทรัพย์สนิโดยบคุคลผู้ มีอํานาจตามกฎหมาย 
(ข)  บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการรู้จักลกูค้า และตรวจสอบ เพ่ือทราบข้อเท็จจริงเก่ียวกับลกูค้าได้ใน
สาระสําคญั 
(5)  อยูใ่นระหวา่งดําเนินการเปล่ียนให้บริษัทจดัการกองทนุรวมรายอ่ืนเข้าบริหารจดัการกองทนุรวมภายใต้การจดัการของ
ตนอนัเน่ืองมาจากการท่ีบริษัทจดัการกองทนุรวมรายเดิมไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทนุได้ตามประกาศ
คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ว่าด้วยการดํารงเงินกองทนุของผู้ประกอบธุรกิจการจดัการกองทนุรวม 
การจดัการกองทนุส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์และการค้าหลกัทรัพย์และการจดัจําหน่ายหลกัทรัพย์ท่ี
เป็นหน่วยลงทนุ และการเป็นผู้จดัการเงินทนุสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า ซึง่ให้กระทําได้ไมเ่กิน 3 วนัทําการ 
 
11.2   เม่ือปรากฏเหตตุามข้อ 11.1 และบริษัทจดัการกองทนุรวมประสงค์จะไมข่าย หรือไมรั่บซือ้คืนหน่วยลงทนุตามคําสัง่ท่ี
ได้รับไว้แล้ว หรือหยดุรับคําสัง่ซือ้ หรือคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ ให้บริษัทจดัการกองทนุรวมปฏิบติัดงัตอ่ไปนี ้
(1)  แจ้งผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีมีคําสัง่ซือ้ หรือคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุไว้แล้ว ให้ทราบถงึการไมข่ายหรือไมรั่บซือ้คืนหน่วย
ลงทนุโดยพลนั และหากเป็นเหตตุามข้อ 11.1 (1) (2) (3) หรือ (5) ให้เปิดเผยตอ่ผู้ ถือหน่วยลงทนุรายอ่ืนและผู้ลงทนุทัว่ไป 
ให้ทราบถงึการหยดุรับคําสัง่ซือ้ หรือคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลนัด้วย 
(2)  รายงานการไมข่าย หรือไมรั่บซือ้คืนหน่วยลงทนุ หรือการหยดุรับคําสัง่ซือ้ หรือคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุพร้อมทัง้แสดง 
เหตผุล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทนุรวมเปิดนัน้ ให้สํานกังานทราบโดยพลนั 
(3)  ในกรณีท่ีบริษัทจดัการกองทนุรวมไม่ขาย หรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุ หรือหยดุรับคําสัง่ซือ้ หรือคําสัง่ขายคืนหน่วย
ลงทนุตามข้อ 11.1 (1) (2) (3) และ (5) เกิน 1 วนัทําการ ให้บริษัทจดัการกองทนุรวมดําเนินการดงันี ้ก่อนการเปิดรับคําสัง่ซือ้ 
หรือคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ 
(ก)  รายงานการเปิดรับคําสัง่ซือ้ หรือคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ และรายงานฐานะการลงทนุของกองทนุรวมเปิด ณ วนัทําการ
สุดท้ายก่อนวันรายงานนัน้ให้สํานักงานทราบภายในวันทําการก่อนวันเปิดรับคําสัง่ซือ้ หรือคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน 
(ข)  แจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีมีคําสัง่ซือ้ หรือคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุไว้แล้วให้ทราบถึงการเปิดขาย หรือรับซือ้คืนหน่วย
ลงทนุ ตลอดจนเปิดเผยตอ่ผู้ ถือหน่วยลงทนุรายอ่ืนและผู้ลงทนุทัว่ไปให้ทราบถงึการเปิดรับคําสัง่ซือ้หรือคําสัง่ขายคืนหน่วย
ลงทนุด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลนั 
 

11.3 ให้บริษัทจดัการกองทนุรวมหยดุการขายหน่วยลงทนุ หรือหยดุรับคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ ในช่วงระยะเวลาท่ีบริษัท
จดัการพบวา่ราคาขายหน่วยลงทนุของกองทนุรวมเปิดไม่ถกูต้องโดยมีมลูค่าตัง้แต่ 1 สตางค์ขึน้ไป และคิดเป็นอตัราตัง้แต่
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ร้อยละ 0.5 ของมลูค่าหรือราคาท่ีถกูต้อง และผู้ดแูลผลประโยชน์ยงัไม่ได้รับรองข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงั
และรายงานการชดเชยราคา โดยแจ้งผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีมีคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุไว้แล้วให้ทราบถึงการหยดุขายหน่วยลงทนุ 
ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุรายอ่ืนและผู้ลงทนุทัว่ไปให้ทราบถึงการหยดุรับคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุด้วยวิธีการใดๆ 
โดยพลนั 
 

12. การหยุดขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ 

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

13. เงื่อนไขและข้อจาํกัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน 
ตามหลักเกณฑ์ท่ีสํานักงานคณะกรรมการตลาดทุนหรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศกําหนด และ/หรือ ท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
 

14. การจ่ายเงนิปันผล 

14.1 นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไมจ่่าย 

14.2 หลกัเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : ไมมี่ 

14.3 กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากดัในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ : ไมมี่ 
 

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเกบ็จากกองทุนรวมและผู้ส่ังซือ้หรือผู้ถือหน่วยลงทนุ 

15.1 คา่ธรรมเนียมรวม (เพดานคา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายท่ีประมาณการได้ท่ีเรียกเก็บจากกองทนุรวมทัง้หมด) 
ระบรุายการคา่ธรรมเนียม (ตาม 15.2) :  
ประมาณการค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทนุรวมทัง้หมด ในอตัราไม่เกินร้อยละ 5.35 ต่อปี ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของ
กองทนุรวม  

รายละเอียดเพิ่มเติม : 
ทัง้นี ้คา่ธรรมเนียมตามรายการดงักลา่วข้างต้น ได้รวมภาษีมลูค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่ืนใดทํานองเดียวกนั (ถ้ามี) 
อย่างไรก็ตาม ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทัง้หมดท่ีเรียกเก็บจากกองทนุรวมดงักลา่วข้างต้นเป็นการประมาณการ จึงอาจ
เปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยขึน้อยู่กบัปัจจยัต่างๆ เช่น ขนาดของกองทนุ จํานวนผู้ ถือหน่วยลงทนุ และ/หรือ
ในช่วงท่ีผู้ลงทนุทําการสัง่ซือ้หรือขายคืนหน่วยลงทนุเป็นจํานวนมาก เป็นต้น รวมถึงสอดคล้องกับเพดานค่าธรรมเนียม
และค่าใช้จ่ายแต่ละรายการท่ีมีการปรับเพิ่มขึน้หรือเปล่ียนแปลงไป โดยการปรับเพิ่มขึน้หรือเปล่ียนแปลงดงักล่าวเป็นไป
ตามหลกัเกณฑ์ท่ีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 
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15.2 คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทนุรวม : 

15.2.1 คา่ธรรมเนียมการจดัการรายปี: 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการจดัการรายปีในอตัราไม่เกินร้อยละ 2.14 ต่อปี ของมลูค่าทรัพย์สินทัง้หมดหกัด้วยมลูค่า
หนีส้ินทัง้หมดท่ียงัไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
หน่วยลงทนุ ของช่วงตัง้แต่วนัถดัจากวนัท่ีคํานวณมลูค่าทรัพย์สินสทุธิครัง้ล่าสดุจนถึงวนัท่ีคํานวณมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ ณ 
ปัจจุบัน โดยจะคํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวัน และบริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายใน
ระยะเวลาท่ีบริษัทจดัการเหน็สมควร 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 
 
15.2.2 คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ รายปี: 
ประมาณการคา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์รายปีในอตัราไม่เกินร้อยละ 0.08025 ต่อปี ของมลูค่าทรัพย์สินทัง้หมดหกัด้วย
มลูคา่หนีส้นิทัง้หมดท่ียงัไมไ่ด้รวมค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
หน่วยลงทนุ ของช่วงตัง้แต่วนัถดัจากวนัท่ีคํานวณมลูค่าทรัพย์สินสทุธิครัง้ล่าสดุจนถึงวนัท่ีคํานวณมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ ณ 
ปัจจุบัน โดยจะคํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวันและบริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายใน
ระยะเวลาท่ีบริษัทจดัการเหน็สมควร 
 
15.2.3 คา่ธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุรายปี: 
ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุรายปีในอตัราไม่เกินร้อยละ 0.4280 ต่อปี ของมลูค่าทรัพย์สินทัง้หมด
หกัด้วยมลูค่าหนีส้ินทัง้หมดท่ียงัไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียม
นายทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วงตัง้แต่วนัถัดจากวันท่ีคํานวณมลูค่าทรัพย์สินสุทธิครัง้ล่าสดุจนถึงวนัท่ีคํานวณมลูค่า
ทรัพย์สนิสทุธิ ณ ปัจจบุนั โดยจะคํานวณคา่ธรรมเนียมดงักลา่วเป็นรายวนัและบริษัทจดัการจะเรียกเก็บจากบญัชีกองทนุรวม
ภายในระยะเวลาท่ีบริษัทจดัการเหน็สมควร 
 
15.2.4 คา่ธรรมเนียมท่ีปรึกษาการลงทนุ : ไมมี่ 
 
15.2.5 คา่ธรรมเนียมการจดัจําหน่าย : ไมมี่ 
 
15.2.6 คา่ธรรมเนียมอ่ืนๆ 
ประมาณการค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ ในอตัราไม่เกินร้อยละ 2.70175 ต่อปี ของมลูค่าทรัพย์สินรวมหกัด้วยหนีส้ินรวม ก่อนหกั
คา่ธรรมเนียมการจดัการ คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ (ถ้ามี) คา่ธรรมเนียมนายทะเบียน (ถ้ามี) ค่าธรรมเนียมท่ีปรึกษา
การลงทนุ (ถ้ามี) และค่าธรรมเนียมอ่ืนท่ีเรียกเก็บจากกองทนุรวมท่ีมีฐานในการคํานวณจากมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ (ถ้ามี) ณ 
วนัท่ีคํานวณมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวม 

รายละเอียดเพิ่มเติม :  

คา่ใช้จ่ายดงัตอ่ไปนีท่ี้จะเรียกเก็บจากกองทนุรวม ตามจํานวนท่ีจ่ายจริง  
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(1) ค่าจดัทําโฆษณาประชาสมัพนัธ์ ค่าส่ือโฆษณาประชาสมัพนัธ์ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด การเผยแพร่ความรู้ โดย
การส่งข่าวสารด้วยวิธีการใดใด ตลอดจนการจดัสมัมนา จดัอบรมแนะนํากองทนุรวมและอ่ืนๆ (ถ้ามี) ทัง้นี ้ไม่เกินร้อยละ 
0.4280 ตอ่ปี ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ  

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

(3) ค่าจดัทําและค่าจดัพิมพ์รายงานหนงัสือบอกกลา่ว ประกาศ รายงานต่างๆ รวมถึงการลงประกาศหนงัสือพิมพ์รายวนั
และค่าใช้จ่ายในการจดัทําและจดัพิมพ์ ใบคําขอเปิดบญัชีกองทุน สมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ ใบคําสัง่ซือ้หน่วย
ลงทุน ใบคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน เอกสารท่ีเก่ียวข้องอ่ืนๆ ตามท่ีบริษัทจัดการจัดทําขึน้ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. กําหนด  

(4) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งเอกสารท่ีเก่ียวกับการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุน หรือเอกสารอ่ืนใดท่ี
เก่ียวกบักองทนุและค่าแปลหนงัสือชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทนุ เอกสารต่างๆ ท่ีเก่ียวกบัการลงทนุ และเอกสารท่ีเก่ียวกบั
การดําเนินงานของกองทนุ 
(5) ค่าจดัทํา จดัพิมพ์ และจดัสง่หนงัสือชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทนุ รายงานรอบระยะเวลาหกเดือน รายงานประจําปี 
ข่าวสารกองทนุ และหรือเอกสารอ่ืนๆ ถงึผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

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

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

(8) คา่ใช้จ่ายในการรับชําระเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุ คา่ใช้จ่ายในการชําระเงินคา่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุ 

(9) คา่ธรรมเนียมธนาคารตา่งๆ คา่ไปรษณียากร และคา่ใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

(10) คา่อากรแสตมป์ คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายอ่ืนๆ ในการซือ้ขายหลกัทรัพย์  

(11) คา่ใช้จ่ายตา่งๆ ในการชําระบญัชี และเลกิกองทนุรวม รวมถงึการดําเนินการวางหลกัทรัพย์ (ถ้ามี) 

(12) คา่ใช้จ่ายท่ีเกิดจากการติดตามทวงถาม หรือดําเนินคดีเพ่ือการรับชําระหนีใ้ดๆ 

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

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

(15) คา่ใช้จ่ายในการติดตอ่ส่ือสารกบัผู้ เก่ียวข้องกบัทรัพย์สนิของกองทนุในตา่งประเทศ (ถ้ามี) 

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

(17) คา่ธรรมเนียมและหรือคา่ใช้จ่ายของผู้ รับฝากหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศของกองทนุ รวมถึงค่าธรรมเนียม
และหรือคา่ใช้จ่ายอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้องของผู้ รับฝากทรัพย์สนิในตา่งประเทศของกองทนุ 

(18) คา่ใช้จ่ายตา่งๆ ท่ีเก่ียวเน่ืองกบักองทนุรวม เช่น การจดัประชมุผู้ ถือหน่วยลงทนุ การขอมติผู้ ถือหน่วยลงทนุ ค่าสมดุ
เช็ค คา่โทรศพัท์ คา่โทรสาร คา่พาหนะ เป็นต้น  

(19) ค่านายหน้าซือ้ขายหลักทรัพย์ท่ีซือ้หรือขายเพ่ือประโยชน์ในการจัดการกองทุนรวมซึ่งรวมถึงภาษีอ่ืนๆ ตามท่ี
กองทนุจะถกูเรียกเก็บเม่ือสัง่ซือ้หรือสัง่ขายหลกัทรัพย์และคา่ธรรมเนียมการทํารายการในตา่งประเทศ 

ทัง้นี ้คา่ธรรมเนียมตามรายการดงักลา่วข้างต้น ได้รวมภาษีมลูคา่เพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่ืนใดทํานองเดียวกนั 
(ถ้ามี) โดยบริษัทจดัการขอสงวนสทิธิท่ีจะเปล่ียนแปลงคา่ธรรมเนียมดงักลา่ว หากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องมีการเปล่ียนแปลง
อตัราภาษีภาษีมลูค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่ืนใดทํานองเดียวกัน (ถ้ามี) เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมาย หรือ
กฎเกณฑ์ของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
 
15.3 คา่ธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจากผู้สัง่ซือ้หรือผู้ ถือหน่วยลงทนุ :  

15.3.1 คา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ (Front-end Fee) :  มี  

ประมาณการคา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ ในอตัราไมเ่กินร้อยละ 2.00 ของมลูคา่หน่วยลงทนุ 
 
รายละเอียดเพิ่มเติม : 

ทัง้นี ้บริษัทจดัการอาจคิดค่าธรรมเนียมดงักล่าวกบัผู้สัง่ซือ้หรือผู้ ถือหน่วยลงทนุแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากนัได้ โดย
บริษัทจดัการจะแจ้งรายละเอียดหลกัเกณฑ์ในการคิดคา่ธรรมเนียม โดยจะแจ้งให้ทราบทางเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ 
 
15.3.2 คา่ธรรมเนียมการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ (Back-end Fee) :  มี 

ประมาณการคา่ธรรมเนียมการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ ในอตัราไมเ่กินร้อยละ 2.00 ของมลูคา่หน่วยลงทนุ 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 
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ทัง้นี ้บริษัทจดัการอาจคิดค่าธรรมเนียมดงักล่าวกบัผู้สัง่ซือ้หรือผู้ ถือหน่วยลงทนุแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากนัได้ โดย
บริษัทจดัการจะแจ้งรายละเอียดหลกัเกณฑ์ในการคิดคา่ธรรมเนียม โดยจะแจ้งให้ทราบทางเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ 
 
15.3.3 คา่ธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ (Switching Fee) :  
15.3.3.1 คา่ธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุเข้า (Switching In)  : มี 

ประมาณการคา่ธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุเข้าในอตัราไมเ่กินร้อยละ 2.00 ของมลูคา่หน่วยลงทนุ 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

ทัง้นี ้บริษัทจดัการอาจคิดค่าธรรมเนียมดงักล่าวกบัผู้สัง่ซือ้หรือผู้ ถือหน่วยลงทนุแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากนัได้ โดย
บริษัทจดัการจะแจ้งรายละเอียดหลกัเกณฑ์ในการคิดคา่ธรรมเนียม โดยจะแจ้งให้ทราบทางเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ 
 
15.3.3.2 คา่ธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุออก (Switching Out) : มี 

ประมาณการคา่ธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุออกในอตัราไมเ่กินร้อยละ 2.00 ของมลูคา่หน่วยลงทนุ 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

ทัง้นี ้บริษัทจดัการอาจคิดค่าธรรมเนียมดงักล่าวกบัผู้สัง่ซือ้หรือผู้ ถือหน่วยลงทนุแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากนัได้ โดย
บริษัทจดัการจะแจ้งรายละเอียดหลกัเกณฑ์ในการคิดคา่ธรรมเนียม โดยจะแจ้งให้ทราบทางเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ 
 
15.3.4 คา่ธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทนุ : มี 
บริษัทจดัการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการโอนหน่วยลงทนุ ในอตัรา 10 บาทต่อจํานวนหน่วยลงทนุทกุ 500 หน่วย หรือ
เศษของ 500 หน่วย ท่ีทําการโอน โดยจะเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมจากผู้ โอนในวนัท่ีย่ืนคําขอให้ทํารายการดงักลา่ว 
 
15.3.5 คา่ธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสทิธิในหน่วยลงทนุ :  ไมมี่ 
 
15.3.6 คา่ปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทนุก่อนระยะเวลาถือครองท่ีกําหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไมมี่ 
 
15.3.7 คา่ธรรมเนียมอ่ืนๆ : มี  

- คา่ธรรมเนียมการเปล่ียนช่ือ สกลุ ท่ีอยู ่การออกใบหน่วยลงทนุในกรณีท่ีผู้ ถือหนว่ยลงทนุร้องขอ  

อตัรารายการละ 50 บาท ทัง้นีเ้พ่ือมิให้กระทบต่อผลประโยชน์ส่วนรวมของกองทุนรวม โดยจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ ถือ
หน่วยลงทนุในวนัท่ีย่ืนคําขอทํารายการดงักลา่ว  

- คา่ธรรมเนียมการโอนเงินสําหรับการเฉล่ียเงินคืนให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ ในกรณีเลิกโครงการเพ่ือเข้าบญัชีเงินฝากของ
ผู้ ถือหน่วยลงทนุตามอตัราและเง่ือนไขท่ีทางธนาคารพาณิชย์กําหนด 

ทัง้นี ้ค่าธรรมเนียมดงักลา่ว ข้างต้นเป็นอตัราท่ีรวมภาษีมลูค่าเพิ่ม (ถ้ามี) หรือภาษีธุรกิจเฉพาะ (ถ้ามี) หรือภาษีอ่ืนใดทํานอง
เดียวกนั (ถ้ามี) ไว้แล้ว 
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15.4 วิธีการคํานวณและการตดัจ่ายคา่ธรรมเนียม : 

ค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวเน่ืองกบักองทนุรวมตามท่ีระบุในข้อ 15.2.6 จะตดัจ่ายจากกองทนุรวมตามท่ีจ่ายจริง โดยบริษัทจดัการ
ด้วยความเห็นชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์มีสิทธิท่ีจะตดัจ่ายค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ดงักล่าวในงวดเดียวหรือ
เฉล่ียตดัจ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายของกองทนุรวมเป็นรายวนั ทัง้นี ้การตดัจ่ายค่าใช้จ่ายดงักลา่วจะเป็นไปตามหลกัการบญัชีและ
วิธีปฏิบติัทางการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป หรือมาตรฐานการบญัชีท่ีกําหนดตามกฎหมายวา่ด้วยการนัน้  
 
15.5 การเปล่ียนแปลงคา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จ่าย :  

(1) การดําเนินการในกรณีท่ีมีการเพิ่มหรือลดคา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จ่ายของกองทนุ 

การเปล่ียนแปลงค่าธรรมเนียม/
ค่าใช้จ่าย 

การดาํเนินการของ บลจ. 

1. การเพิ่มค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย  
    1.1 ตามท่ีระบไุว้ในโครงการ  
          1.1.1 ไมเ่กินอตัราท่ีระบใุน
โครงการ 

เปิดเผย2  ให้ผู้ลงทนุทราบลว่งหน้า ≥  3 วนัทําการก่อนการเรียกเก็บเพิ่มขึน้ 

          1.1.2 เกินอตัราท่ีระบไุว้ในโครงการ1   
                    1.1.2.1 กรณีเกิน > 5% 
ของอตัราท่ีระบไุว้ในโครงการ 

บริษัทจดัการต้องได้รับมติพิเศษ3 และแจ้งให้สํานกังานทราบภายใน 15 วนั
นบัแตว่นัท่ีเปล่ียนแปลง 

                     1.1.2.2 กรณีเกิน ≤  5% 
ของอตัราท่ีระบไุว้ในโครงการ 

เปิดเผย2 ให้ผู้ ถือหน่วยทราบลว่งหน้า ≥  60 วนัก่อนการเรียกเก็บเพิ่มขึน้  
และแจ้งให้สํานกังานทราบภายใน 15 วนันบัแต่วนัท่ีเปล่ียนแปลง 

    1.2 แตกตา่งไปจากโครงการ บริษัทจดัการต้องขอมติ3 เพ่ือแก้ไขโครงการ 
2. การลดค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย  
    2.1 ตามท่ีระบไุว้ในโครงการ เปิดเผย2  ให้ผู้ลงทนุทราบภายใน 3 วนัทําการนบัแตว่นัท่ีมีการเรียกเก็บ

ลดลง 
    2.2 แตกตา่งไปจากท่ีระบไุว้ในโครงการ ให้บริษัทจดัการสามารถขอแก้ไขโครงการ โดยให้ถือวา่สํานกังานเหน็ชอบ 

การแก้ไขโครงการในเร่ืองดงักลา่ว 

1 เทียบกบัอตัราของรอบระยะเวลาย้อนหลงั 1 ปีนบัแตว่นัท่ีบริษัทจดัการเรียกเก็บคา่ธรรมเนียม/คา่ใช้จ่ายดงักลา่วเพิ่มขึน้ 
2 การเปิดเผยข้อมลูต้องกระทําโดยวิธีการท่ีเหมาะสมอนัทําให้มัน่ใจได้วา่ผู้ลงทนุได้รับทราบข้อมลูดงักลา่วอยา่งทัว่ถงึ 
3 ดําเนินการตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการในการขอมติผู้ ถือหน่วย
ลงทนุและการจดัประชมุผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุรวม 
 
(2) ในกรณีท่ีกองทนุรวมมีมลูค่าน้อยกว่าห้าสิบล้านบาทและกองทนุรวมดงักล่าวไม่ได้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจดัการ
ตามอตัราร้อยละของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ บริษัทจดัการอาจเปล่ียนแปลงการจดัเก็บค่าธรรมเนียมการจดัการดงักล่าวเป็น
แบบเรียกเก็บตามอตัราร้อยละของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ โดยค่าธรรมเนียมการจดัการใหม่จะเป็นอตัราท่ีไม่สงูกว่าร้อยละ
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ของค่าธรรมเนียมการจดัการเดิมท่ีบริษัทจดัการเรียกเก็บในช่วงเวลาท่ีกองทนุรวมมีมลูค่าไม่น้อยกว่าห้าสิบล้านบาทโดย
คํานวณตามมลูค่าท่ีตราไว้ของหน่วยลงทนุ โดยบริษัทจดัการจะติดประกาศไว้ท่ีสํานกังานของบริษัทจดัการ สํานักงาน
ใหญ่และสํานกังานสาขาของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 
 
15.6 หมายเหต ุ: ไมมี่ 
 

16. วิธีการคาํนวณ กาํหนดเวลาในการคาํนวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน
และราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดาํเนินการในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง 

16.1 วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุ และราคาหน่วยลงทนุ
 : ตา่งประเทศ 
 
16.2 เง่ือนไขพิเศษ : 

16.2.1  บริษัทจดัการจะคํานวณมลูคา่ทรัพย์ สนิสทุธิของกองทนุรวมตามหลกัเกณฑ์  และวิธีการท่ีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
และสมาคมโดยความเหน็ชอบจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกําหนด โดยจะคํานวณดงันี ้

การคํานวณมลูคา่ยติุธรรมของหลกัทรัพย์หรือตราสารท่ีเสนอขายในตา่งประเทศ บริษัทจดัการจะใช้หลกัการโดยเทียบเคียงกบั
ประกาศสมาคมบริษัทจดัการลงทนุซึง่ได้รับความเหน็ชอบจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

ทัง้นี ้ในกรณีท่ีบริษัทจดัการจะต้องใช้ราคาหลกัทรัพย์ในการอ้างอิงหรือตรวจสอบราคาหรืออตัราผลตอบแทนผ่านระบบ 
Bloomberg หรือระบบอ่ืนใดท่ีมีการเผยแพร่ข้อมลูและสามารถอ้างอิงได้  

ในการคํานวณมลูค่ายติุธรรมของทรัพย์สินหรือหลกัทรัพย์ต่างประเทศเป็นเงินบาท บริษัทจดัการจะใช้อตัราแลกเปล่ียน
เงินตราสกลุต่างประเทศ (Spot Rate) ท่ีประกาศโดย Bloomberg หรือระบบอ่ืนใดท่ีมีการเผยแพร่ข้อมลูและสามารถใช้
อ้างอิงได้ ณ วนัทําการท่ีคํานวณมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิและมลูคา่หน่วยลงทนุท่ีเวลา 16.00 น. เป็นเกณฑ์ในการคํานวณ  

ทัง้นี ้หากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคมประกาศกําหนดให้มีการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียนท่ีใช้ใน
การคํานวณมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุต่างประเทศเป็นเงินบาท บริษัทจดัการอาจเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียนท่ีใช้
อ้างอิงได้ในภายหลงัให้เป็นไปตามประกาศของสานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคม และ/หรือตามท่ีได้รับ
ความเหน็ชอบจากผู้ดแูลผลประโยชน์โดยไมถื่อเป็นการแก้ไขโครงการ 
 
16.2.2 บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคา   
รับซือ้คืนหน่วยลงทนุของกองทนุเปิด ตามระยะเวลาดงัตอ่ไปนี ้

(1) คํานวณมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิและมลูคา่หน่วยลงทนุทกุสิน้วนัทําการ ภายใน 1 วนัทําการถดัไป   

เว้นแตก่รณีท่ีประเทศและ/หรือตลาดหลกัทรัพย์ท่ีกองทนุเข้าไปลงทนุและ/หรือประเทศท่ีเก่ียวข้องกบัการลงทนุในต่างประเทศ
และ/หรือกองทนุต่างประเทศ ไม่ได้ประกาศและ/หรือนําส่งข้อมลูและ/หรือมลูค่าหน่วยลงทนุให้กบับริษัทจดัการเน่ืองจาก
ได้รับการผอ่นผนัการคํานวณมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิและมลูคา่หน่วยลงทนุจากสํานกังาน ก.ล.ต และ/หรือประเทศและ/หรือตลาด
หลกัทรัพย์ท่ีกองทุนเข้าไปลงทุนและ/หรือประเทศท่ีเก่ียวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศและ/หรือกองทุนต่างประเทศ มี
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วนัหยุดทําการตรงกับวันทําการของกองทุน และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเน่ืองกันจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถ
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมลูค่าหน่วยลงทุนทุกสิน้วันทําการ ภายใน 1 วันทําการถัดไป บริษัทจัดการจะคํานวณ
มลูค่าทรัพย์สินสทุธิและมลูค่าหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ทัง้นี ้ภายในวนัทําการท่ีบริษัทจัดการได้รับข้อมลู และ/หรือมลูค่า
หน่วยลงทนุของกองทนุตา่งประเทศ 
 
(2) คํานวณราคาขายหน่วยลงทนุและราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุทกุสิน้วนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุภายใน 1 วนัทําการ
ถดัไป ทัง้นี ้ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทนุและราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะใช้มลูค่าหน่วยลงทนุของสิน้
วนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุนัน้เป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทนุและราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ  

เว้นแต่กรณีท่ีประเทศและ/หรือตลาดหลักทรัพย์ท่ีกองทุนเข้าไปลงทุนและ/หรือประเทศท่ีเก่ียวข้องกับการลงทุนใน
ต่างประเทศและ/หรือกองทุนต่างประเทศ ไม่ได้ประกาศและ/หรือนําส่งข้อมูลและ/หรือมูลค่าหน่วยลงทุนให้กับบริษัท
จดัการเน่ืองจากได้รับการผ่อนผนัการคํานวณราคาขายหน่วยลงทนุและราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุจากสํานกังาน ก.ล.ต 
และ/หรือประเทศและ/หรือตลาดหลกัทรัพย์ท่ีกองทนุเข้าไปลงทนุและ/หรือประเทศท่ีเก่ียวข้องกบัการลงทนุในต่างประเทศ 
และ/หรือกองทนุต่างประเทศ มีวนัหยดุทําการตรงกบัวนัทําการของกองทนุ และ/หรือมีวนัหยดุทําการต่อเน่ืองกนัจนเป็น
เหตใุห้บริษัทจดัการไม่สามารถคํานวณราคาขายหน่วยลงทนุและราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุทกุสิน้วนัทําการซือ้ขายหน่วย
ลงทนุ ภายใน 1 วนัทําการถดัไป บริษัทจดัการจะคํานวณราคาขายหน่วยลงทนุและราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุโดยไม่ชกัช้า 
ทัง้นี ้ภายในวนัทําการท่ีบริษัทจดัการได้รับข้อมลู และ/หรือมลูคา่หน่วยลงทนุของกองทนุตา่งประเทศ 
 
(3) ประกาศมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ มลูคา่หน่วยลงทนุของวนัดงัตอ่ไปนี ้

วนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุลา่สดุ โดยจะประกาศภายใน 2 วนัทําการถดัไป 

เว้นแตก่รณีท่ีประเทศและ/หรือตลาดหลกัทรัพย์ท่ีกองทนุเข้าไปลงทนุและ/หรือประเทศท่ีเก่ียวข้องกบัการลงทนุในต่างประเทศ
และ/หรือกองทนุต่างประเทศ ไม่ได้ประกาศและ/หรือนําส่งข้อมลูและ/หรือมลูค่าหน่วยลงทนุให้กบับริษัทจดัการ เน่ืองจาก
ได้รับการผ่อนผนัการประกาศมลูค่าทรัพย์สินสทุธิและมลูค่าหน่วยลงทนุจากสํานกังาน ก.ล.ต และ/หรือประเทศและ/หรือตลาด
หลกัทรัพย์ท่ีกองทุนเข้าไปลงทุนและ/หรือประเทศท่ีเก่ียวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศและ/หรือกองทุนต่างประเทศ มี
วนัหยุดทําการตรงกบัวนัทําการของกองทุน และ/หรือมีวนัหยดุทําการต่อเน่ืองกนัจนเป็นเหตุให้บริษัทจดัการไม่สามารถ
ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนได้ภายใน 2 วันทําการถัดไปจากวันทําการซือ้ขายหน่วยลงทุนล่าสุด 
บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ภายในวันทําการถัดจากวันท่ีบริษัทจัดการ
คํานวณมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิและมลูคา่หน่วยลงทนุ 
 
(4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทนุและราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุของวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุล่าสดุ โดยจะประกาศ
ภายใน 2 วนัทําการถดัไป  

เว้นแตก่รณีท่ีประเทศและ/หรือตลาดหลกัทรัพย์ท่ีกองทนุเข้าไปลงทนุและ/หรือประเทศท่ีเก่ียวข้องกบัการลงทนุในต่างประเทศ
และ/หรือกองทนุต่างประเทศ ไม่ได้ประกาศและ/หรือนําส่งข้อมลูและ/หรือมลูค่าหน่วยลงทนุให้กบับริษัทจดัการ เน่ืองจาก
ได้รับการผ่อนผนัการประกาศราคาขายหน่วยลงทนุและราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุจากสํานกังาน ก.ล.ต และ/หรือประเทศ
และ/หรือตลาดหลกัทรัพย์ท่ีกองทุนเข้าไปลงทุนและ/หรือประเทศท่ีเก่ียวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศและ/หรือกองทุน
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ตา่งประเทศ มีวนัหยดุทําการตรงกบัวนัทําการของกองทนุ และ/หรือมีวนัหยดุทําการต่อเน่ืองกนัจนเป็นเหตใุห้บริษัทจดัการ
ไม่สามารถประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุได้ภายใน 2 วนัทําการถดัไปจากวนัทําการซือ้ขาย
หน่วยลงทนุลา่สดุ บริษัทจดัการจะประกาศราคาขายหน่วยลงทนุและราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุโดยไม่ชกัช้า ภายในวนัทําการ
ถดัจากวนัท่ีบริษัทจดัการคํานวณราคาขายหน่วยลงทนุและราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ 
 
การประกาศมลูคา่และราคาตาม (3) และ (4) บริษัทจดัการจะดําเนินการดงัตอ่ไปนี ้ 
(1) ใช้ตวัเลขทศนิยมตามท่ีกําหนดไว้ในข้อ 16.2.3 และต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว  
(2) ดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพ่ือให้ผู้ลงทนุทราบข้อมลูดงักลา่วในช่องทางท่ีเหมาะสม เช่น การประกาศทางหนงัสือพิมพ์ 
หรือการประกาศทางเวบ็ไซต์ เป็นต้น และภายในเวลาท่ีผู้ลงทนุสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมลูในการตดัสนิใจลงทนุได้  
(3) จดัให้มีข้อมลูดงักล่าวไว้ ณ ท่ีทําการทกุแห่งของบริษัทจดัการ และสถานท่ีทกุแห่งท่ีผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน
หน่วยลงทนุใช้ซือ้ขายหน่วยลงทนุ เว้นแตใ่นกรณีของกองทนุรวมเพ่ือผู้ลงทนุประเภทสถาบนั บริษัทจดัการจะจดัให้มีข้อมลู
ดงักลา่วด้วยหรือไมก็่ได้  

ทัง้นี ้ในกรณีท่ีบริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซือ้คืน หรือไม่รับสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนตามคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืนหรือคําสัง่
สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุท่ีได้รับมาแล้ว หรือหยดุรับคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืน หรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการอาจ
หยดุคํานวณมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทนุ และราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุเฉพาะในช่วง
ระยะเวลาดังกล่าว และในกรณีท่ีมีเหตุให้บริษัทจัดการต้องยกเลิกกองทุนรวม บริษัทจัดการอาจหยุดคํานวณมูลค่า     
ทรัพย์สนิสทุธิ มลูคา่หน่วยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทนุ และราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุตัง้แตว่นัท่ีปรากฎเหตดุงักลา่ว 
 
16.2.3  การใช้ตวัเลขทศนิยมของมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุ ราคาขายและราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ หรือจํานวน
หน่วยลงทนุของกองทนุรวมเปิด บริษัทจดัการจะดําเนินการดงัตอ่ไปนี ้ 

(1)    คํานวณและประกาศมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิเป็นตวัเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลกัสากล  

(2)    คํานวณมลูค่าหน่วยลงทุนเป็นตวัเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลกัสากล สําหรับ
มลูคา่หน่วยลงทนุเพ่ือใช้ในการคํานวณ ราคาขายหน่วยลงทนุจะปัดเศษทศนิยมตําแหน่งท่ี 4 ขึน้ สว่นมลูคา่หน่วยลงทนุเพ่ือใช้
ในการคํานวณราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุจะตดัทศนิยมตําแหน่งท่ี 5 ทิง้  

(3)    ประกาศมลูค่าหน่วยลงทนุตามท่ีคํานวณได้ใน (2) เป็นตวัเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหน่งโดยตดัทศนิยมตําแหน่งท่ี 5 ทิง้ 
และประกาศราคาขายและราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุตามท่ีคํานวณได้ใน (2)  

(4)    คํานวณจํานวนหน่วยลงทนุเป็นตวัเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลกัสากล แต่จะใช้
ผลลพัธ์เป็นตวัเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตําแหน่งโดยตดัทศนิยมตําแหน่งท่ี 5 ทิง้  

ในกรณีท่ีมีผลประโยชน์เกิดขึน้จากการคํานวณตาม (1) ถึง (4) บริษัทจดัการจะนําผลประโยชน์นัน้รวมเข้าเป็นทรัพย์สินของ
กองทนุรวมเปิด 
 
16.2.4     บริษัทจดัการได้รับยกเว้นไม่ต้องคํานวณและประกาศมลูค่าทรัพย์สิน มลูค่าหน่วยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทนุ และ
ราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุกองทนุเปิด เม่ือมีเหตกุารณ์ดงัตอ่ไปนี ้
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(1)      เม่ือบริษัทจดัการกองทนุรวมไม่ขาย รับซือ้คืนหรือสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ หรือหยดุรับคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืนหรือคําสัง่
สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ โดยให้ได้รับยกเว้นเฉพาะในช่วงระยะเวลาดงักลา่ว 

(2)      เม่ือมีเหตท่ีุบริษัทจดัการต้องเลกิกองทนุรวม โดยให้ได้รับยกเว้นตัง้แตว่นัท่ีปรากฏเหตดุงักลา่ว 
 
ประกาศราคาขายหน่วยลงทนุและ/หรือราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุของวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุลา่สดุภายใน 2 วนัทําการถดัไป 
 
16.3 แหลง่ข้อมลูการเปิดเผยมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ มลูคา่หน่วยลงทนุ และราคาหน่วยลงทนุ :  

บริษัทจดัการจะดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพ่ือให้ผู้ลงทนุทราบข้อมลูดงักลา่วในช่องทางท่ีเหมาะสม เช่น การประกาศทาง
หนงัสือพิมพ์ หรือการประกาศทางเว็บไซต์ เป็นต้นและภายในเวลาท่ีผู้ลงทนุสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมลูในการตดัสินใจ
ลงทนุได้ จดัให้มีข้อมลูดงักลา่วไว้ ณ ท่ีทําการทกุแห่งของบริษัทจดัการ และสถานท่ีทกุแห่งท่ีผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน
หน่วยลงทนุใช้ซือ้ขายหน่วยลงทนุ เว้นแตใ่นกรณีของกองทนุรวมเพ่ือผู้ลงทนุประเภทสถาบนั บริษัทจดัการจะจดัให้มีข้อมลู
ดงักลา่วด้วยหรือไมก็่ได้  
 
16.4 หลกัเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีท่ีมลูคา่หน่วยลงทนุไมถ่กูต้อง  
ส่วนที่ 1 การดําเนินการกรณีมลูคา่หน่วยของกองทนุปิดไมถ่กูต้องและได้มีการประกาศไปแล้ว หรือราคาหน่วยของกองทนุ
เปิดไมถ่กูต้อง 
ข้อ กรณีที่มูลค่า/

ราคาหน่วย 
ไม่ถูกต้อง 

การดาํเนินการของ บลจ. ระยะเวลา 

1.  < 1 สตางค์ 
หรือ < 0.5 % 
ของมูลค่า/ราคา
หน่วยที่ถูกต้อง 

1.1 จดัทําและสง่รายงาน1 ให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ทราบถงึ 
ความไมถ่กูต้อง โดยรายงานดงักลา่วต้องมีสาระสําคญัดงันี ้
        1.1.1  มลูคา่/ราคาหน่วยท่ีไมถ่กูต้อง 
        1.1.2  มลูคา่/ราคาหน่วยท่ีถกูต้อง 
        1.1.3  สาเหตท่ีุทําให้มลูคา่/ราคาหน่วยไม่ถกูต้อง 
        1.1.4  มาตรการป้องกนัเพ่ือมิให้มลูคา่/ราคาหน่วย 

ไมถ่กูต้อง ในกรณีท่ีความไมถ่กูต้องไมไ่ด้มีสาเหต ุ
มาจากปัจจยัภายนอกท่ีไมอ่าจควบคมุได้  

ภายใน 7 วนัทําการนบัแต่
วนัท่ีพบวา่มลูค่า/ราคา
หน่วยไมถ่กูต้อง 
 
 
 

   
 

  1.2 ในกรณีท่ีสาเหตท่ีุทําให้มลูค่า/ราคาหน่วยไม่ถกูต้อง  
มีผลตอ่เน่ืองถงึการคํานวณมลูคา่/ราคาหน่วยครัง้ตอ่ไป  
ให้แก้ไขมลูคา่/ราคาหน่วยให้ถกูต้อง 

ตัง้แตว่นัท่ีพบวา่มลูคา่/
ราคาหน่วยไมถ่กูต้อง 
 

2.  ≥  1 สตางค์ 
และ≥  0.5 % 
ของมูลค่า/ราคา
หน่วยที่ถูกต้อง 

2.1 หลักเกณฑ์ทั่วไป 
     2.1.1 คํานวณมลูคา่/ราคาหน่วยย้อนหลงัตัง้แตว่นัท่ีพบวา่
มลูคา่/ราคาหน่วยไมถ่กูต้องจนถงึวนัท่ีมลูคา่/ราคาหน่วยถกูต้อง 
     2.1.2 ดําเนินการดงันี ้เฉพาะวนัท่ีมลูคา่/ราคาหน่วย 
เข้าเง่ือนไข ตาม 2.            
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ข้อ กรณีที่มูลค่า/
ราคาหน่วย 
ไม่ถูกต้อง 

การดาํเนินการของ บลจ. ระยะเวลา 

 
  2.1.2.1  จดัทํารายงานการแก้ไขมลูคา่/ราคาหน่วย

ย้อนหลงั1 
(ก)  รายงานต้องมีสาระสําคญัตามท่ีกําหนดไว้

ใน 1.1 โดยอนโุลม  เว้นแตใ่นกรณีของรายงานการแก้ไขมลูคา่/ราคา
หน่วยย้อนหลงัของกองทนุเปิด ให้ระบกุารดําเนินการของ บริษัท
จดัการเม่ือพบวา่ราคาหน่วยไมถ่กูต้องไว้แทนข้อมลูตาม 1.1.4 

 

ภายในวนัทําการ 
ถดัจากวนัท่ีพบวา่มลูคา่/
ราคาหน่วยไมถ่กูต้อง 
 

  (ข)  สง่รายงานตาม 2.1.2.1 ให้ผู้ดแูล
ผลประโยชน์รับรองข้อมลูในรายงานดงักลา่วภายในวนัทําการ
ถดัจากวนัท่ีสง่รายงานให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ 

ภายในวนัทําการถดัจาก
วนัท่ีคํานวณมลูคา่/ราคา
หน่วยย้อนหลงัเสร็จสิน้ 
 

                  2.1.2.2  แก้ไขมลูคา่/ราคาหน่วยให้ถกูต้อง 
 

ภายในวนัท่ีผู้ดแูล
ผลประโยชน์รับรองข้อมลู
ในรายงานตาม 2.1.2.1 
 

                         2.1.2.32 ดําเนินการโดยวิธีการใด ๆ เพ่ือให้ผู้
ลงทนุสามารถรับทราบช่ือกองทนุท่ีมีการแก้ไขมลูคา่/ราคา
หน่วย และวนั เดือน ปี ท่ีมีการแก้ไขมลูคา่/ราคาหน่วย  
   
 

ภายใน 3 วนัทําการนบัแต่
วนัท่ีผู้ดแูลผลประโยชน์
รับรองข้อมลูในรายงาน
ตาม 2.1.2.1 

  

 2.2 หลักเกณฑ์เพิ่มเตมิเฉพาะกองทุนเปิด โดยดําเนินการ
เฉพาะมลูคา่/ราคาหน่วยของวนัท่ีเข้าเง่ือนไขตาม 2. 
 

  
 
 

        2.2.1 จดัทํารายงานการชดเชยราคาไว้ในรายงานการแก้ไข
ราคาหน่วยตาม 2.1.2.1 ด้วย โดยให้อยูใ่นสว่นของการ
ดําเนินการของบริษัทจดัการเม่ือพบวา่ราคาหน่วยไมถ่กูต้อง 
 

ตาม 2.1.2.1 
 

        2.2.2 ชดเชยราคาตามท่ีกําหนดไว้ในสว่นท่ี 2 ให้แล้วเสร็จ 
 
      2.2.3 ดําเนินการโดยวิธีการใด ๆ เพ่ือให้ผู้ ซือ้หรือผู้ขายคืน
หน่วยในช่วงระยะเวลาท่ีราคาหน่วยไมถ่กูต้องทราบถงึ 
การแก้ไขราคาตาม 2.1.2.2 และการชดเชยราคา 

ภายใน 5 วนัทําการ 
นบัแตว่นัท่ีผู้ดแูล
ผลประโยชน์รับรองข้อมลู
ในรายงานการแก้ไขราคา
หน่วยย้อนหลงัและรายงาน
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ข้อ กรณีที่มูลค่า/
ราคาหน่วย 
ไม่ถูกต้อง 

การดาํเนินการของ บลจ. ระยะเวลา 

 การชดเชยราคา 
 

        2.2.4 จดัทํามาตรการป้องกนัเพ่ือมิให้ราคาหน่วยไมถ่กูต้อง
และสง่รายงานดงักลา่ว พร้อมทัง้สําเนารายงานการแก้ไขราคา
หน่วยย้อนหลงัตาม 2.1.2.1 ให้สํานกังาน เว้นแตใ่นกรณีท่ีราคา
หน่วยไมถ่กูต้องมีสาเหตมุาจากปัจจยัภายนอกท่ีไมอ่าจควบคมุได้ 
ให้บริษัทจดัการสง่สําเนาเอกสารท่ีผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองวา่
การท่ีราคาหน่วยไมถ่กูต้องมีสาเหตมุาจากปัจจยัภายนอกท่ีไม่
อาจควบคมุได้มาพร้อมสําเนารายงานดงักลา่วแทน 

ภายใน 7 วนัทําการนบัแต่
วนัท่ีผู้ดแูลผลประโยชน์
รับรองข้อมลูในรายงาน
ตาม 2.1.2.1 

1 ให้บริษัทจดัการจดัให้มีสําเนารายงานไว้ ณ ท่ีทําการของบริษัทจดัการเพ่ือให้สํานกังานเข้าตรวจ 
2  ไม่ใช้กบักองทนุปิดท่ีมีหน่วยเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ และได้ประกาศการแก้ไขมลูค่าหน่วยตาม
ระเบียบหรือข้อบงัคบัของตลาดหลกัทรัพย์แล้ว 
 
ส่วนที่ 2 การชดเชยราคาตาม 2.2.2 ของสว่นท่ี 1 ให้บริษัทจดัการปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้

1. ราคาหน่วยที่ไม่ถูกต้อง < ราคาหน่วยที่ถูกต้อง 
1.1 กรณีขาย 1.1.1 กรณีท่ีผู้ ซือ้มีหน่วยเหลืออยู ่ให้ลดจํานวนหน่วยของผู้ ซือ้หน่วยเป็นจํานวนซึง่มีมลูคา่เทา่กบั

สว่นตา่งของราคาหน่วยท่ีไมถ่กูต้องกบัราคาหน่วยท่ีถกูต้อง 
1.1.2 กรณีท่ีผู้ ซือ้ไมมี่หน่วยเหลืออยู่3 ให้จ่ายเงินของบริษัทจดัการให้กองทนุเปิด เป็นจํานวน
เทา่กบัสว่นตา่งของราคาท่ีขาดอยู ่
1.1.3 กรณีท่ีผู้ ซือ้มีหน่วยเหลืออยูน้่อยกวา่จํานวนหน่วยท่ีจะต้องลด3  ให้ดําเนินการดงันี ้
         1.1.3.1  ดําเนินการตาม 1.1.2 หรือ  
         1.1.3.2  ลดจํานวนหน่วยท่ีเหลืออยูน่ัน้ และจ่ายเงินของบริษัทจดัการให้กองทนุเปิดเป็น
จํานวนเทา่กบัสว่นตา่งของราคาท่ีขาดอยู ่ 

1.2 กรณีรับซือ้
คืน 

1.2.1 กรณีท่ีผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู ่
        1.2.1.1  เพิ่มจํานวนหน่วยของผู้ขายคืนเป็นจํานวนซึง่มีมลูคา่เทา่กบัสว่นตา่งของราคาหน่วย
ท่ีไมถ่กูต้องกบัราคาหน่วยท่ีถกูต้อง หรือ 
        1.2.1.2  จ่ายเงินของกองทนุเปิดเป็นจํานวนเทา่กบัสว่นตา่งของราคาให้ผู้ขายคืน 
1.2.2 กรณีท่ีผู้ขายคืนไมมี่หน่วยเหลืออยู ่ให้บริษัทจดัการจ่ายเงินของกองทนุเปิดเป็นจํานวน
เทา่กบัสว่นตา่งของราคาให้ผู้ขายคืน  

2. ราคาหน่วยที่ไม่ถูกต้อง > ราคาหน่วยที่ถูกต้อง
2.1 กรณีขาย 
 

2.1.1  เพิ่มจํานวนหน่วยของผู้ ซือ้เป็นจํานวนซึง่มีมลูคา่เทา่กบัสว่นตา่งของราคาหน่วยท่ีไมถ่กูต้อง
กบัราคาหน่วยท่ีถกูต้อง หรือ 
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1. ราคาหน่วยที่ไม่ถูกต้อง < ราคาหน่วยที่ถูกต้อง 
2.1.2  จ่ายเงินของกองทนุเปิดเป็นจํานวนเทา่กบัสว่นตา่งของราคาให้ผู้ ซือ้  

2.2 กรณีรับซือ้
คืน 

2.2.1  กรณีท่ีผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยู ่ให้ลดจํานวนหน่วยของผู้ขายคืนหน่วยเป็นจํานวนซึง่มี
มลูคา่เทา่กบัสว่นตา่งของราคาหน่วยท่ีไมถ่กูต้องกบัราคาหน่วยท่ีถกูต้อง 
2.2.2  กรณีท่ีผู้ขายคืนไมมี่หน่วยเหลืออยู่3 ให้บริษัทจดัการจ่ายเงินของบริษัทจดัการให้กองทนุเปิด
เป็นจํานวนเทา่กบัสว่นตา่งของราคาท่ีขาดอยู่ 
2.2.3  กรณีท่ีผู้ขายคืนมีหน่วยเหลืออยูน้่อยกวา่จํานวนหน่วยท่ีจะต้องลด3  ให้ดําเนินการดงันี ้
          2.2.3.1 ดําเนินการตาม 2.2.2 หรือ 
          2.2.3.2 ลดจํานวนหน่วยท่ีเหลืออยูน่ัน้และจ่ายเงินของบริษัทจดัการให้กองทนุเปิดเป็น
จํานวนเทา่กบัสว่นตา่งของราคาท่ีขาดอยู ่

3 ไม่ใช้กับกรณีท่ีราคาหน่วยไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกท่ีไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลกัทรัพย์ตามราคา
ตลาดครัง้สุดท้ายของตลาดหลกัทรัพย์หรือศูนย์ซือ้ขายหลกัทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุ
ดงักลา่ว 
 
หมายเหตุ 1. ในกรณีท่ีบริษัทจดัการต้องชดเชยราคาเป็นเงินให้แก่ผู้ ซือ้หรือผู้ขายคืนหน่วยรายใดมีมลูค่าไม่ถึง 100 บาท 
บริษัทจดัการอาจนําเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกท่ีมีการจ่ายเงินให้ผู้ ถือหน่วย แต่ถ้าบคุคลดงักลา่วไม่มีสถานะ
เป็นผู้ ถือหน่วยแล้ว ให้บริษัทจดัการชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วนัทําการนบัแต่วนัท่ีผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองข้อมลู
ในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคา 
  2. การจ่ายเงินของกองทนุเปิดเพ่ือชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยตาม 1.2 หรือผู้ ซือ้หน่วยตาม 2.1 บริษัทจดัการ  
อาจจ่ายเงินของบริษัทจดัการแทนกองทนุเปิดก็ได้ 
 
17. ช่ือผู้เก่ียวข้อง 

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

17.5.1 ช่ือท่ีปรึกษาการลงทนุ : ไมมี่ 

17.5.2 ช่ือท่ีปรึกษากองทนุ : ไมมี่ 
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17.6 ผู้สอบบญัชี :  

นายประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์ หรือนายเทอดทอง เทพมังกร หรือนายอุดม ธนูรัตน์พงศ์ หรือนางสาวชมภูนุช แซ่แต้ หรือ
นางสาวชติุมา วงษ์ศราพนัธ์ชยั หรือนางสาวรฐาภทัร ลิม้สกลุ 

รายละเอียดเพิ่มเติม (ผู้สอบบญัชี) : 

บริษัท พีวี ออดิท จํากดั 
100/19 ชัน้ 14 อาคารวอ่งวานิช บี ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 
โทรศพัท์ 0-2645-0080   โทรสาร 0-2645-0020 

หรือ บุคคลอ่ืนท่ีได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้ สอบบัญชี โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้
สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ 
 
17.7 การแตง่ตัง้คณะตวัแทนผู้ ถือหน่วยลงทนุ (เฉพาะกอง Country Fund) : ไมมี่ 
 

18. รอบระยะเวลาบัญชีประจาํปีของกองทุนรวม 

18.1 วนัท่ีสิน้สดุรอบบญัชี : 1 ปีนบัจากวนัสิน้สดุรอบบญัชีครัง้ก่อนหน้า 
18.2 วนัท่ีสิน้สดุรอบบญัชีครัง้แรก : ไมเ่กิน 1 ปีนบัจากวนัจดทะเบียนทรัพย์สนิเป็นกองทนุรวม 
18.3 รายละเอียดเพิ่มเติม : ไมมี่ 

 
19. การขอมตขิองผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการ
จัดการ 

19.1  บริษัทจัดการอาจดําเนินการเพิ่มจํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนท่ีได้จดทะเบียนไว้กับสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว เม่ือสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้รับจด
ทะเบียนเพิ่มจํานวนเงินทนุของกองทนุรวมแล้ว บริษัทจดัการจะแจ้งการดําเนินการดงักลา่วให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุรายทราบ 
โดยประกาศทางเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ 
 
19.2  การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการหรือวิธีการจดัการ หากปรากฏวา่มติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษมีจํานวนไม่เกินร้อยละ 55 
หรือไม่เกินร้อยละ 80  ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมส่งเอกสารหลกัฐานเก่ียวกับการขอมติและการนับมติไปยังผู้ ดูแล
ผลประโยชน์ เพ่ือให้ผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองผลการนบัมตินัน้ 
ทัง้นี ้เกณฑ์การขอมติผู้ ถือหน่วยลงทนุในกรณีท่ีกองทนุมีการแบง่ชนิดหน่วยลงทนุมีดงัตอ่ไปนี ้
(1)  ในกรณีท่ีเป็นการขอมติท่ีมีผลกระทบต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุชนิด โดยแต่ละชนิดได้รับผลกระทบต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุ
ไมเ่ทา่กนั ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของจํานวนหน่วยลงทนุแตล่ะชนิดท่ีได้รับผลกระทบ แล้วแตก่รณี 
(2)  ในกรณีท่ีเป็นการขอมติท่ีมีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ ไม่ว่ากรณีใด ต้องได้รับมติเสียงข้างมาก
หรือมติพิเศษของจํานวนหน่วยลงทนุแตล่ะชนิดท่ีได้รับผลกระทบ แล้วแตก่รณี 
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(3)  ในกรณีท่ีเป็นการขอมติท่ีมีผลกระทบต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุชนิดใดชนิดหนึ่ง ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษ
ของจํานวนหน่วยลงทนุแตล่ะชนิดท่ีได้รับผลกระทบ แล้วแตก่รณี 
บริษัทจดัการกองทนุรวมต้องระบหุลกัเกณฑ์เพิ่มเติมสําหรับการขอมติผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุรวมท่ีมีการแบ่งชนิด
หน่วยลงทนุตามวรรคหนึง่ไว้อยา่งชดัเจนในข้อผกูพนัด้วย 

ในการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการตามหลกัเกณฑ์ท่ีประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์
กําหนดไว้ ให้ถือวา่สํานกังานให้ความเหน็ชอบแก้ไขเพิ่มเติมโครงการในเร่ืองดงักลา่ว 

อนึ่ง บริษัทจดัการอาจขอให้สํานกังานให้ความเห็นชอบแทนการขอมติผู้ ถือหน่วยลงทนุได้ โดยการแก้ไขเพ่ิมเติมโครงการ
นัน้ต้องไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อผู้ ถือหน่วยลงทุน รวมถึงไม่ทําให้ผลตอบแทนและความเส่ียงของกองทุน
เปล่ียนแปลงไปอยา่งมีนยัสําคญั หรือเป็นประโยชน์สงูสดุตอ่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

ในกรณีท่ีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีจดัการกองทุนรวมได้กระทําตามมติของผู้ ถือหน่วยลงทุน
บริษัทจดัการจะแจ้งให้สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วนันบัตัง้แต่วนัท่ีได้มีมติแก้ไข และแจ้งการแก้ไข
เพิ่มเติมโครงการจดัการกองทนุรวมหรือวิธีการจดัการไปยงัผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุคน และเผยแพร่ในลกัษณะท่ีผู้ลงทนุทัว่ไป
สามารถเข้าตรวจดไูด้ เช่น เวป็ไซต์ของบริษัทจดัการ เป็นต้น  
 
หลกัเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ ถือหน่วยลงทนุ ตลอดจนผลบงัคบัของมติดงักลา่ว ให้เป็นไปตามข้อกําหนดในข้อ
ผกูพนัระหวา่งผู้ ถือหน่วยลงทนุกบับริษัทจดัการกองทนุรวม ทัง้นี ้การขอมติเพ่ือแก้ไขเพิ่มเติมโครงการเป็นไปตามท่ีกําหนด
ไว้ในมาตรา 129 มาตรา 129/1 มาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 
2535  
 

20. ข้อกาํหนดอ่ืนๆ   

20.1 บริษัทจดัการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนได้เฉพาะในกรณีท่ีเป็นประโยชน์ต่อลกูค้า ทัง้นี ้บริษัทจดัการไม่สามารถรับ
ผลประโยชน์ตอบแทนเพ่ือประโยชน์ของบริษัทจดัการเองได้ เน่ืองจากเป็นข้อห้ามตามกฎหมายและเป็นเร่ืองท่ีไมพ่งึกระทําโดย
วิชาชีพ เว้นแต่เป็นการรับผลประโยชน์ท่ีบริษัทจดัการหรือพนกังานของบริษัทจดัการได้รับตามเทศกาลท่ีเป็นประเพณีนิยม
ตามแนวทางปฏิบติัท่ีบริษัทจดัการได้กําหนดไว้ภายในบริษัท ซึง่ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถขอดแูนวทางได้ท่ีบริษัทจดัการ 
 
20.2 ข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุและข้อจํากดัในการใช้สทิธิออกเสียง (ถ้ามี) 

หากผู้ ถือหน่วยลงทนุถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทนุท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของกองทนุรวม บริษัท
จดัการกองทนุรวมจะไม่นบัคะแนนเสียงส่วนท่ีเกินดงักล่าว  เว้นแต่เป็นกรณีกองทนุรวมท่ีมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทนุและหน่วย
ลงทนุชนิดดงักลา่วมีผู้ ถือหน่วยลงทนุเพียงรายเดียว จะนบัคะแนนเสียงของผู้ ถือหน่วยลงทนุดงักลา่วได้เตม็ตามจํานวนท่ีถืออยู ่
 
20.3 เพ่ือให้เป็นไปตามพนัธะผกูพนัและกฎหมายท่ีมีผลบงัคบัใช้ตอ่การประกอบกิจการของบริษัทจดัการหรือกลุม่ยโูอบี อาทิ
เช่น ข้อกําหนดเก่ียวกบั FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลกัษณะเดียวกนัตามท่ีระบใุนข้อ 20.4 หรือในกรณีท่ีบริษัท
จัดการหรือกลุ่มยูโอบีมีความประสงค์กําหนดนโยบายหรือแนวการดําเนินธุรกิจอันเป็นผลสืบเน่ืองจากพันธะผูกพันหรือ
กฎหมายดงักลา่ว บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิในการกําหนดเง่ือนไขสําหรับการเปิดบญัชีและการทําธุรกรรมตามหลกัเกณฑ์ และ/
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หรือนโยบายของบริษัทจดัการ และกลุม่ยโูอบีตามท่ีเห็นสมควร โดยบริษัทจดัการจะเปิดเผยข้อมลูให้ผู้ลงทนุทราบไว้ ณ ท่ีทําการ
ของบริษัทจดัการ 
 
20.4 ข้อกําหนดเก่ียวกบั FATCA และกฎหมายภาษีตา่งประเทศในลกัษณะเดียวกนั 

ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายท่ีเรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึง่ต่อไปจะเรียกว่า 
FATCA) โดยมีผลบังคับใช้วันท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าวกําหนดให้สถาบันการเงินท่ีไม่ใช่สัญชาติ
อเมริกนันอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานข้อมลูเก่ียวกบับญัชีของบคุคลท่ีอยู่ในบงัคบั
ต้องเสียภาษีให้กับประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล สัญชาติอเมริกัน ผู้ ซึ่งมีถ่ินท่ีอยู่ถาวรใน
สหรัฐอเมริกา และผู้ซึง่มีถ่ินท่ีอยู่ทางภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึง่เปิดหรือมีไว้กบั FFI นัน้ นอกจากนีย้งัปรากฎด้วยว่าในปัจจบุนัมี
รัฐบาลในหลายประเทศกําลังดําเนินการออกกฎหมายท่ีมีข้อกําหนดและหลักเกณฑ์ในลักษณะท่ีคล้ายคลึงกับ FATCA          
(ซึง่ตอ่ไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดงักลา่ววา่ “กฎหมายตา่งประเทศท่ีเก่ียวข้อง”) 

กองทนุรวมและบริษัทจดัการถือวา่เป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึง่ถกูกําหนดให้ต้องเข้าผกูพนัตนกบัหน่วยงานสรรพากร
ของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหน้าท่ีต้องรายงานข้อมูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสญัชาติอเมริกันและบุคคลท่ีมี
ลกัษณะตามหลกัเกณฑ์ท่ี FATCA กําหนด หน้าท่ีในการตรวจสอบข้อมลูลกูค้าเพ่ือหาความสมัพนัธ์ของลกูค้ากบัประเทศ
สหรัฐอเมริกา และรวมถึงหน้าท่ีในการกําหนดให้ลูกค้าบางประเภทต้องจัดทําเอกสารยืนยันตนตามหลักเกณฑ์ของ 
FATCA เป็นต้น 

ภายใต้ข้อกําหนดของ FATCA หากกองทนุรวมใดไม่เข้าผกูพนัตนเพ่ือปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์ของ FATCA (กล่าวคือ มีสถานะ
เป็น Non-Participating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทนุรวมนัน้จะได้รับผลกระทบท่ีสําคญัในสองกรณี คือ 

(1) ต้องถกูหกัเงินในอตัรา 30 % ของเงินท่ีกองทนุรวมจะได้รับจากรายได้ ผลประโยชน์หรือเงินจากการขายทรัพย์สินทาง
การเงินในประเทศสหรัฐอเมริกา (เงินลงทนุทางตรง) ซึ่งจะเร่ิมต้นตัง้แต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป และเงินลงทนุ
ทางอ้อมในทรัพย์สินทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Pass-thru) ซึ่งอาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทนุกบัสถาบนัการเงิน
อ่ืนๆ นอกประเทศสหรัฐอเมริกา ซึง่จะเร่ิมต้นตัง้แต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป โดย FATCA กําหนดให้สถาบนัการเงินของประเทศ
สหรัฐอเมริกาและ FFI ท่ีเข้าร่วมผูกพนัตนตามข้อกําหนดของ FATCA (ซึ่งรวมถึงธนาคารและสถาบนัการเงินในประเทศไทย  
ผู้ รับฝากทรัพย์สิน ผู้สนบัสนนุการขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ) มีหน้าท่ีดําเนินการหกัเงิน ณ ท่ีจ่ายดงักล่าวก่อนชําระให้กบั
กองทนุรวมท่ีเป็น NPFFI  

(2) ธนาคารและสถาบันการเงินทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทัง้ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้ รับฝากทรัพย์สิน และ
ผู้สนบัสนนุการขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ ท่ีเข้าร่วมผกูพนัตามข้อกําหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือระงบัการทํา
ธุรกรรมทางการเงินหรือยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรือบริษัทจัดการ ซึ่งอาจทําให้กองทุนรวมไม่สามารถ
ดําเนินการลงทนุต่อไปได้ และ/หรือดําเนินการลงทนุได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจทําให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุไม่สามารถทํา
รายการผา่นทางผู้สนบัสนนุการขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทนุได้อีกตอ่ไป  
เพ่ือมิให้บริษัทจดัการและกองทนุรวมได้รับผลกระทบในการดําเนินงานรวมทัง้เพ่ือเป็นการรักษาประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ
โดยรวม บริษัทจัดการและกองทุนรวม (โดยบริษัทจัดการ) จึงเข้าผูกพันตนเพ่ือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และข้อกําหนดของ
กฎหมายตา่งประเทศท่ีเก่ียวข้อง  และเพ่ือให้บริษัทจดัการและกองทนุรวมสามารถปฏิบติัตามภาระผกูพนัภายใต้ข้อกําหนดและ
หลกัเกณฑ์ของกฎหมายต่างประเทศท่ีเก่ียวข้องได้ บริษัทจดัการและกองทนุรวม (ซึ่งรวมทัง้ผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบัการปฎิบติังานของ
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กองทนุ เช่น ผู้ดแูลผลประโยชน์ ผู้ รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนบัสนนุการขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ) จึงขอสงวนสิทธิในการ
ดําเนินการดงันี ้

(1) ร้องขอให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีเข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา (หรือเป็นบคุคลตามท่ีกฎหมายต่างประเทศท่ี
เก่ียวข้องกําหนด) ให้คํายินยอมบริษัทจดัการและกองทนุและตวัแทนในการนําสง่ข้อมลู (เช่น ช่ือ ท่ีอยู่ เลขประจําตวัผู้ เสียภาษี
ของสหรัฐอเมริกา จํานวนและมลูคา่หน่วยลงทนุคงเหลือ จํานวนเงินคา่ขายคืนหน่วยลงทนุหรือเงินปันผลท่ีได้รับ เป็นต้น) ท่ีมีอยู่
ในบัญชีทัง้หมดของผู้ ถือหน่วยลงทุนนัน้กับบริษัทจัดการ ให้กับหน่วยงานของรัฐทัง้ในและต่างประเทศ ตามข้อกําหนดของ
กฎหมายตา่งประเทศท่ีเก่ียวข้อง 

(2) ร้องขอให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุนําสง่ข้อมลู เอกสาร และ/หรือคํายินยอม เพิ่มเติม เพ่ือยืนยนัหรือพิสจูน์ทราบความเก่ียวข้อง
กบัประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น หนงัสือแสดงการเสียสทิธิในสญัชาติอเมริกนัหรือการให้ข้อมลูตามหวัข้อท่ีกําหนดไว้ในแบบฟอร์ม
ของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจ้งปรับปรุงข้อมลูเม่ือข้อมลูท่ีเคยให้ไว้มีการเปล่ียนแปลง เป็นต้น 
รวมถึงนําส่งหลกัฐานเพ่ือยืนยนัการเข้าร่วมใน FATCA หรือกฎหมายต่างประเทศท่ีเก่ียวข้อง (ในกรณีท่ีเป็นลกูค้าสถาบนั
การเงิน) ทัง้นี ้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายดงักลา่ว 

(3) การดําเนินการอ่ืนใดเพ่ือให้สอดคล้องกบักฎหมายตา่งประเทศท่ีเก่ียวข้อง 

เพ่ือเป็นการป้องกนัและลดผลกระทบท่ีจะเกิดต่อกองทนุหรือผู้ ถือหน่วยลงทนุโดยรวม รวมทัง้เพ่ือให้กองทนุหรือผู้ ถือหน่วยลงทนุ
โดยรวมได้รับประโยชน์เพิ่มขึน้หากมีการดําเนินการท่ีสอดคล้องกบักฎหมายต่างประเทศท่ีเก่ียวข้องข้างต้น ในกรณีท่ีผู้ ถือ
หน่วยลงทุนปฏิเสธการดําเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาท่ีบริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอ         
สงวนสิทธิในการดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังต่อไปนีต้ามความจําเป็นและความเหมาะสม โดยถือว่า            
ผู้ ถือหน่วยลงทนุดงักล่าวรับทราบการดําเนินการตามท่ีบริษัทจดัการแจ้งนีแ้ล้ว และ/หรือได้ดําเนินการตามข้อตกลงท่ีได้ระบไุว้
ในคําขอเปิดบญัชี   

(1) ไมรั่บคําสัง่ซือ้/ สบัเปล่ียน/ โอน หน่วยลงทนุของผู้ ถือหน่วยลงทนุดงักลา่ว 

(2) ระงบัหรือหยดุให้บริการ และดําเนินการคืนเงินลงทนุตามมลูคา่หน่วยลงทนุให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุดงักลา่ว 

(3) ดําเนินการหักเงิน ณ ท่ีจ่ายจากรายได้เงินลงทุน เงินปันผลและ/หรือเงินท่ีชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ ถือ
หน่วยลงทนุรายนัน้ได้ เพ่ือให้สอดคล้องกบัเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายต่างประเทศท่ีเก่ียวข้อง ทัง้นี ้ต้องไม่ขดักบั
กฎหมายของประเทศไทย 

(4) ดําเนินการอ่ืนใดอนัเป็นการป้องกนัหรือลดผลกระทบ หรือทําให้กองทนุหรือผู้ ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์
เพิ่มขึน้ หากมีการดําเนินการท่ีสอดคล้องกบักฎหมายตา่งประเทศท่ีเก่ียวข้องข้างต้น 

การดําเนินการดังกล่าวถือเป็นความจําเป็น และเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะเป็นการกระทําเพ่ือ
หลีกเล่ียงมิให้บริษัทจัดการและกองทุนมีการดําเนินการท่ีไม่สอดคล้องข้อบงัคบัของ FATCA และกฎหมายต่างประเทศท่ี
เก่ียวข้องอนัจะทําให้กองทนุอาจต้องถูกหกั ณ ท่ีจ่าย หรือถูกปิดบญัชีธนาคารตามท่ีกล่าวแล้วข้างต้น ซึ่งในทางปฏิบติั
บริษัทจดัการจะเลือกดําเนินการเฉพาะผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีเข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา (หรือเป็นบคุคลตามท่ี
กฎหมายตา่งประเทศท่ีเก่ียวข้องกําหนด) เทา่นัน้  
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ทัง้นี ้ในกรณีท่ีกฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกําหนดเพ่ือรองรับการดําเนินการตามท่ีบริษัทจัดการได้สงวนสิทธิไว้
ข้างต้น บริษัทจดัการ(รวมถึงผู้ ท่ีเก่ียวข้อง) จะดําเนินการตามข้อกําหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนําสง่ข้อมลู
ของผู้ ถือหน่วยลงทนุไปยงัหน่วยงาน หรือดําเนินการอ่ืนใดท่ีราชการกําหนด โดยไมจํ่าเป็นต้องร้องขอตอ่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ 
 
20.5 การซือ้หน่วยลงทนุควบกรมธรรม์ประกนัชีวิต (ถ้ามี) 

ผู้ลงทุนท่ีซือ้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนสามารถซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนนีค้วบกรมธรรม์ประกันชีวิตได้
ภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก โดยติดต่อกบับริษัทประกนัชีวิต หรือตวัแทนท่ีบริษัทประกนัชีวิตกําหนด ทัง้นี ้การซือ้ขาย
หน่วยลงทนุควบกรมธรรม์ประกนัชีวิตอาจมีข้อกําหนด และวิธีปฏิบติัท่ีแตกต่างไปจากการซือ้ขายกองทนุเพียงอย่างเดียว    
ผู้ลงทุนท่ีซือ้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนจึงควรศึกษารายละเอียดในเอกสารประกอบการขายของกรมธรรม์
ประกนัชีวิตควบการลงทนุก่อน 
 
ข้อกําหนดเก่ียวกบัการซือ้หน่วยลงทนุควบกรมธรรม์ประกนัชีวิตมีดงันี ้

20.5.1 มลูคา่ขัน้ต่ําของการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ มลูคา่ขัน้ต่ําของการขายคืนหน่วยลงทนุ มลูคา่หน่วยลงทนุคงเหลือใน
บญัชีขัน้ต่ํา และจํานวนหน่วยลงทนุคงเหลือในบญัชีขัน้ต่ํา  

 เน่ืองจากการซือ้ขายหน่วยลงทนุควบกรมธรรม์ประกนัชีวิตมีข้อกําหนดท่ีเก่ียวข้องกบักรมธรรม์ เช่น การเวนคืนกรมธรรม์ 
สดัส่วนการเลือกลงทนุแต่ละกองทนุ การดําเนินการสบัเปลี่ยนกองทนุ ตลอดจนการหกัค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้องกบักรมธรรม์ 
เช่น คา่การประกนัภยั เป็นต้น ดงันัน้ การสัง่ซือ้ขายหน่วยลงทนุควบกรมธรรม์ประกนัชีวิตจงึมีข้อกําหนดในเร่ืองมลูค่าขัน้ต่ํา
ของการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ มลูค่าขัน้ต่ําของการสัง่ขายคืน จํานวนหน่วยลงทนุขัน้ต่ําของการสัง่ขายคืน มลูค่าหน่วยลงทนุ
คงเหลือในบญัชีขัน้ต่ํา และจํานวนหน่วยลงทนุคงเหลือในบญัชีขัน้ต่ํา ซึง่อาจแตกต่างจากการซือ้ขายหน่วยลงทนุเพียงอย่างเดียว
ผู้ลงทนุท่ีซือ้กรมธรรม์ประกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุสามารถศกึษาข้อกําหนดดงักลา่วได้ ตามเง่ือนไขท่ีระบไุว้ในกรมธรรม์ 
 
20.5.2 การเสนอขายหน่วยลงทนุควบกรมธรรม์ประกนัชีวิต 

ผู้ลงทุนสามารถซือ้หน่วยลงทุนของกองทนุในรูปแบบกรมธรรม์ประกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุผ่านบริษัทประกันชีวิต หรือ  
ตวัแทนท่ีบริษัทประกนัชีวิตกําหนด โดยชําระเป็นเงินสด แคชเชียร์เช็ค เช็คสว่นบคุคล หรือดราฟต์ ท่ีสามารถเรียกเก็บเงิน
ได้ในเขตหกับญัชีเดียวกนักบัธนาคารท่ีบริษัทประกนัชีวิตกําหนด คําสัง่หกับญัชีธนาคาร หรือหกับญัชีบตัรเครดิต หรือด้วย
วิธีอ่ืนใดตามท่ีบริษัทประกนัชีวิตกําหนดทัง้นี ้บริษัทประกนัชีวิตอาจกําหนดมลูค่าขัน้ต่ําในการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ วนัและ
เวลาทําการในการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ วิธีการในการสัง่ซือ้ วิธีการชําระเงินเพิ่มเติม ตามท่ีระบไุว้ในกรมธรรม์ประกนัชีวิต และ/หรือ
เอกสารการขายท่ีผู้ลงทนุได้รับจากบริษัทประกนัชีวิต โดยระยะเวลาในการสัง่ซือ้จะต้องอยู่ภายใต้กรอบระยะเวลาการเสนอ
ขายหน่วยลงทนุท่ีกําหนดไว้ในโครงการ โดยคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุจะมีผลเม่ือบริษัทจดัการได้รับเอกสารและได้รับชําระเงิน
ครบถ้วนจากบริษัทประกนัชีวิตแล้ว  

บริษัทจดัการ หรือบริษัทประกนัชีวิตในกรณีของการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุควบกรมธรรม์ประกนัชีวิต อาจปฏิเสธคําสัง่ซือ้ หน่วยลงทนุ
ของผู้ลงทนุท่ีซือ้กรมธรรม์ประกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุ หากคําสัง่ดงักลา่วอาจเข้าข่ายลกัษณะการทําธุรกรรมฟอกเงิน หรือ
การก่อการร้าย หรือเข้าข่ายบคุคลท่ีบริษัทประกนัชีวิตสงวนสทิธิในการพิจารณารับประกนั 
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20.5.3 การรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ 

20.5.3.1 ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถขายคืนหน่วยลงทนุของกองทนุในรูปแบบกรมธรรม์ประกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุผ่าน
บริษัทประกนัชีวิต ทัง้นี ้บริษัทประกนัชีวิตอาจกําหนดมลูค่าขัน้ต่ําในการขายคืนหน่วยลงทนุ เง่ือนไขในการขายคืนหน่วยลงทนุ 
วนัและเวลาในการขายคืนหน่วยลงทนุ วิธีการนําสง่เงินคา่ขายคืนหน่วยลงทนุเพิ่มเติมตามท่ีระบไุว้ในกรมธรรม์ประกนัชีวิต 
และ/หรือเอกสารการขายท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุได้รับจากบริษัทประกนัชีวิต โดยระยะเวลาการขายคืนจะต้องอยู่ภายใต้กรอบ
ระยะเวลาท่ีกําหนดไว้ในโครงการ และคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุจะมีผลเม่ือบริษัทประกนัชีวิตได้รับเอกสารหลกัฐานครบถ้วน  

ทัง้นี ้ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทนุ สามารถขายคืนหน่วยลงทนุโดยระบุเป็นจํานวนหน่วยลงทนุ โดยใช้
แบบฟอร์มของบริษัทประกนัชีวิต ตามจํานวนขัน้ต่ําและเง่ือนไขท่ีระบไุว้ในกรมธรรม์ สําหรับผู้ลงทนุท่ีซือ้กรมธรรม์ประกนัชีวิต
ควบหน่วยลงทนุท่ีมีคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุให้กบับริษัทประกนัชีวิตภายใน 
5 วนัทําการถดัจากวนัคํานวณมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวนัทําการรับซือ้คืนหน่วย
ลงทนุ โดยมิให้นบัรวมวนัหยดุทําการของผู้ประกอบธุรกิจการจดัการกองทนุต่างประเทศท่ีมีลกัษณะในทํานองเดียวกบัธุรกิจ
การจดัการกองทนุรวม และผู้ประกอบธุรกิจท่ีเก่ียวข้องในต่างประเทศ ซึง่จะสง่ผลกระทบต่อการชําระราคา โดยบริษัทจดัการ
กองทุนรวมได้ระบุเก่ียวกับวันหยุดทําการในต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของ
ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) และผู้ลงทนุท่ีซือ้กรมธรรม์ประกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุจะได้รับเงินคา่ขาย
คืนหน่วยลงทนุจากบริษัทประกนัชีวิต ภายใน 5 วนัทําการถดัจากวนัคํานวณมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุและราคา
หน่วยลงทุนของวันทําการรับซือ้คืนหน่วยลงทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุน
ตา่งประเทศท่ีมีลกัษณะในทํานองเดียวกบัธุรกิจการจดัการกองทนุรวม และผู้ประกอบธุรกิจท่ีเก่ียวข้องในต่างประเทศ ซึ่งจะ
สง่ผลกระทบต่อการชําระราคา โดยบริษัทจดัการกองทนุรวมได้ระบเุก่ียวกบัวนัหยดุทําการในต่างประเทศดงักลา่วไว้แล้วใน
เว็บไซต์ของบริษัทจดัการ และเว็บไซต์ของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) โดยมีวิธีการชําระเงินค่าขาย
คืนหน่วยลงทนุซึง่เป็นไปตามท่ีบริษัทประกนัชีวิตกําหนดไว้ในกรมธรรม์ประกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุ 

 อนึง่ผู้ ถือหน่วยลงทนุไมส่ามารถขายคืนหน่วยลงทนุในช่วงท่ีมีการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุอตัโนมติัได้ 

20.5.3.2 การรับซือ้คืนหน่วยลงทนุอตัโนมติับริษัทประกนัชีวิตจะดําเนินการขายคืนหน่วยลงทนุอตัโนมติัเป็นประจําทกุเดือน
เพ่ือนําคา่ขายคืนหน่วยลงทนุมาชําระคา่การประกนัภยั คา่ใช้จ่ายในการดําเนินการ และคา่ธรรมเนียมการบริหารกรมธรรม์ 
ตามอตัราท่ีกําหนดในกรมธรรม์ ซึง่มลูคา่ในการขายคืนอาจต่ํากวา่มลูคา่ขัน้ต่ําท่ีกําหนดในโครงการ โดยบริษัทประกนัชีวิต
จะสรุปค่าใช้จ่ายดงักล่าวและจดัส่งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุเป็นรายปี ทัง้นี ้ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถตรวจสอบค่าใช้จ่ายล่าสดุ
ได้ทางโทรศพัท์ หรือช่องทางอ่ืนท่ีบริษัทประกนัชีวิตจะเปิดเผยเพ่ิมเติมในเอกสารประกอบการขาย 
 
20.5.4  การออกและสง่มอบเอกสารแสดงสทิธิในหน่วยลงทนุ 

บริษัทประกนัชีวิตจะเป็นผู้ออกใบยืนยนัการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุตามข้อ 20.5.2 สําหรับผู้ลงทนุท่ีซือ้กรมธรรม์ประกันชีวิต  
ควบหน่วยลงทนุ และการขายคืนหน่วยลงทนุแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุตามข้อ 20.5.3.1 ภายใต้กรมธรรม์ประกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุ 
ภายใน 10 วนัทําการ นบัตัง้แต่วนัถัดจากวนัสัง่ซือ้หรือขายคืนหน่วยลงทุน ทัง้นี ้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะไม่ออก   
ใบหน่วยลงทนุให้กบัผู้ ถือหน่วยลงทนุในกรมธรรม์ประกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุ 
 
20.5.5 การสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ 
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ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุของกองทนุผ่านบริษัทประกนัชีวิต ตามจํานวนขัน้ต่ํา จํานวนเงินคงเหลือ
ขัน้ต่ํา และเง่ือนไขท่ีระบไุว้ในกรมธรรม์ โดยสง่คําสัง่ตามแบบฟอร์มท่ีบริษัทประกนัชีวิตกําหนด   

ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุภายใต้กรมธรรม์ประกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุระหว่างกองทนุรวมท่ีบริษัท
ประกนัชีวิตกําหนดไว้สําหรับกรมธรรม์นัน้เท่านัน้โดยต้องเป็นการทํารายการผ่านบริษัทประกนัชีวิต การสบัเปล่ียนการถือ
หน่วยลงทนุดงักล่าว หมายถึง การท่ีบริษัทประกนัชีวิตขายคืนหน่วยลงทนุของกองทนุเปิดหนึ่ง (กองทนุเปิดต้นทาง) เพ่ือ
ซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุเปิดอีกกองหนึง่ (กองทนุเปิดปลายทาง) ให้กบัผู้ ถือหน่วยลงทนุตามเง่ือนไขท่ีระบไุว้ในกรมธรรม์
ประกนัชีวิตและเอกสารการขายกรมธรรม์ โดยบริษัทประกนัชีวิตจะเป็นผู้ ดําเนินการนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุกองทนุเปิด
ต้นทาง ซึ่งได้หกัค่าธรรมเนียมการขายคืนหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) เพ่ือนําไปชําระค่าซือ้หน่วยลงทนุกองทนุเปิดปลายทาง ทัง้นี ้
การดําเนินการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุภายใต้กรมธรรม์ มี 3 รูปแบบสรุปได้ดงันี ้

(1) การสบัเปล่ียนกองทนุ คือ การสบัเปล่ียนจากกองทนุเปิดต้นทางกองหนึ่งไปกองทนุเปิดปลายทางกองหนึ่งหรือหลาย
กองทนุ 

(2) การสบัเปล่ียนกองทนุอตัโนมติั คือ การสบัเปลี่ยนกองทนุเป็นประจําตามคําสัง่ท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุระบุให้มีการขายหน่วยลงทนุ
กองทุนเปิดต้นทางกองหนึ่งเพ่ือไปลงทุนในกองทุนเปิดปลายทางอีกกองหนึ่งหรือหลายกองทุนตามเง่ือนไขท่ีผู้ ถือหน่วยลงทุน
แสดงความประสงค์ 

(3) การปรับสดัสว่นกองทนุอตัโนมติั คือ การสบัเปล่ียนกองทนุโดยอตัโนมติัทกุไตรมาสตามปีกรมธรรม์ให้มีสดัส่วนการ
ลงทนุเป็นไปตามท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุได้แสดงความประสงค์  

บริษัทประกนัชีวิตอาจระงบัการสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทนุเป็นการชัว่คราว และ/หรือถาวรในกรณีท่ีบริษัทประกนัชีวิต
เห็นว่าไม่เป็นประโยชน์หรือมีผลกระทบในทางลบต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุหรือกรณีท่ีจํานวนท่ีขายคืนหน่วยลงทนุต้นทาง ต่ํากว่า
จํานวนขัน้ต่ําท่ีบริษัทประกนัชีวิตกําหนดในการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ 

บริษัทประกนัชีวิตจะเป็นผู้จดัส่งหนงัสือยืนยนัการทํารายการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุภายใน 10 วนัทําการ 
นบัแตว่นัท่ีได้ดําเนินการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ สําหรับกรณีการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุอตัโนมติั และการปรับสดัสว่นลงทนุ
อตัโนมติั บริษัทประกันชีวิต จะจดัส่งรายงานยืนยนัการรับคําสัง่ครัง้แรก เม่ือคําสัง่สบัเปล่ียนสิน้สดุลง หรือ สรุปส่งเป็น
รายงานรายปี แล้วแต่กรณี ทัง้นี ้ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถโทรศพัท์สอบถามสถานะการลงทนุได้ทางโทรศพัท์ตามท่ีบริษัท
ประกนัชีวิตกําหนด 
 
20.5.6 สทิธิประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

(1) ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีซือ้กรมธรรมประกนัชีวิตควบหน่วยลงทนุไมมี่สิทธินําหน่วยลงทนุไปจํานําได้ตามกฎหมาย 

(2) เง่ือนไขการโอนหน่วยลงทุนในการซือ้กรมธรรมประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนจะเป็นไปตามบริษัทประกันชีวิตแต่ละ
บริษัทกําหนด 
 
20.5.7 การจดัสง่รายงานให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุควบกรมธรรม์ประกนัชีวิต 

20.5.7.1 การจดัสง่รายงานหกเดือน และรายงานประจําปี 
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บริษัทประกนัชีวิตจะเป็นผู้ ดําเนินการจดัสง่รายงานหกเดือน รายงานประจําปี ให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ หลงัจากท่ีได้รับเอกสาร
จากบริษัทจดัการ 
 
20.5.7.2 รายงานแสดงฐานะการเงินของผู้ ถือหน่วยลงทนุควบกรมธรรม์ประกนัชีวิต 
บริษัทประกนัชีวิตจะจดัสง่รายงานแสดงฐานะการเงินให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุเป็นรายปี ทัง้นี ้ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถตรวจสอบ
ฐานะการเงินดงักล่าวได้ทางโทรศพัท์ หรือช่องทางอ่ืนท่ีบริษัทประกนัชีวิตกําหนด หรือร้องขอรายงานแสดงฐานะการเงิน
เพิ่มเติมได้ตามเง่ือนไขท่ีบริษัทประกนัชีวิตกําหนด 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติม เปิดให้บริการหรือหยดุการให้บริการ และ/หรือปรับลด วิธีการหรือ
ช่องทางดงักลา่ว ซึง่จะเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยถือวา่ได้รับมติจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว 
โดยบริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ลงทนุทราบลว่งหน้าทางเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ ก่อนวนัเร่ิม / หยดุการให้บริการ  
 
20.6 ในกรณีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทุนไม่มีภูมิลําเนาในประเทศไทยและไม่ได้แจ้งไว้เป็นอย่างอ่ืน บริษัทจดัการกองทนุรวมจะ
อ้างอิงท่ีอยูข่องบริษัทจดัการกองทนุรวมเป็นภมิูลําเนาเพ่ือการวางทรัพย์ในกรณีท่ีต้องมีการวางทรัพย์  
 

21. การดาํเนินการกรณีบริษัทจัดการไม่สามารถดาํรงเงนิกองทุนได้ตามที่ประกาศกาํหนด 

ในกรณีท่ีบริษัทจดัการไม่สามารถดํารงเงินกองทนุได้ตามท่ีประกาศกําหนด บริษัทจดัการจะดําเนินการเปล่ียนให้บริษัท
จดัการรายอ่ืนเข้าจดัการกองทนุรวมแทนด้วยวิธีการขอรับความเห็นชอบจากสํานกังานหรือ ขอมติโดยเสียงข้างมากของผู้
ถือหน่วยลงทนุซึ่งคิดตามจํานวนหน่วยลงทนุรวมกนัมากกว่าร้อยละ 50 ของจํานวนหน่วยลงทนุท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมด
ของกองทนุรวมภายใน 15 วนันบัแต่วนัท่ีรู้หรือควรรู้ว่าไม่สามารถดํารงเงินกองทนุได้ ทัง้นี ้หากมีเหตจํุาเป็นและสมควร 
บริษัทจดัการอาจขอให้สํานกังานพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้ โดยการคดัเลือกบริษัทจดัการกองทนุรวมรายใหม่จะ
คํานึงถึงประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุเป็นสําคญั และในกรณีท่ีมีค่าใช้จ่ายเกิดขึน้จากการเปล่ียนบริษัทจดัการ บริษัท
จดัการรายเดิมจะเป็นผู้ รับผิดชอบคา่ใช้จ่ายดงักลา่ว หากบริษัทจดัการไมส่ามารถดําเนินการได้ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 
บริษัทจดัการจะดําเนินการเลกิกองทนุรวมตอ่ไป  
 

22. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม  

บริษัทจดัการกองทนุรวมมีหน้าท่ีปฏิบติัตามโครงการจดัการกองทนุรวม ข้อผกูพนัระหว่างผู้ ถือหน่วยลงทนุกบับริษัทจดัการ
กองทนุรวม และกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ และคําสัง่ท่ีออกโดยอาศยัอํานาจ
แห่งกฎหมายดงักล่าว ทัง้นี ้ในกรณีท่ีข้อกําหนดในโครงการขดัหรือแย้งกับหลกัเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสัง่
ดงักล่าว หากบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสัง่นัน้ ให้ถือว่าบริษัท
จดัการกองทนุรวมได้ปฏิบติัให้เป็นไปตามโครงการแล้ว 

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแต่งตัง้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทนุรวมตามท่ีระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม โดยผู้ดูแล
ผลประโยชน์มีอํานาจลงนามในข้อผูกพนัระหว่างผู้ ถือหน่วยลงทนุและบริษัทจัดการกองทุนรวม ทัง้นี ้การลงนามในข้อ
ผกูพนัของผู้ดแูลผลประโยชน์ท่ีได้รับการแตง่ตัง้โดยชอบ ให้ถือวา่ผกูพนัผู้ ถือหน่วยลงทนุทัง้ปวง 
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การท่ีผู้ ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซือ้หรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจัดการ
กองทุนรวมนี ้ไม่ว่าในทอดใดๆ ให้ถือว่าผู้ ถือหน่วยลงทุนดงักล่าวยอมรับท่ีจะผูกพนัตามข้อกําหนดในโครงการจัดการ
กองทนุรวมและข้อผกูพนัระหวา่งผู้ ถือหน่วยลงทนุและบริษัทจดัการกองทนุรวม 

โครงการจดัการกองทนุรวมท่ีผ่านการอนมุติัจากสํานกังาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ่มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบญัญัติ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ท่ีแนบท้ายข้อผกูพนัระหว่างผู้ ถือหน่วยลงทนุกบับริษัทจดัการกองทนุรวมถือเป็น
สว่นหนึง่ของข้อผกูพนัระหวา่งผู้ ถือหน่วยลงทนุกบับริษัทจดัการกองทนุรวม 
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