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คาํจาํกัดความ 
 

ในโครงการฉบบันี ้เว้นแต่เนือ้ความจะแสดงให้เห็นเป็นความหมายอย่างอ่ืน คําจํากดัความต่างๆ ให้มีความหมายตามท่ีได้
ให้ไว้ ดงัตอ่ไปนี ้
 

คาํศัพท์ คาํอธิบายศัพท์ 
กลุม่กิจการ บริษัทใหญ่และบริษัทยอ่ยตามมาตรฐานการบญัชีท่ีสภาวิชาชีพบญัชีกําหนดให้จดัทํางบ

การเงินรวม 
 

กองทนุฟืน้ฟ ู กองทนุเพ่ือการฟืน้ฟแูละพฒันาระบบสถาบนัการเงินตามกฎหมายวา่ด้วยธนาคารแหง่ประเทศไทย 
 
กองทนุรวม 
พนัธบตัรเอเชีย 
 

 
กองทนุรวมอีทีเอฟท่ีตัง้ขึน้เพ่ือสง่เสริมการพฒันาตลาดพนัธบตัรสกลุเงินท้องถ่ินในภมิูภาค
ตามโครงการจดัตัง้กองทนุพนัธบตัรเอเชียระยะท่ีสอง (Asian Bond Fund 2) ตามมติของท่ี
ประชมุกลุม่ธนาคารกลางสมาชิก Executives Meeting of East Asia and Pacific Central 
Banks (EMEAP) 
 

กองทนุรวมเพ่ือผู้ลงทนุ
ท่ีเป็นกองทนุสํารอง
เลีย้งชีพ 

กองทนุรวมเพ่ือผู้ลงทนุท่ีเป็นกองทนุสํารองเลีย้งชีพตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ
วา่ด้วยหลกัเกณฑ์เพิ่มเติมสําหรับการจดัตัง้และจดัการของกองทนุรวม เพ่ือผู้ลงทนุท่ีเป็น
กองทนุสํารองเลีย้งชีพ 

 
กองทนุ AI 

 
กองทนุรวมเพ่ือผู้ลงทนุท่ีมิใช่รายยอ่ย (Accredited Investor Mutual Fund) 

 
กองทนุ buy & hold 

 
กองทนุรวมท่ีมุง่เน้นลงทนุเพียงครัง้เดียวโดยถือทรัพย์สนิท่ีลงทนุไว้จนครบกําหนดอายขุอง
ทรัพย์สนิ หรือครบอายขุองรอบการลงทนุของกองทนุรวม หรือครบอายขุองกองทนุรวม 

 
กองทนุ CIS 
ตา่งประเทศ 

 
กองทนุท่ีจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายตา่งประเทศซึง่มีลกัษณะเป็นโครงการลงทนุแบบกลุม่ 
(collective investment scheme)  ทัง้นี ้ไมว่า่กองทนุดงักลา่วจะจดัตัง้ในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือ
รูปอ่ืนใดแตไ่มร่วมถงึกองทนุ property กองทนุ infra กองทนุ private equity ท่ีจดัตัง้ขึน้ตาม
กฎหมายตา่งประเทศ 

 
กองทนุ ETF 
ตา่งประเทศ 

 
กองทนุ exchange traded fund ท่ีจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายตา่งประเทศ 

 
กองทนุ infra 

 
รูปแบบการลงทนุในทรัพย์สนิท่ีเก่ียวข้องกบัโครงสร้างพืน้ฐานของประเทศตา่ง ๆ ซึง่ได้แก่ 
1.  กองทนุโครงสร้างพืน้ฐานท่ีจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
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คาํศัพท์ คาํอธิบายศัพท์ 
หรือตามกฎหมายวา่ด้วยทรัสต์เพ่ือธุรกรรมในตลาดทนุ 
2.  กองทนุโครงสร้างพืน้ฐานตา่งประเทศท่ีจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายตา่งประเทศซึง่มีวตัถปุระสงค์
หลกัในการลงทนุในลกัษณะทํานองเดียวกบักองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐานตาม 1.  ทัง้นี ้ไมว่า่
กองทนุโครงสร้างพืน้ฐานดงักลา่วจะจดัตัง้ในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอ่ืนใด 

 
กองทนุ LTF 

 
กองทนุรวมหุ้นระยะยาว (Long Term Equity Fund)   
 

กองทนุ private equity กิจการเงินร่วมลงทนุ (private equity) ท่ีอาจจดัตัง้ขึน้ในรูปของบริษัท ทรัสต์ หรือรูปแบบอ่ืนใด 
และมีลกัษณะของกิจการอยา่งใดอยา่งหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้
1.  กิจการเงินร่วมลงทนุท่ีกําหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์วา่ด้วยการกําหนดการจดัการเงินทนุของกิจการเงินร่วมลงทนุท่ีไมถื่อเป็นการ
ประกอบธุรกิจหลกัทรัพย์ประเภทการจดัการกองทนุสว่นบคุคล 
2.  กิจการเงินร่วมลงทนุตามกฎหมายตา่งประเทศท่ีมีลกัษณะครบถ้วนดงันี ้
(ก)  มีวตัถปุระสงค์เพ่ือการลงทนุร่วมกนัของผู้ลงทนุตัง้แต ่2 รายขึน้ไป  ทัง้นี ้ต้องมิได้เป็นไป
เพ่ือแสวงหาประโยชน์จากการจดัการทรัพย์สนิสว่นตวัของบคุคลใดหรือกลุม่บคุคลใดเป็นการ
เฉพาะ  
(ข)  มีการมอบหมายให้บคุคลหนึง่บคุคลใดเป็นผู้จดัการเงินทนุและทรัพย์สนิท่ีเกิดจากเงินทนุ 
(ค)  มีนโยบายการลงทนุในกิจการอ่ืนผา่นการเข้าทําสญัญาการลงทนุในหุ้นหรือการสนบัสนนุ
ทางการเงินท่ีก่อให้เกิดสทิธิในการได้มาซึง่หุ้นของกิจการนัน้ในภายหลงั โดยมีสว่นในการกํากบั
ดแูลแผนธุรกิจการดําเนินงานหรือการปรับปรุงการดําเนินงานหรือการดําเนินการอ่ืนใดใน
ลกัษณะท่ีสะท้อนถงึการมีบทบาทตอ่การดําเนินธรุกิจของกิจการดงักลา่ว 
 

กองทนุ property 
 
 
 
 

กองทรัพย์สนิท่ีเก่ียวข้องกบัอสงัหาริมทรัพย์ซึง่อยูใ่นรูปแบบอยา่งใดอยา่งหนึง่ดงันี ้
1.  กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ท่ีอยูภ่ายใต้บงัคบัประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุวา่ด้วย
หลกัเกณฑ์การจดัการกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ 
2.  ทรัสต์เพ่ือการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ท่ีจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายวา่ด้วยทรัสต์เพ่ือธุรกรรมใน
ตลาดทนุ 
3.  foreign REIT 
 

กองทนุ UI 
 

กองทนุรวมเพ่ือผู้ลงทนุสถาบนัหรือผู้ลงทนุรายใหญ่พิเศษ (Ultra Accredited Investor Mutual 
Fund) 
 

การลดความเส่ียง การลดความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึน้จากการลงทนุโดยการเข้าเป็นคูส่ญัญาใน derivatives ท่ีมี
ลกัษณะครบถ้วนดงันี ้
1.  ไมมี่วตัถปุระสงค์เพ่ือหาผลประโยชน์โดยการเก็งกําไร (speculate) 
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คาํศัพท์ คาํอธิบายศัพท์ 
2.  มีผลให้ความเส่ียงในการลงทนุโดยรวมของกองทนุลดลง 
3.  เป็นการลดความเส่ียงทัว่ไปและความเส่ียงเฉพาะของทรัพย์สนิท่ีต้องการลดความเส่ียง 
4.  สามารถลดความเส่ียงได้อยา่งมีประสทิธิภาพ  

 
โครงการ 

 
โครงการจดัการกองทนุรวม 

 
เงินฝากหรือ 
ตราสารเทียบเท่า 
เงินฝาก 

 
ทรัพย์สนิดงันี ้
1.  เงินฝาก เงินฝากอิสลามหรือตราสารอ่ืนท่ีมีลกัษณะทํานองเดียวกบัเงินฝาก  
2.  สลากออมทรัพย์ท่ีออกตามกฎหมายวา่ด้วยธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
3.  สลากออมสนิพิเศษท่ีออกตามกฎหมายวา่ด้วยธนาคารออมสนิ  
 

เงินฝากอิสลาม ข้อตกลงท่ีเป็นไปตามหลกัชะรีอะฮ์ (Shariah) และมีลกัษณะท่ีเทียบเคียงได้กบัเงินฝาก โดย
คูส่ญัญาท่ีเทียบเคียงได้กบัผู้ฝากสามารถเรียกคืนเงินต้นจากคูส่ญัญาฝ่ายท่ีเทียบเคียงได้กบั
ผู้ รับฝากได้เตม็จํานวน ณ เวลาใด ๆ 

 
ดชันีกลุม่สนิค้า 
โภคภณัฑ์ 

 
ดชันีท่ีมีองค์ประกอบเป็นสนิค้าโภคภณัฑ์หลายชนิด 

 
ดชันีเงินเฟ้อ 

 
ดชันีท่ีจดัทําขึน้โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือสะท้อนอตัราเงินเฟ้อ 

 
ตราสารกึง่หนีก้ึ่งทนุ 

 
ตราสารทางการเงินท่ีมีเง่ือนไขให้แปลงสภาพเป็นหุ้นได้   

 
ตราสารภาครัฐไทย 

 
ตราสารดงันี ้
1.  ตัว๋เงินคลงั   
2.  พนัธบตัรรัฐบาล หรือพนัธบตัร ธปท.   
3.  พนัธบตัร ตัว๋แลกเงิน ตัว๋สญัญาใช้เงิน ศกุกู หรือหุ้นกู้  ท่ีกระทรวงการคลงัหรือกองทนุฟืน้ฟู
เป็นผู้ มีภาระผกูพนั 

 
ตราสารภาครัฐ 
ตา่งประเทศ 

 
ตราสารท่ีมีรูปแบบทํานองเดียวกบัตราสารภาครัฐไทยท่ีรัฐบาลตา่งประเทศ กระทรวงการคลงั 
ธนาคารกลาง หรือหน่วยงานของรัฐบาลตา่งประเทศ หรือองค์การระหวา่งประเทศ เป็นผู้ออก
หรือผู้ คํา้ประกนั แตไ่มร่วมถงึตราสารท่ีออกโดยองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินของประเทศนัน้ 

 
ตราสาร Basel III 

 
ตราสารเพ่ือการนบัเป็นเงินกองทนุของสถาบนัการเงินไมว่า่ตามกฎหมายไทยหรือตา่งประเทศ 
ท่ีมีการอ้างอิงจากหลกัเกณฑ์การกํากบัดแูลสถาบนัการเงินของ Basel Committee on Banking 
Supervision (Basel III) 
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ตลาดซือ้ขาย 
หลกัทรัพย์ตา่งประเทศ 

 
ศนูย์กลางหรือเครือข่ายใด ๆ ท่ีจดัให้มีขึน้เพ่ือการซือ้ขายหลกัทรัพย์ในตา่งประเทศ โดยมี
ลกัษณะครบถ้วนดงันี ้
1.  มีการรวบรวมคําเสนอซือ้เสนอขายหลกัทรัพย์จากผู้ เสนอซือ้หลายรายและผู้ เสนอขายหลายราย 
2.  มีการกําหนดหลกัเกณฑ์หรือจดัให้มีระบบ ซึง่กําหนดเก่ียวกบัวธีิการในการซือ้ขาย
หลกัทรัพย์ไว้เป็นการลว่งหน้า โดยผู้ให้บริการไมอ่าจใช้ดลุยพินิจในการจดัการซือ้ขายเป็น
ประการอ่ืน และผู้ เสนอซือ้เสนอขายยินยอมท่ีจะผกูพนัตามหลกัเกณฑ์หรือระบบนัน้ 

 
ธปท. 

 
ธนาคารแหง่ประเทศไทย 

 
ธพ. 

 
ธนาคารพาณิชย์ 

 
บค. 

 
บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ 

 
บง. 

 
บริษัทเงินทนุ 

 
บล. 

 
บริษัทหลกัทรัพย์ 

 
บลจ. 

 
บล. ท่ีได้รับใบอนญุาตประกอบธรุกิจหลกัทรัพย์ประเภทการจดัการกองทนุรวม หรือการจดัการ
กองทนุสว่นบคุคล 

 
บริษัทจดทะเบียน 

 
บริษัทท่ีมีหลกัทรัพย์ท่ีได้รับการจดทะเบียนหรือได้รับการอนญุาตให้ทําการซือ้ขายได้ใน SET 

 
บริษัทยอ่ย 

 
บริษัทยอ่ยตามมาตรฐานการบญัชีเก่ียวกบัการจดัทํางบการเงินรวม โดยพิจารณาตามงบ
การเงินรวมท่ีมีการจดัทําและเปิดเผยลา่สดุ  ทัง้นี ้หากไมมี่งบการเงินรวมให้พิจารณาตาม
สดัสว่นการถือหุ้นท่ีปรากฏในบญัชีรายช่ือผู้ ถือหุ้นลา่สดุ 

 
บริษัทใหญ่ 

 
บริษัทใหญ่ตามมาตรฐานการบญัชีเก่ียวกบัการจดัทํางบการเงินรวม โดยพิจารณาตามงบ
การเงินรวมท่ีมีการจดัทําและเปิดเผยลา่สดุ  ทัง้นี ้หากไมมี่งบการเงินรวมให้พิจารณาตาม
สดัสว่นการถือหุ้นท่ีปรากฏในบญัชีรายช่ือผู้ ถือหุ้นลา่สดุ 

 
แบบ filing 

 
แบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขายหลกัทรัพย์ 
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ใบแสดงสทิธิ 
ในผลประโยชน์ 

ใบแสดงสทิธิในผลประโยชน์ท่ีเกิดจากหลกัทรัพย์อ้างอิงซึง่กําหนดให้เป็นหลกัทรัพย์ตาม
ประกาศคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์วา่ด้วยการกําหนดประเภท
หลกัทรัพย์เพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 6) 
 

ผู้ มีภาระผกูพนั 
 

ผู้ ท่ีมีภาระผกูพนัในการชําระหนีต้ามตราสารทางการเงินในฐานะผู้ออก ผู้สัง่จ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับ
อาวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้ คํา้ประกนั แล้วแตก่รณี 
 

มติพิเศษ 
 
 
 

มติของผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีมีคะแนนเสียงไมน้่อยกวา่สามในส่ีของจํานวนหน่วยลงทนุทัง้หมด
ของผู้ ถือหน่วยลงทนุซึง่เข้าร่วมประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจํานวนหน่วย
ลงทนุทัง้หมดของ     ผู้ ถือหน่วยลงทนุซึง่สง่หนงัสือแจ้งมติและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 
 

มติเสียงข้างมาก มติของผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีมีคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนหน่วยลงทนุทัง้หมดของผู้ ถือหน่วย
ลงทนุซึง่เข้าร่วมประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจํานวนหน่วยลงทนุทัง้หมดของ
ผู้ ถือหน่วยลงทนุซึง่สง่หนงัสือแจ้งมติและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 

 
ศนูย์ซือ้ขาย 
derivatives 

 
ศนูย์ซือ้ขายดงันี ้
1.  ศนูย์ซือ้ขาย derivatives ท่ีได้รับใบอนญุาตตามกฎหมายวา่ด้วยสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า 
2.  ศนูย์ซือ้ขาย derivatives ซึง่จดัตัง้ขึน้และให้บริการได้ตามกฎหมายตา่งประเทศและได้รับ
การยอมรับจากสํานกังาน 

 
หน่วย CIS 

 
หน่วยของกองทนุอยา่งใดอยา่งหนึง่ดงันี ้ 
1.    หน่วยลงทนุของกองทนุรวมท่ีอยูภ่ายใต้บงัคบัประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุวา่
ด้วยหลกัเกณฑ์การจดัการกองทนุรวมเพ่ือผู้ลงทนุทัว่ไป กองทนุรวมเพ่ือผู้ลงทนุท่ีมิใช่รายยอ่ย 
กองทนุรวมเพ่ือผู้ลงทนุประเภทสถาบนั และกองทนุสว่นบคุคล 
2.    หน่วยของกองทนุ CIS ตา่งประเทศ 

 
หน่วย infra 

 
หน่วยของกองทรัพย์สนิท่ีเก่ียวข้องกบัโครงสร้างพืน้ฐานซึง่อยูใ่นรูปแบบอยา่งใดอยา่งหนึง่ดงันี ้
1. กองทนุโครงสร้างพืน้ฐานท่ีจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
หรือตามกฎหมายวา่ด้วยทรัสต์เพ่ือธุรกรรมในตลาดทนุ 
2. กองทนุโครงสร้างพืน้ฐานตา่งประเทศท่ีจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายตา่งประเทศซึง่มีวตัถปุระสงค์
หลกัในการลงทนุในลกัษณะทํานองเดียวกบักองทนุโครงสร้างพืน้ฐานตาม 1. ทัง้นี ้ไมว่า่จะ
จดัตัง้ในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอ่ืนใด 
 

หน่วย private equity 
 

หน่วยของกิจการเงินร่วมลงทนุ (private equity) อนัได้แก่ หุ้น ใบทรัสต์ ตราสารหรือหลกัฐาน
แสดงสทิธิในทรัพย์สนิของกิจการเงินร่วมลงทนุอยา่งใดอยา่งหนึง่ดงันี ้ ทัง้นี ้ไมว่า่กิจการ



 

กองทนุเปิด ยไูนเตด็ สมาร์ท โกลบอล อิควิตี ้ฟันด์ สําหรับกองทนุสํารองเลีย้งชีพ 6 
 

คาํศัพท์ คาํอธิบายศัพท์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ดงักลา่วจะจดัตัง้ขึน้ในรูปของบริษัท ทรัสต์ หรือรูปแบบอ่ืนใด 
1.  กิจการเงินร่วมลงทนุท่ีกําหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์วา่ด้วยการกําหนดการจดัการเงินทนุของกิจการเงินร่วมลงทนุท่ีไมถื่อเป็นการ
ประกอบธุรกิจหลกัทรัพย์ประเภทการจดัการกองทนุสว่นบคุคล 
2.  กิจการเงินร่วมลงทนุตามกฎหมายตา่งประเทศท่ีมีลกัษณะครบถ้วนดงันี ้
(ก)  มีวตัถปุระสงค์เพ่ือการลงทนุร่วมกนัของผู้ลงทนุตัง้แต ่2 รายขึน้ไป  ทัง้นี ้ต้องมิได้เป็นไป
เพ่ือแสวงหาประโยชน์จากการจดัการทรัพย์สนิสว่นตวัของบคุคลใดหรือกลุม่บคุคลใดเป็นการ
เฉพาะ  
(ข)  มีการมอบหมายให้บคุคลหนึง่บคุคลใดเป็นผู้จดัการเงินทนุและทรัพย์สนิท่ีเกิดจากเงินทนุ 
(ค) มีนโยบายการลงทนุในกิจการอ่ืนผา่นการเข้าทําสญัญาการลงทนุในหุ้นหรือการสนบัสนนุ
ทางการเงินท่ีก่อให้เกิดสทิธิในการได้มาซึง่หุ้นของกิจการนัน้ในภายหลงั โดยมีสว่นในการกํากบั
ดแูลแผนธุรกิจการดําเนินงานหรือการปรับปรุงการดําเนินงาน หรือการดําเนินการอ่ืนใดใน
ลกัษณะท่ีสะท้อนถงึการมีบทบาทตอ่การดําเนินธรุกิจของกิจการดงักลา่ว 
 

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 

 
CIS operator 

 
บคุคลดงันี ้
1.  บลจ.ตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ หรือ 
2.  ผู้ ทําหน้าท่ีบริหารจดัการกองทนุ CIS ตา่งประเทศ 

 
concentration limit 

 
อตัราสว่นการลงทนุท่ีคํานวณตามความมีสว่นได้เสียในกิจการท่ีลงทนุ 

 
counterparty limit 

 
อตัราสว่นการลงทนุท่ีคูส่ญัญา 
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CRA 

 
สถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ (Credit Rating Agency) ท่ีได้รับความเหน็ชอบจาก
สํานกังาน เว้นแตท่ี่กําหนดไว้เป็นการเฉพาะในภาคผนวก 5 สว่นท่ี 5 

 
credit derivatives 

 
derivatives ท่ีมีลกัษณะเป็นการเคล่ือนย้ายความเส่ียงด้านเครดิตของทรัพย์สนิท่ีได้รับการ
ประกนัความเส่ียงจากคูส่ญัญาฝ่ายหนึง่ไปยงัคูส่ญัญาอีกฝ่ายหนึง่ตามมาตรฐานสากล โดย
คูส่ญัญาฝ่ายหนึง่ซึง่มีภาระผกูพนัท่ีจะต้องชําระเงินให้แก่คูส่ญัญาอีกฝ่ายหนึง่เม่ือเกิด
เหตกุารณ์ท่ีมีผลตอ่การชําระหนี ้(credit event) ของทรัพย์สนิท่ีได้รับการประกนัความเส่ียง จะ
ได้รับผลตอบแทนหรือคา่ธรรมเนียมสําหรับการมีภาระผกูพนัดงักลา่ว 

 
credit event 

 
เหตกุารณ์ท่ีเก่ียวข้องกบัความสามารถในการชําระหนีต้ามท่ีระบใุนข้อตกลงของตราสารหรือ
สญัญา 

 
credit rating 

 
อนัดบัความน่าเช่ือถือท่ีจดัทําโดย CRA ซึง่เป็นการประเมินความสามารถในการชําระหนีต้าม
ตราสารหรือสญัญา 

 
currency risk 

 
ความเส่ียงด้าน FX 

 
delta 

 
อตัราเปรียบเทียบการเปล่ียนแปลงของราคาตราสารหรือสญัญากบัราคา underlying ของตรา
สารหรือสญัญา แล้วแตก่รณี 

 
derivatives 

 
สญัญาซือ้ขายลว่งหน้า 

 
derivatives on  
organized exchange 

 
derivatives ท่ีซือ้ขายในศนูย์ซือ้ขาย derivatives 

 
discount rate 

 
อตัราสว่นลดของหลกัทรัพย์หรือตราสารท่ีมีการลงทนุท่ีจะใช้ในการคํานวณมลูคา่ของ
หลกัทรัพย์หรือตราสารนัน้ 

 
DW 

 
ใบสําคญัแสดงสทิธิอนพุนัธ์ (Derivative Warrants) 

 
foreign REIT 

 
กองทรัสต์หรือกองอสงัหาริมทรัพย์ท่ีจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายตา่งประเทศซึง่มีวตัถปุระสงค์หลกั
ในการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์หรือในกิจการท่ีประกอบธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์  ทัง้นี ้ไม่
วา่กองทรัสต์หรือกองดงักลา่วจะจดัตัง้ในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอ่ืนใด 
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คาํศัพท์ คาํอธิบายศัพท์ 
FX อตัราแลกเปล่ียนเงินตราตา่งประเทศ (Foreign Exchange) 

 
GMS ประเทศกลุม่อนภุมิูภาคลุม่แมนํ่า้โขง (Greater Mekong Subregion) ซึง่ได้แก่ ราชอาณาจกัร

กมัพชูา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแหง่สหภาพเมียนมาร์ สาธารณรัฐ
สงัคมนิยมเวียดนาม และสาธารณรัฐประชาชนจีน (เฉพาะมณฑลยนูนาน) 

 
group limit 

 
อตัราสว่นการลงทนุท่ีคํานวณตามกลุม่กิจการ โดยการนําอตัราสว่นการลงทนุในแตล่ะบริษัทท่ี
อยูใ่นกลุม่กิจการมาคํานวณรวมกนั 

 
guarantor rating 

 
อนัดบัความน่าเช่ือถือของผู้ มีภาระผกูพนัในฐานะผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้ คํา้
ประกนั 

 
international scale 

 
มาตรฐานการจดัทํา credit rating ในระดบัท่ีใช้เปรียบเทียบระหวา่งประเทศ 

 
investment grade 

 
credit rating ในระดบัท่ีสามารถลงทนุได้  

 
IOSCO 

 
International Organization of Securities Commissions 

 
IPO 

 
การเสนอขายตราสารตอ่ประชาชนเป็นการทัว่ไปในครัง้แรก (Initial Public Offering) 

 
issue rating 

 
อนัดบัความน่าเช่ือถือของหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิ 

 
issuer rating 

 
อนัดบัความน่าเช่ือถือของผู้ออกตราสารหรือคูส่ญัญา 

 
market price 
 

 
มลูคา่ตามราคาตลาด 

MF กองทนุรวม (Mutual Fund) 
 
MMF 

 
กองทนุรวมตลาดเงิน (Money Market Fund) 

 
national scale 

 
มาตรฐานการจดัทํา credit rating ในระดบัท่ีใช้เปรียบเทียบภายในประเทศ 

 
NAV 

 
มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ (Net Asset Value) 
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คาํศัพท์ คาํอธิบายศัพท์ 
net exposure มลูคา่การลงทนุสทุธิในทรัพย์สนิไมว่า่เป็นการลงทนุโดยตรงหรือโดยอ้อมผา่นการลงทนุในตรา

สารหรือสญัญาท่ีให้ผลตอบแทนโดยอ้างอิงอยูก่บัทรัพย์สนิ ซึง่เป็นผลให้กองทนุมีความเส่ียงใน
ทรัพย์สนินัน้ 

 
Non-retail MF 

 
กองทนุรวมท่ีมีผู้ ถือหน่วยลงทนุทัง้หมดเป็นผู้ลงทนุประเภทสถาบนั ซึง่อยูภ่ายใต้บงัคบัของ
ประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุวา่ด้วยหลกัเกณฑ์การจดัการกองทนุรวมเพ่ือผู้ลงทนุ
ทัว่ไป กองทนุรวมเพ่ือผู้ลงทนุท่ีมิใช่รายยอ่ย กองทนุรวมเพ่ือผู้ลงทนุประเภทสถาบนั และ
กองทนุสว่นบคุคล 

 
notional amount 

 
มลูคา่ตามหน้าสญัญาของ derivatives 

 
obligation   

 
ประเภทและลกัษณะของทรัพย์สนิท่ีข้อตกลงตาม credit derivatives อ้างอิงถงึ (obligation 
category & obligation characteristics) 

 
options 

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

 
OTC derivatives 

 
derivatives ซึง่ซือ้ขายนอกศนูย์ซือ้ขาย derivatives  

 
P/N 

 
ตัว๋สญัญาใช้เงิน (Promissory Note) 

 
portfolio duration 

 
อายเุฉล่ียของทรัพย์สนิท่ีลงทนุ ซึง่ได้จากการคํานวณคา่ตามมาตรฐานสากล 

 
product limit 

 
อตัราสว่นการลงทนุท่ีคํานวณตามประเภททรัพย์สนิ 

 
PVD 

 
กองทนุสํารองเลีย้งชีพ (Provident Fund) 

 
regulated market 
 
 
 
 
repo 

 
ศนูย์กลางท่ีจดัช่องทางการส่ือสารระหวา่งผู้ ค้าเพ่ือให้เกิดการเจรจาตอ่รองซือ้ขายตราสาร
ระหวา่งกนัได้ รวมทัง้ให้ข้อมลูตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวกบัตราสารนัน้ โดยศนูย์กลางดงักลา่วอยูภ่ายใต้
การกํากบัดแูลของทางการหรือหน่วยงานท่ีทําหน้าท่ีกํากบัดแูลด้านหลกัทรัพย์หรือตราสารท่ีมี 
ลกัษณะทํานองเดียวกบัหลกัทรัพย์ 
 
ธุรกรรมการขายโดยมีสญัญาซือ้คืน (repurchase agreement) 

 
retail MF 

 
กองทนุรวมเพ่ือผู้ลงทนุทัว่ไป (retail Mutual Fund) 
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คาํศัพท์ คาํอธิบายศัพท์ 
 
reverse repo 

 
ธุรกรรมการซือ้โดยมีสญัญาขายคืน (reverse repurchase agreement) 

 
SBL 

 
ธุรกิจหลกัทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลกัทรัพย์  (Securities Borrowing and 
Lending) 

 
securities lending  

 
ธุรกรรมการให้ยืมหลกัทรัพย์  

 
SET 

 
ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

 
share warrants 

 
ใบสําคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หุ้น 

 
single entity limit 

 
อตัราสว่นการลงทนุท่ีคํานวณตามผู้ออกทรัพย์สนิหรือคูส่ญัญา 

 
SIP 

 
Specific Investment Products 

 
SN 

 
ตราสารท่ีมีสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าแฝง (Structured Note)  

 
sovereign rating 

 
อนัดบัความน่าเช่ือถือระดบัประเทศของประเทศท่ีผู้ออกตราสารมีถ่ินท่ีอยู ่ซึง่เป็นการประเมิน
ความเส่ียงในการผิดนดัชําระหนีข้องรัฐบาลของประเทศนัน้ 

 
TBMA 

 
สมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย (Thai Bond Market Association) 
 

TSFC บล. ท่ีได้รับใบอนญุาตประกอบธรุกิจหลกัทรัพย์ประเภทการให้สนิเช่ือเพ่ือธุรกิจหลกัทรัพย์ 
(Securities Finance Corporation) ตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
 

TSR ใบแสดงสทิธิในการซือ้หุ้นเพิ่มทนุท่ีโอนสทิธิได้ (Transferable Subscription Right) 
 
underlying 

 
สนิค้า ตวัแปร หรือหลกัทรัพย์อ้างอิง 

 
WFE 

 
World Federation of Exchanges 
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โครงการจดัการ 
กองทนุเปิด ยูไนเต็ด สมารท์ โกลบอล อิควิต้ี ฟันด ์สําหรบักองทนุ

สํารองเล้ียงชีพ 
 

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 สมาร์ท โกลบอล อิควิตี ้ฟันด์ สําหรับกองทนุสํารองเลีย้งชีพ 
 
1.2 ช่ือโครงการจดัการ (องักฤษ) : United Smart Global Equity Fund for Provident Fund  
 
1.3 ช่ือยอ่ : USGE-PVD 
 
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 ้บริษัทจดัการจะดําเนินการเลิกกองทนุ โดยถือวา่ได้รับความเหน็ชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว 

(1) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะยติุโครงการในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก หรือหลงัจากสิน้สดุระยะเวลาการ
เสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก หากปรากฏว่าจํานวนเงินท่ีได้จากการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรกไม่เพียงพอต่อการจดัตัง้
กองทนุได้อย่างเหมาะสมเพ่ือให้เกิดประโยชน์สงูสดุต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุ โดยบริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการจดัตัง้
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กองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษัทจัดการจะคืนเงินให้แก่ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทุนตาม
ข้อกําหนดในเร่ืองการคืนเงินคา่สัง่ซือ้หน่วยลงทนุ 

(2) เม่ือมลูค่าหน่วยลงทนุท่ีขายได้แล้วทัง้หมดโดยคํานวณตามมลูค่าท่ีตราไว้ของหน่วยลงทนุท่ีขายได้แล้วทัง้หมดลดลง
ในวันทําการใดจนทําให้ไม่สามารถลงทุน และ/หรือบริหารจัดการกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนได้อย่าง
เหมาะสม และ/หรือมีเหตใุห้เช่ือได้ว่าเพ่ือเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุโดยรวม และ/หรือปัจจยัอ่ืนใดเพ่ือ
ประโยชน์โดยรวมของผู้ ถือหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิท่ีจะเลกิกองทนุ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วย
ลงทนุแล้ว 
 
1.10 ลกัษณะโครงการ  : กองทนุรวมเพ่ือผู้ลงทนุท่ีเป็นกองทนุสํารองเลีย้งชีพ 
 
1.11 ลกัษณะการเสนอขาย  : เสนอขายในไทย 
 

2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที่ตราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของ
หน่วยลงทุนที่เสนอขาย 
 
2.1 จํานวนเงินทนุของโครงการ : 1,000.00 ล้านบาท 
 
2.2 เง่ือนไข (จํานวนเงินทนุโครงการ)  

(1) ในระหวา่งระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทนุของกองทนุรวมครัง้แรก บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะเสนอขายหน่วย
ลงทนุเกินกวา่จํานวนเงินทนุของโครงการได้ไมเ่กินร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทนุของโครงการ 

(2) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะขอวงเงินลงทุนในต่างประเทศเพิ่มเติมจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ
ธนาคารแห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานท่ีมีอํานาจตามกฎหมายอ่ืนใด ตลอดจนสงวนสิทธิท่ีจะดําเนินการเพิ่มเงินทนุจด
ทะเบียนโครงการได้ โดยไมต้่องขอมติความเหน็ชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

ทัง้นี ้บริษัทจัดการจะดําเนินการตามข้างต้นโดยคํานึงถึงผลประโยชน์สงูสดุท่ีจะเกิดขึน้แก่กองทุน และผู้ ถือหน่วยลงทุน  
เป็นสําคญั 
 
2.3 มลูคา่ท่ีตราไว้ตอ่หน่วย : 10.0000 บาท 
 
2.4 จํานวนหน่วยลงทนุ : 100,000,000 หน่วย 
 
2.5 ราคาของหน่วยลงทนุท่ีเสนอขายครัง้แรก : 10 บาท (สบิบาทถ้วน) 
 

2.6 มลูคา่ขัน้ต่ําของการสัง่ซือ้ครัง้แรก   : ไมกํ่าหนด 
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2.7 มลูคา่ขัน้ต่ําของการสัง่ซือ้ครัง้ถดัไป : ไมกํ่าหนด 

 
2.8 มลูคา่ขัน้ต่ําของการสัง่ขายคืน : ไมกํ่าหนด 
 
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 

เพ่ือระดมเงินทนุจากผู้ลงทนุท่ีเป็นกองทนุสํารองเลีย้งชีพ ไปลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมตราสารทนุ  และ/หรือ
กองทนุรวมอีทีเอฟ (ETF) โดยมีการปรับพอร์ตการลงทนุให้เหมาะสมกบัภาวะเศรษฐกิจในแต่ละช่วงซึ่งเหมาะสม
สําหรับผู้ลงทนุท่ีรับความเส่ียงได้สงู และแสวงหาโอกาสในการสร้างผลตอบแทนท่ีดีในระยะยาว  

 
3.2 ประเภทกองทนุตามนโยบายกองทนุ : ตราสารทนุ 
  
3.3 ประเภทกองทนุตามลกัษณะพิเศษ :  
 -  กองทนุรวมท่ีมีนโยบายเปิดให้มีการลงทนุในกองทนุรวมอ่ืนภายใต้ บลจ. เดียวกนั (Cross Investing Fund) 
 -  กองทนุรวมหน่วยลงทนุประเภท Fund of Funds (Fund of Funds) 

 
3.4 ประเภทการลงทนุตามการลงทนุในประเทศและตา่งประเทศ : กองทนุรวมท่ีเน้นลงทนุแบบมีความเส่ียงตา่งประเทศ 

วงเงินการลงทนุในตา่งประเทศบางสว่น ไมเ่กิน   ....... ล้านเหรียญ 
 
3.5 นโยบายการกู้ ยืม (ถ้ามี) :  

กองทนุอาจกู้ ยืมหรือทําธุรกรรมการให้ยืมหลกัทรัพย์ ธุรกรรมการขายโดยมีสญัญาซือ้คืน หรือธุรกรรมการซือ้โดยมี
สญัญาขายคืน (Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 
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3.6 การลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (Derivatives) : ลงทนุ 
 3.6.1 วตัถปุระสงค์ของการลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า : ท่ีมิได้มีวตัถปุระสงค์เพ่ือลดความเส่ียง (Non-Hedging) 

  มีนโยบายการลงทนุใน derivatives : แบบไมซ่บัซ้อน 

3.6.2 วิธีการในการคํานวน Global Exposure limit  :  Commitment approach 
  อตัราสว่นการลงทนุใน derivatives สงูสดุ (Maximum Global Exposure) ไมเ่กิน 100.00 

  
3.7 การลงทนุในตราสารท่ีมีสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าแฝง (Structured Note) : ลงทนุ 
 
3.8 กลยทุธ์การบริหารกองทนุ (Management Style) : มุง่หวงัให้ผลประกอบการสงูกวา่ดชันีชีว้ดั (active management)  
 
3.9 ดชันีชีว้ดั/อ้างอิง (Benchmark)  :  
 1.  ดชันี MSCI ACWI Net Total Return USD ปรับด้วยต้นทนุการป้องกนัความเส่ียงอตัราแลกเปล่ียนเพ่ือเทียบกบั
คา่สกลุเงินบาท ณ วนัท่ีคํานวณผลตอบแทน สดัสว่น (%) : 95.00 
 2.  อตัราดอกเบีย้เงินฝากประจํา 3 เดือน วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉล่ียของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ 
ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสกิรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ สดัสว่น (%) : 5.00 
 
หมายเหต:ุ  
บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปลี่ยนแปลงตวัชีว้ดัในการเปรียบเทียบตามท่ีบริษัทจดัการเห็นควรและเหมาะสม ซึ่งอยู่
ภายใต้กรอบนโยบายการลงทนุท่ีกําหนด โดยบริษัทจดัการจะเปิดเผยข้อมลูและแจ้งให้ผู้ลงทนุทราบล่วงหน้าอย่างชดัเจน
ถึงวนัที่มีการเปลี่ยนตวัชีว้ดั คําอธิบายเก่ียวกบัตวัชีว้ดั และเหตผุลในการเปลี่ยนตวัชีว้ดัดงักล่าวผ่านการลงประกาศใน
เวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ ภายในเวลาท่ีผู้ลงทนุสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมลูในการตดัสนิใจลงทนุได้  

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

-  กองทนุรวมท่ีมีนโยบายเปิดให้มีการลงทนุในกองทนุรวมอ่ืนภายใต้ บลจ. เดียวกนั 
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รายละเอียดเพิ่มเติม 

รายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกบันโยบายการลงทนุ 
(1)  กองทนุจะเน้นลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุ CIS กองทนุรวมอีทีเอฟ (ETF) ท่ีมีนโยบายการลงทนุในตราสารทนุ
ต่างประเทศ ซึ่งกองทุนสามารถกระจายการลงทุนในภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลก หรือในบางช่วงเวลาอาจเน้นลงทุนเฉพาะ
ประเทศ กลุ่มประเทศ ภูมิภาค และ/หรือกลุ่มธุรกิจ ทัง้นี ้สดัส่วนการลงทุนจะขึน้อยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ตาม
สภาวะการลงทุนในแต่ละขณะ  และ/หรือกองทุนอาจลงทุนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอ่ืนท่ีอยู่ภายใต้การบริหารของ
บริษัทจดัการ (กองทนุปลายทาง) โดยกองทนุจะลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมข้างต้น ตัง้แต่ 2 กองทนุขึน้ไป และ
กองทนุจะลงทนุในกองทนุใดกองทนุหนึ่งโดยเฉล่ียในรอบปีบญัชีไม่เกินร้อยละ 79 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ ทัง้นี ้
กองทนุจะลงทนุในหน่วยของกองทนุ CIS  โดยเฉล่ียในรอบปีบญัชีรวมแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของ
กองทนุ โดยจะมี net exposure ท่ีเก่ียวข้องกบัความเส่ียงต่างประเทศโดยเฉล่ียในรอบปีบญัชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ  

ทัง้นี ้กองทนุหรือกองทนุปลายทางอาจมีนโยบายลงทนุในหรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สนิอยา่งใดอยา่งหนึง่หรือหลายอยา่ง ดงันี ้ตราสารทนุ 
ตราสารหนี ้ทัง้ในประเทศ และ/หรือในตา่งประเทศ และ/หรือหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอ่ืนใดตามท่ีกฎหมาย ก.ล.ต. กําหนด 

นอกจากนีก้องทุนปลายทางอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารหนีท่ี้มีอนัดับความน่าเช่ือถือต่ํากว่าท่ีสามารถลงทุนได้ (Non-
investment grade) ตราสารหนีท่ี้ไม่ได้รับการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ (Unrated) และตราสารทนุท่ีไม่ได้จดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย์ (Unlisted securities) โดยขึน้อยูก่บันโยบายการลงทนุของกองทนุปลายทางนัน้ๆ   

สําหรับเงินลงทนุส่วนท่ีเหลือผู้จดัการกองทนุอาจพิจารณาลงทนุในกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ (กอง1) หรือทรัสต์เพ่ือการ
ลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ (REITs) หรือกองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐาน (infra) ทัง้ในและต่างประเทศ และ/หรือตราสารหนี ้
และ/หรือตราสารกึ่งหนีก้ึ่งทนุ และ/หรือตราสารทางการเงิน และ/หรือเงินฝาก และ/หรือทรัพย์สินอ่ืนใดท่ีมีลกัษณะทํานอง
เดียวกนัทัง้ในและตา่งประเทศ หรือหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือตามท่ีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
คณะกรรมการกํากบัตลาดทนุประกาศกําหนดให้กองทนุลงทนุได้  

ทัง้นี ้กองทนุอาจลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมอ่ืน ซึง่อยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจดัการ ในสดัส่วนไม่เกินร้อยละ 
100 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ และกองทนุอาจลงทนุในกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ (กอง1) หรือทรัสต์เพ่ือการลงทนุใน
อสงัหาริมทรัพย์ (REITs) หรือกองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐาน (infra) ซึง่อยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจดัการ ในสดัสว่นไม่เกิน
ร้อยละ 20 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ ยกเว้นกรณีท่ีกองทนุปลายทางเป็นกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ (กอง1) และ
กองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐาน (infra) ลงทนุสงูสดุได้ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทนุทัง้หมดของกองทนุปลายทาง 
โดยการลงทนุในหน่วยลงทนุดงักล่าวต้องอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทนุของกองทนุซึ่งเป็นไปตามหลกัเกณฑ์เง่ือนไข ท่ี
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กําหนด  ทัง้นี ้กองทุนปลายทางจะไม่สามารถลงทุนย้อนกลบัไปลงทุนในกองทุนต้นทาง 
(Circle investment) และกองทนุปลายทางจะไม่สามารถลงทุนต่อในกองทนุรวมอ่ืนภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ
เดียวกนัได้อีก (Cascade investment) 

กองทุนปลายทางอาจพิจารณาลงทุนในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า (Derivatives) เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน 
(Efficient Portfolio Management) และ/หรือเพ่ือป้องกนัความเสี่ยง (Hedging) ดงันัน้ กองทนุปลายทางท่ีกองทนุลงทนุจึงอาจ
มีความเส่ียงมากกวา่กองทนุรวมอ่ืน อีกทัง้ อาจลงทนุในหรือมีไว้ซึง่ตราสารท่ีมีสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าแฝง (Structured Note) 
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(2)  กองทนุจะลงทนุในหรือมีไว้ซึง่สญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (Derivatives) เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทนุ (Efficient 
Portfolio Management) และ/หรือเพ่ือป้องกนัความเส่ียงด้านอตัราแลกเปล่ียน (FX Hedging) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของ
มลูคา่เงินลงทนุในตา่งประเทศ ซึง่การใช้เคร่ืองมือป้องกนัความเส่ียงอาจมีต้นทนุสําหรับการทําธุรกรรมป้องกนัความเส่ียง โดย
อาจทําให้ผลตอบแทนของกองทนุโดยรวมลดลงจากต้นทนุท่ีเพิ่มขึน้  อย่างไรก็ดี ในกรณีท่ีสภาวการณ์ไม่ปกติกองทนุอาจ
พิจารณาป้องกนัความเส่ียงตามดลุยพินิจของผู้จดัการกองทนุ และไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ หากมีการปรับเปล่ียนกลยทุธ์
เก่ียวกบัการทําสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าดงักล่าว และกองทนุอาจลงทนุในตราสารท่ีมีสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝง (Structured 
Note) รวมทัง้อาจทําธุรกรรมการให้ยืมหลกัทรัพย์ ธุรกรรมการขายโดยมีสญัญาซือ้คืน หรือธุรกรรมการซือ้โดยมีสญัญา 
ขายคืน (Reverse Repo)  โดยเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด นอกจากนี ้กองทนุอาจลงทนุ
ในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนใด หรือหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามท่ีประกาศคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. หรือประกาศสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 
 
กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารหนีท่ี้ได้รับการจัดอันดับความน่าเช่ือถือต่ํากว่าอันดับท่ีสามารถลงทุนได้ (Non-Investment 
Grade) หรือไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเช่ือถือ (Unrated) หรือตราสารทุนท่ีไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 
(Unlisted securities) อยา่งไรก็ตาม กองทนุอาจมีไว้ซึง่ตราสารหนีท่ี้มีอนัดบัความน่าเช่ือถือต่ํากว่าท่ีสามารถลงทนุได้ (Non – 
investment grade) เฉพาะกรณีท่ีตราสารหนีน้ัน้ได้รับการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือท่ีสามารถลงทนุได้ (Investment grade) 
หรือท่ีได้รับการจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ (listed securities) แล้วแตก่รณี ขณะท่ีกองทนุลงทนุเทา่นัน้ 
 
(3) ในกรณีท่ีบริษัทจดัการได้รับค่าตอบแทน (loyalty fee หรือ rebate) ทัง้ในรูปจํานวนเงินหรือจํานวนหน่วย จากการนําเงิน
ลงทนุของกองทนุเปิด ยไูนเตด็ สมาร์ท โกลบอล อิควิตี ้ฟันด์ สําหรับกองทนุสํารองเลีย้งชีพ ไปลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุ
รวมต่างประเทศ บริษัทจัดการจะนําค่าตอบแทนเข้าเป็นทรัพย์สินของกองทุนเปิด ยูไนเต็ด สมาร์ท โกลบอล อิควิตี ้ฟันด์ 
สําหรับกองทนุสํารองเลีย้งชีพ โดยคํานงึถงึผลประโยชน์สงูสดุของกองทนุและผู้ ถือหน่วยลงทนุเป็นสําคญั 

 
ในกรณีท่ีกองทุนมีการลงทุนในกองทุนปลายทางไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทางหาก
ปรากฏว่า มลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุปลายทางท่ีกองทนุรวมไปลงทนุมีมลูค่าทรัพย์สินสทุธิลดลงในลกัษณะใดลกัษณะ
หนึ่งดงัต่อไปนี ้บริษัทจดัการจะดําเนินการตามหลกัเกณฑ์ และวิธีการท่ีสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ประกาศกําหนด  

(1)  มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ ณ วนัใดวนัหนึง่ลดลงเกินกวา่ 2 ใน 3 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุปลายทางดงักลา่ว 

(2)  ยอดรวมของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุปลายทางดงักลา่วลดลงในช่วงระยะเวลา 5 วนัทําการใดติดต่อกนัคิดเป็น
จํานวนเกินกวา่ 2 ใน 3 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุปลายทางนัน้ 

เง่ือนไข ในกรณีท่ีกองทนุปลายทางมีมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิลดลงในลกัษณะดงักลา่วบริษัทจดัการดําเนินการดงัตอ่ไปนี ้
(1) แจ้งเหตท่ีุกองทนุปลายทางมีมลูค่าทรัพย์สินลดลง พร้อมแนวทางการดําเนินการของบริษัทจดัการกองทนุรวม โดยคํานึงถึง
ประโยชน์ท่ีดีท่ีสดุของผู้ ถือหน่วยลงทนุโดยรวม ให้สํานกังานและผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบภายใน 3 วนัทําการนบัแต่วนัท่ีมีการ
เปิดเผยข้อมลูของกองทนุปลายทางท่ีปรากฏเหต ุ
(2) ปฏิบติัตามแนวทางการดําเนินการตาม (1) ให้แล้วเสร็จภายใน 60 วนันบัแตว่นัท่ีมีการเปิดเผยข้อมลูของกองทนุปลายทางท่ี
ปรากฏเหต ุ
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(3) รายงานผลการดําเนินการให้สํานกังานทราบภายใน 3 วนัทําการนบัแตว่นัท่ีดําเนินการแล้วเสร็จ 

(4) เปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบัการดําเนินการของกองทนุรวมตาม (1) ต่อผู้ ท่ีสนใจจะลงทนุเพ่ือให้ผู้ ท่ีสนใจจะลงทนุรับรู้และเข้าใจ
เก่ียวกบัสถานะของกองทนุรวม  

ทัง้นี ้บริษัทจดัการกองทนุรวมจะดําเนินการให้บคุลากรท่ีเก่ียวข้องเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบัการดําเนินการดงักลา่วด้วย ระยะเวลา
ในการดําเนินการตามข้อ (2) บริษัทจดัการสามารถขอผอ่นผนัตอ่สํานกังานได้ 
 
ในการคํานวณสดัสว่นการลงทนุของกองทนุ การจดัแบง่ประเภทของกองทนุ บริษัทจดัการอาจไมน่บัช่วงระยะเวลาดงันีร้วม
ด้วยก็ได้ ทัง้นี ้โดยต้องคํานงึถงึประโยชน์ของผู้ลงทนุเป็นสําคญั  
1. ช่วงระยะเวลา 30 วนันบัแตว่นัท่ีจดทะเบียนเป็นกองทนุรวม  
2. ช่วงระยะเวลา 30 วนัก่อนครบอายโุครงการหรือก่อนเลกิกองทนุรวม  
3. ช่วงระยะเวลาท่ีต้องใช้ในการจําหน่ายทรัพย์สินของกองทนุเน่ืองจากได้รับคําสัง่ขายคืนหรือสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ หรือมี
การสิน้สดุสมาชิกภาพ หรือมีการโอนย้ายกองทนุจํานวนมาก หรือเพ่ือรอการลงทนุ ทัง้นี ้ต้องไมเ่กินกวา่ 10 วนัทําการ 
 
บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิเปล่ียนแปลงประเภทและลกัษณะพิเศษของกองทนุรวมเป็นกองทนุรวมท่ีมีการลงทนุโดยตรงในตราสาร 
และ/หรือหลกัทรัพย์ดงักลา่วข้างต้น หรือกองทนุรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) หรือสามารถกลบัมาเป็นกองทนุรวมหน่วยลงทนุ 
(Fund of Funds) ได้ โดยไม่ทําให้ระดบัความเส่ียงของการลงทนุ (risk spectrum) เพิ่มขึน้ ทัง้นี ้ให้เป็นไปตามดลุยพินิจของ
ผู้จดัการกองทนุ โดยขึน้อยู่กบัสถานการณ์ตลาด ณ ขณะนัน้ และต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหน่วยลงทนุ ทัง้นี ้
หากมีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนการแก้ไข
โครงการผา่นทางเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ หรือช่องทางอ่ืนตามความเหมาะสมเว้นแตไ่ด้รับการผอ่นผนัจากสํานกังาน 
 
3.12 รายละเอียดการลงทนุในตา่งประเทศ  
มีนโยบายการลงทนุท่ีสง่ผลให้มี net exposure ท่ีเก่ียวข้องกบัความเส่ียงต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบญัชีไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 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 
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ส่วนที่ 1 :  ตราสาร TS (transferable securities)   

1.  ตราสาร TS หมายความวา่ ตราสารทางการเงินใดๆ นอกเหนือจากทรัพย์สนิในสว่นท่ี 2 – สว่นท่ี 6 ในข้อ 3.13.1 นี ้ซึง่มี
คณุสมบติัตามหลกัเกณฑ์ท่ีครบถ้วน ดงันี ้

1.1  ไมมี่ข้อกําหนดหรือเง่ือนไขท่ีทําให้ผู้ลงทนุมีภาระผกูพนัมากกวา่มลูคา่เงินลงทนุในตราสาร 

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

1.3  มีข้อมลูเก่ียวกบัตราสารท่ีถกูต้องครบถ้วนและมีการปรับปรุงเป็นประจําอย่างสม่ําเสมอ ซึ่ง บลจ. สามารถเข้าถึงได้
เพ่ือนํามาประกอบการพิจารณาตดัสินใจลงทุนได้อย่างสม่ําเสมอ 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 ดงักลา่วก่อน
ครบอาย ุเม่ือ บลจ. ร้องขอได้ 
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2.2.4  ในกรณีท่ีเป็น SN ซึง่เสนอขายในประเทศ  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  ในกรณีท่ีเกิดเหตกุารณ์ท่ีส่งผลกระทบต่อราคาของ SN อย่างมีนยัสําคญัให้ผู้ออก SN คํานวณและแจ้งมลูค่า
ยติุธรรมของ SN ไปยงั TBMA ทนัที 
ความในวรรคหนึ่งไม่นํามาใช้บงัคบักบักรณีท่ีเป็น SN ซึ่งขึน้ทะเบียนกบั TBMA และมีการเสนอขายตามหลกัเกณฑ์ท่ี
กําหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุวา่ด้วยการขออนญุาตและการอนญุาตให้เสนอขายตราสารหนีท่ี้ออกใหม ่
 
ส่วนที่ 2 :  ทรัพย์สนิประเภทหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย property  

ต้องมีคณุสมบติัและหลกัเกณฑ์ในการลงทนุดงันี ้
กรณีเป็นหน่วยท่ีการออกอยูภ่ายใต้บงัคบักฎหมายไทย 

1   กรณีเป็นหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย property  

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 
 
2  กรณีเป็นหน่วย CIS นอกเหนือจากท่ีกําหนดในสว่นท่ี 2 ข้อ 1 
2.1  มีคณุสมบติัและเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ในการลงทนุเช่นเดียวกบัข้อกําหนดสําหรับตราสาร TS ในสว่นท่ี 1 ข้อ 1.1  ข้อ 
1.2 และข้อ 1.3 
2.2  จดทะเบียนซือ้ขายใน SET 
 
ส่วนที่ 3 :  ทรัพย์สนิประเภทเงนิฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงนิฝาก  

ต้องเป็นเงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝากของผู้ รับฝากดงันี ้
1.  ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายวา่ด้วยธุรกิจสถาบนัการเงิน 
2.  ธนาคารออมสนิ  
3.  ธนาคารอาคารสงเคราะห์  
4.  ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
5.  บรรษัทตลาดรองสนิเช่ือท่ีอยูอ่าศยั  
6.  ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มแหง่ประเทศไทย  
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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 อยู่
ในอนัดบั 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 ท่ีมีกําหนดวนัใช้เงินตามตัว๋ไมเ่กิน 270 วนันบัแตว่นัออกตัว๋ และเป็นตัว๋ท่ีถึงกําหนด
ใช้เงินเม่ือทวงถามหรือเม่ือได้เหน็ 

2.4  B/E P/N หรือศกุกู ท่ีมีอายไุมเ่กิน 90 วนันบัแตว่นัท่ีออก ซึง่มี credit rating อยา่งใดอยา่งหนึง่ดงันี ้
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 
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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  ในกรณีท่ีมลูคา่หลกัทรัพย์หรือตราสารท่ีซือ้ ณ สิน้วนั ไมเ่ป็นไปตามสมการใน 4.4.1 บลจ. ต้องเรียกให้คู่สญัญาโอน
กรรมสิทธ์ิในเงิน หรือหลกัทรัพย์หรือตราสารท่ีสามารถใช้ในการทํา reverse repo ให้แก่กองทนุ เพ่ือให้มลูค่ารวมของ
หลกัทรัพย์หรือตราสารท่ีซือ้และทรัพย์สินท่ีโอนมาดงักลา่วเป็นไปตามวิธีการดงักลา่ว ภายในวนัทําการถดัจากวนัท่ีมลูค่า
หลกัทรัพย์หรือตราสารท่ีซือ้ลดลงกวา่สมการใน 4.4.1  เว้นแตเ่ป็นกรณีตาม 4.4.3 
4.4.3  ในกรณีท่ีผลลพัธ์ตามสมการใน 4.4.1 แสดงผลว่ามลูค่าของหลกัทรัพย์หรือตราสารท่ีซือ้ ณ สิน้วนั มีมลูค่าน้อยกว่า
มลูคา่ reverse repo x (1 + discount rate) เป็นจํานวนไม่เกิน 5 ล้านบาท หรือไม่เกิน 5% ของราคาซือ้ แล้วแต่จํานวนใด
จะต่ํากว่า และมีการกําหนดเร่ืองดังกล่าวไว้ในสัญญาซึ่งได้กําหนดโดยพิจารณาถึงปัจจัยความเส่ียงของคู่สัญญา 
(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 
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4.5.2  คํานวณเป็นรายธุรกรรม หรือคํานวณรวมเป็นยอดสทุธิของ reverse repo ทกุธุรกรรมท่ีกองทนุมีอยู่กบัคู่สญัญาราย
เดียวกนัและมีข้อตกลงกําหนดให้สามารถบงัคบัชําระหนีต้ามธุรกรรมใดธุรกรรมหนึ่งจากหลกัทรัพย์หรือตราสารท่ีซือ้หรือ
ทรัพย์สนิท่ีโอนตาม 4.4.2 (ถ้ามี) ของธุรกรรมท่ีเกิดจาก reverse repo รายการอ่ืนได้ 
 
4.6  discount rate ท่ีนํามาใช้ในการคํานวณ ต้องเป็นการกําหนดขึน้โดยคํานึงถึงปัจจยัความเส่ียงของคู่สญัญา หลกัทรัพย์ 
หรือตราสารท่ีซือ้แล้ว 
 
ส่วนที่ 5 :  ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย์ (securities lending)  
ต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ในการลงทนุดงันี ้

1.  คู่สญัญา  ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็นผู้ 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 ้ 
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 
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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 
 
4.  ลกัษณะและสาระสําคญัของสญัญา ให้ใช้สญัญาท่ีมีลกัษณะและสาระสําคญัของสญัญาตามประกาศสํานกังาน
คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ว่าด้วยข้อกําหนดเก่ียวกบัระบบงาน สญัญายืมและให้ยืมหลกัทรัพย์
และหลกัประกนัในธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลกัทรัพย์ 
 
ส่วนที่ 6 :  ธุรกรรมประเภท derivatives ตามหลักเกณฑ์การลงทุนดังนี ้  

1.  ประเภท underlying  derivatives ท่ีกองทนุจะเข้าเป็นคู่สญัญาได้ต้องมี underlying อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
ดงันี ้
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1.1  ทรัพย์สนิท่ีกองทนุสามารถลงทนุได้ 
1.2  อตัราดอกเบีย้ 
1.3  อตัราแลกเปล่ียนเงิน 
1.4  เครดิต เช่น credit rating หรือ credit event เป็นต้น 
1.5  ทองคํา 
1.6  นํา้มนัดิบ 
1.7  ดชันีกลุม่สนิค้าโภคภณัฑ์ ดชันีเงินเฟ้อ ดชันีท่ีมีองค์ประกอบเป็นสนิค้าหรือตวัแปรตาม 1.1 – 1.6 หรือ 1.9 
1.8  ดชันีท่ีมีองค์ประกอบเป็นดชันีตาม 1.7 
1.9  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 

2.3  ในกรณีท่ีจะต้องมีการชําระหนีด้้วยการสง่มอบสินค้าเม่ือ derivatives สิน้สดุลง สินค้านัน้ ต้องเป็นทรัพย์สินท่ีกองทนุ
สามารถลงทนุได้  ทัง้นี ้ไมว่า่กองทนุจะเป็นผู้ มีสทิธิรับมอบหรือมีหน้าท่ีสง่มอบสนิค้านัน้ก็ตาม 
 
3.  หลกัเกณฑ์เพิ่มเติมกรณี underlying เป็นดชันี  

ในกรณีท่ี derivatives มี underlying เป็นดชันีตาม 1.7 – 1.8 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% ของนํา้หนกัทัง้หมดในกรณีท่ีเป็นไปตามสภาวะตลาด โดย
องค์ประกอบตวัอ่ืนต้องมีนํา้หนกัไมเ่กินอตัราท่ีกําหนดใน 3.2.1.1 



 

กองทนุเปิด ยไูนเตด็ สมาร์ท โกลบอล อิควิตี ้ฟันด์ สําหรับกองทนุสํารองเลีย้งชีพ 25 
 

การพิจารณาการกระจายนํา้หนกัตาม 3.2.1.1 และ 3.2.1.2 ไม่ต้องนําองค์ประกอบท่ีเก่ียวข้องกบัทองคําหรือนํา้มนัดิบมา
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 
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 
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6.2  ในกรณีท่ีเกิดเหตกุารณ์ท่ีส่งผลกระทบต่อราคาของ 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 มีหลายรายการซึง่กําหนดให้
ผู้ขายประกนัความเส่ียง มีหน้าท่ีชําระหนีเ้ม่ือเกิด credit event ขึน้กบั obligation รายการใดรายการหนึ่งเป็นรายแรก 
(First to Default Swap) หรือเม่ือเกิด credit event ขึน้กบั obligation รายการใดรายการหนึ่งในกลุม่ obligation ซึง่จะมี
การชําระราคากนัเฉพาะในสว่นของสินทรัพย์รายนัน้ 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
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  ไม่มีข้อกําหนดท่ีทําให้สิทธิท่ีกําหนดไว้ในตราสารหนีห้รือสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าท่ี credit derivatives นัน้อ้างอิง
เส่ือมเสียไป 
7.3.3  ไมมี่ข้อกําหนดให้กองทนุต้องชดใช้ความเสียหายให้แก่คูส่ญัญา 
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 3.13.2   ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวธีิอ่ืนที่จะลงทุนในต่างประเทศ : 

บริษัทจัดการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลกัทรัพย์ ทรัพย์สินอ่ืน หรือหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนอย่างใดอย่าง
หนึ่งหรือหลายอย่างตามท่ีประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทุน หรือประกาศสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กําหนด
ดงัต่อไปนี ้เว้นแต่ในกรณีท่ีคณะกรรมการกํากับตลาดทุนหรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมี
ประกาศแก้ไขหรือเพ่ิมเติมประเภทหรือลกัษณะของหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิหรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืน 

ทัง้นี ้การลงทนุในตราสารหรือสญัญาในต่างประเทศ ตราสารหรือสญัญาดงักล่าวต้องเสนอขายหรือเป็นการทําสญัญาใน
ประเทศท่ีมีหน่วยงานกํากบัดแูลด้านหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ท่ีเป็นสมาชิกสามญัของ IOSCO หรือท่ีมีการซือ้ขาย
ในตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์ตา่งประเทศท่ีเป็นสมาชิกของ WFE หรือเป็นตราสารของบริษัทท่ีจดัตัง้และเสนอขายใน GMS 
 
ส่วนที่ 1 :  ตราสาร TS ต่างประเทศ   

1.  ตราสาร TS หมายความวา่ ตราสารทางการเงินใดๆ นอกเหนือจากทรัพย์สนิในสว่นท่ี 2 – สว่นท่ี 6 ในข้อ 3.13.2 นี ้ซึง่มี
คณุสมบติัตามหลกัเกณฑ์ท่ีครบถ้วน ดงันี ้

1.1  ไมมี่ข้อกําหนดหรือเง่ือนไขท่ีทําให้ผู้ลงทนุมีภาระผกูพนัมากกวา่มลูคา่เงินลงทนุในตราสาร 

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

1.3  มีข้อมลูเก่ียวกบัตราสารท่ีถกูต้องครบถ้วนและมีการปรับปรุงเป็นประจําอย่างสม่ําเสมอ ซึ่ง บลจ. สามารถเข้าถึงได้
เพ่ือนํามาประกอบการพิจารณาตดัสินใจลงทุนได้อย่างสม่ําเสมอ 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  

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 
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(ISDA) และเป็นทรัพย์สินท่ีสามารถเปล่ียนมือได้ โดยก่อนการลงทุน บลจ. ต้องจัดให้มีการเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกับการ
ลงทนุท่ีอาจทําให้กองทนุต้องรับมอบทรัพย์สนิดงักลา่วไว้ในหนงัสือชีช้วนด้วย 
2.2.3  ในกรณีท่ีเป็น SN ซึง่มีข้อกําหนดห้ามเปล่ียนมือ ผู้ออก SN ต้องยินยอมให้กองทนุสามารถไถ่ถอน SN ดงักลา่วก่อน
ครบอาย ุเม่ือ บลจ. ร้องขอได้ 
2.2.4  ในกรณีท่ีเป็น SN ซึง่เสนอขายในต่างประเทศ  ต้องปรากฎว่า SN นัน้มีราคาปรากฏในระบบข้อมลูท่ีน่าเช่ือถือได้ซึง่
เป็นท่ียอมรับโดยทัว่ไปของธรรมเนียมปฏิบติัสากล และ บลจ. ต้องดําเนินการจดัให้มีข้อตกลงกบัผู้ออก SN ดงัต่อไปนีก่้อน
การลงทนุ 
2.2.4.1 ให้ผู้ออก SN สง่ราคาท่ีเป็นมลูค่ายติุธรรมของ SN ซึ่งเกิดจากวิธีการคํานวณเดียวกบัท่ีใช้ในการคํานวณราคาท่ี
แสดงในระบบข้อมลูท่ีน่าเช่ือถือดงักล่าว ให้ บลจ. ทกุวนัท่ี 15 และวนัสดุท้ายของแต่ละเดือน  ทัง้นี ้ในกรณีท่ีวนัดงักล่าว
เป็นวนัหยดุทําการของ บลจ. ให้คํานวณและแจ้งมลูคา่ยติุธรรมภายในวนัทําการถดัไป 

2.2.4.2  ในกรณีท่ีเกิดเหตกุารณ์ท่ีส่งผลกระทบต่อราคาของ SN อย่างมีนยัสําคญั ให้ผู้ออก SN ส่งราคาท่ีเป็นมลูค่า
ยติุธรรมของ SN มายงั บลจ. ทนัที 
 
ส่วนที่ 2 :  ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย property ที่การออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมาย
ต่างประเทศ 

ต้องมีคณุสมบติัและหลกัเกณฑ์ในการลงทนุดงันี ้
กรณีเป็นหน่วยท่ีการออกอยูภ่ายใต้บงัคบักฎหมายตา่งประเทศ 
1  กรณีเป็นหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย property 
1.1  มีคณุสมบตัิและเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ในการลงทนุเช่นเดียวกบัข้อกําหนดสําหรับตราสาร TS ในส่วนที่ 1 ข้อ 1.1 
ข้อ 1.2 และข้อ 1.3 
1.2  เป็นหน่วยของกองทนุ CIS ตา่งประเทศท่ีมีลกัษณะดงันี ้
1.2.1  การออกและการเสนอขายอยูภ่ายใต้การกํากบัดแูลของหนว่ยงานตา่งประเทศท่ีกํากบัดแูลด้านหลกัทรัพย์และตลาด
ซือ้ขายหลกัทรัพย์ซึง่เป็นสมาชิกสามญัของ IOSCO  หรือเป็นหน่วยของกองทนุ CIS ต่างประเทศท่ีมีการซือ้ขายในตลาด
ซือ้ขายหลกัทรัพย์ตา่งประเทศท่ีเป็นสมาชิกของ 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
เฉพาะกรณีมีเหตจํุาเป็นในการบริหารสภาพคลอ่งเป็นการชัว่คราวเทา่นัน้ และมีนโยบายการลงทนุดงันี ้(ไม่ใช้กบัการลงทนุ
ในหน่วยของกองทนุ CIS ตา่งประเทศซึง่เป็นกองทนุรวมทองคําท่ีลงทนุในทองคําแทง่) 
1.4.1  มีการลงทนุในทรัพย์สินเม่ือใช้วิธีคํานวณตามสดัสว่น (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ single entity 
limit  ของ MF นัน้  ทัง้นี ้หลกัเกณฑ์ดงักลา่วไมใ่ช้กบักรณีทรัพย์สนิท่ีเป็น SIP 
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1.4.2  มีการลงทนุในทรัพย์สินเม่ือใช้วิธีคํานวณตามสดัส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ product limit  
สําหรับทรัพย์สนิท่ีเป็น SIP ของ MF นัน้ 
1.4.3  มีการลงทนุใน derivatives ท่ีเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ global exposure limit  ของ MF นัน้ 
ในกรณีกองทนุ CIS ตา่งประเทศท่ี MF ลงทนุ ต้องเป็นกองทนุท่ีมุง่เน้นลงทนุในทรัพย์สนิซึง่เป็นประเภทและชนิดเดียวกบัท่ี MF 
สามารถลงทนุได้ และเม่ือนําทรัพย์สินท่ีไม่สามารถลงทนุได้มาคํานวณตามสดัสว่น (pro rata) แล้วจะต้องไม่เกินร้อยละ 20 
ของ NAV ของ MF ดงักลา่ว 
 
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  
(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 ท่ีกองทนุจะเข้าเป็นคูส่ญัญาได้ต้องมี underlying อยา่งใดอยา่งหนึง่หรือหลายอยา่งดงันี ้
1.1  ทรัพย์สนิท่ีกองทนุสามารถลงทนุได้ 
1.2  อตัราดอกเบีย้ 
1.3  อตัราแลกเปล่ียนเงิน 
1.4  เครดิต เช่น credit rating หรือ credit event เป็นต้น 
1.5  ทองคํา 
1.6  นํา้มนัดิบ 
1.7  ดชันีกลุม่สนิค้าโภคภณัฑ์ ดชันีเงินเฟ้อ ดชันีท่ีมีองค์ประกอบเป็นสนิค้าหรือตวัแปรตาม 1.1 – 1.6 หรือ 1.9 
1.8  ดชันีท่ีมีองค์ประกอบเป็นดชันีตาม 1.7 
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1.9  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  
 
2.3  ในกรณีท่ีจะต้องมีการชําระหนีด้้วยการสง่มอบสินค้าเม่ือ derivatives สิน้สดุลง สินค้านัน้ต้องเป็นทรัพย์สินท่ีกองทนุ
สามารถลงทนุได้  ทัง้นี ้ไมว่า่กองทนุจะเป็นผู้ มีสทิธิรับมอบหรือมีหน้าท่ีสง่มอบสนิค้านัน้ก็ตาม 
 
3.  หลกัเกณฑ์เพิ่มเติมกรณี underlying เป็นดชันี  

 ในกรณีท่ี derivatives มี underlying เป็นดชันีตาม 1.7 – 1.8 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 ไม่ต้องนําองค์ประกอบท่ีเก่ียวข้องกบัทองคําหรือนํา้มนัดิบมา
พิจารณา 
3.2.2  ดชันีท่ีมีองค์ประกอบทัง้หมดเป็นหรือเก่ียวข้องกบัทองคําหรือนํา้มนัดิบ หรือเป็นดชันีราคาทองคําหรือนํา้มนัดิบ 
3.2.3  ดชันีอ่ืนใดนอกจาก 3.2.1 และ 3.2.2 ท่ีเป็นไปตามเง่ือนไขครบถ้วนดงันี ้
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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) หรือราคาสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า (futures price) 
ของสนิค้าโภคภณัฑ์สนิค้าใดสนิค้าหนึง่ 
3.5.3  ราคาสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าท่ีอ้างอิงกบัดชันีสนิค้าโภคภณัฑ์ตาม 3.5.2 

3.6  ในกรณีท่ีเป็นดชันีเงินเฟ้อ ดชันีดงักลา่วต้องคํานวณโดยใช้แหลง่ข้อมลูอ้างอิงจากรายงานของหน่วยงานราชการของ
ประเทศไทยหรือตา่งประเทศ หรือคํานวณจากราคาสนิค้าและบริการท่ี บลจ. แสดงให้เหน็ได้วา่วิธีการคํานวณของผู้พฒันา
ดชันีดงักลา่วสามารถสะท้อนอตัราเงินเฟ้อได้อยา่งเหมาะสม 
 
4.  หลกัเกณฑ์การจดัให้มีทรัพย์สนิท่ีเพียงพอตอ่การชําระหนีต้ามภาระผกูพนั (cover rule) 
บลจ. ต้องจดัให้มีทรัพย์สินของกองทนุท่ีมีคณุภาพและมีสภาพคล่องในจํานวนท่ีเพียงพอต่อภาระท่ีกองทนุอาจต้องชําระหนี ้
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
ของแตล่ะเดือน ทัง้นี ้ในกรณีท่ีวนัดงักลา่วเป็นวนัหยดุทําการของ บลจ.ให้คํานวณและแจ้งมลูค่ายติุธรรมภายในวนัทําการ
ถดัไป 
6.2  ในกรณีท่ีเกิดเหตกุารณ์ท่ีสง่ผลกระทบตอ่ราคาของ derivatives อยา่งมีนยัสําคญัให้คู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ่งคํานวณและ
แจ้งมลูคา่ยติุธรรมของ derivatives ให้ บลจ. ทราบทนัที 
6.3  คูส่ญัญาอีกฝ่ายหนึง่ยินยอมให้มีการล้างฐานะ derivatives เม่ือ บลจ. ร้องขอได้ 
 



 

กองทนุเปิด ยไูนเตด็ สมาร์ท โกลบอล อิควิตี ้ฟันด์ สําหรับกองทนุสํารองเลีย้งชีพ 32 
 

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 โดยคูส่ญัญาท่ีอยูใ่นฐานะผู้ขายประกนัความเส่ียงมีภาระ
ผกูพนัท่ีจะต้องชําระเงินตามข้อตกลงซือ้ประกนัความเส่ียงเม่ือเกิด credit event ขึน้โดยจะมีผลให้ข้อตกลงซือ้ประกนั
ความเส่ียงครบกําหนดทนัที (ในกรณีท่ีไม่เกิด credit event ข้อตกลงจะสิน้สดุในวนัครบกําหนดตามปกติ)  ทัง้นี ้ไม่ว่า 
obligation จะมีเพียงรายการเดียว (Single Name Credit Default Swap) หรือ obligation มีหลายรายการซึง่กําหนดให้
ผู้ขายประกนัความเส่ียงมีหน้าท่ีชําระหนีเ้ม่ือเกิด credit event ขึน้กบั obligation รายการใดรายการหนึ่งเป็นรายแรก 
(First to Default Swap) หรือเม่ือเกิด credit event ขึน้กบั obligation รายการใดรายการหนึ่งในกลุม่ obligation ซึง่จะมี
การชําระราคากนัเฉพาะในส่วนของสินทรัพย์รายนัน้ แต่ข้อตกลงจะครบกําหนดเม่ือเกิด credit event ขึน้กบั obligation 
ทกุรายการในกลุม่ (Proportionate Credit Default Swap) 
7.2.2  Total Rate of Return Swap : ซึง่ได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ ซือ้ประกนัความเส่ียงของสินทรัพย์อ้างอิงท่ีเกิดจากการ
ลดลงของผลตอบแทนท่ีจะได้รับจากสินทรัพย์อ้างอิง โดยผู้ขายประกนัความเส่ียงมีภาระผกูพนัท่ีจะจ่ายผลตอบแทนใน
อตัราคงท่ีหรืออตัราลอยตวัท่ีอ้างอิงกับอตัราดอกเบีย้ตามท่ีจะตกลงกนั และส่วนท่ีลดลง (ถ้ามี) ของมลูค่ายุติธรรมของ
สินทรัพย์อ้างอิง เพ่ือแลกกบัการท่ีผู้ ซือ้ประกนัความเส่ียงจะโอนผลตอบแทนและส่วนท่ีเพิ่มขึน้ (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  ไม่มีข้อกําหนดท่ีทําให้สิทธิท่ีกําหนดไว้ในตราสารหนีห้รือสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าท่ี 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 
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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.    
       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 มีภาระผกูพนัตามตราสารดงักลา่วต้องเป็น 
                  บคุคลดงันี ้
                 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  

ไมเ่กินอตัราดงันี ้แล้วแตอ่ตัราใด 
จะสงูกวา่ 
(1) 10% หรือ 
(2) นํา้หนกัของตราสารท่ีลงทนุ 

ใน benchmark + 5% 
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ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน (% ของ NAV)
                 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 

 6 
 

ทรัพย์สนิดงันี ้
6.1  ตราสารทนุท่ีจดทะเบียนซือ้ขายในกระดานซือ้ขาย 
       หลกัทรัพย์สําหรับผู้ลงทนุทัว่ไปของ SET หรือของตลาด 
       ซือ้ขายหลกัทรัพย์ตา่งประเทศ (แตไ่มร่วมถึงตราสารทนุ 
       ท่ีผู้ออกตราสารอยูร่ะหวา่งดําเนินการแก้ไขเหตท่ีุอาจ 
       ทําให้มีการเพิกถอนการเป็นหลกัทรัพย์ซือ้ขายใน SET  
       หรือในตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์ตา่งประเทศ)  

6.2  ตราสารทนุท่ีออกโดยบริษัทท่ีจดัตัง้ขึน้ไมว่า่ตาม 
       กฎหมายไทยหรือกฎหมายตา่งประเทศ ซึง่หุ้นของ 
       บริษัทดงักลา่วซือ้ขายในกระดานซือ้ขายหลกัทรัพย์สําหรับ 
       ผู้ลงทนุทัว่ไปของ SET หรือของตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์ 
       ตา่งประเทศ (แตไ่มร่วมถงึบริษัทท่ีอยูร่ะหว่างดําเนินการ      
       แก้ไขเหตท่ีุอาจทําให้มีการเพิกถอนหุ้นออกจากการซือ้ขาย 
       ใน SET หรือในตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์ตา่งประเทศ) 

6.3  หุ้นท่ีอยูใ่นระหวา่ง IPO เพ่ือการจดทะเบียนซือ้ขายตาม 6.1 

6.4  ตราสารท่ีมีลกัษณะครบถ้วนดงันี ้ 
       6.4.1  เป็นตราสารหนี ้ตราสารกึง่หนีก้ึ่งทนุ SN หรือศกุกู 
                 ท่ีผู้ออกจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย และเสนอขาย 
                 ตราสารนัน้ในตา่งประเทศ หรือผู้ออกจดัตัง้ขึน้ 
                 ตามกฎหมายตา่งประเทศ (แตไ่มร่วมสาขาของ ธพ.  
                 ตา่งประเทศท่ีได้รับอนญุาตให้ประกอบธุรกิจ ธพ.                  
                 ในประเทศไทย) หรือเป็นตราสาร Basel III 
       6.4.2  มี credit rating2 อยู่ในระดบั investment grade 
       6.4.3  เป็นตราสารท่ีมีลกัษณะอยา่งใดอยา่งหนึง่ดงันี ้
                 6.4.3.1  ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียนใน SET หรือ 
                              ในตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์ต่างประเทศ 

รวมกนัไมเ่กินอตัราดงันี ้แล้วแต่อตัราใด 
จะสงูกวา่ 
(1) 10% หรือ 
(2) นํา้หนกัของทรัพย์สนิท่ีลงทนุ 
      ใน benchmark + 5% 
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ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน (% ของ NAV)
                 6.4.3.2  ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมลูเป็นการทัว่ไปโดยมี 
                              รายละเอียดตามแบบ filing 
                 6.4.3.3  ในกรณีท่ีเป็นตราสารท่ีมีกําหนดวนัชําระหนี ้ 
                               < 397 วนั นบัแตว่นัท่ีลงทนุ และไมไ่ด้ 
                              มีลกัษณะตาม 6.4.3.1 หรือ 6.4.3.2   
                              ผู้ มีภาระผกูพนัตามตราสารดงักลา่วต้องเป็น            
                              บคุคลดงันี ้
                               6.4.3.3.1  บคุคลตามข้อ 5.2.3.1 –  5.2.3.9 
                               6.4.3.3.2  สถาบนัการเงินระหวา่งประเทศ 
                                               ท่ีประเทศไทยเป็นสมาชิก 
                               6.4.3.3.3  สถาบนัการเงินตา่งประเทศ 
                                               ท่ีมีลกัษณะทํานองเดียวกบับคุคล 
                                               ตามข้อ 6.4.3.3.1 – 6.4.3.3.2 
       6.4.4  ในกรณีท่ีเป็นตราสารท่ีมีกําหนดวนัชําระหนี ้> 397 วนั  
                นบัแตว่นัท่ีลงทนุ ต้องขึน้ทะเบียนหรืออยูใ่นระบบของ              
                regulated market 

6.5  DW ท่ีมี issuer rating อยูใ่นระดบั investment grade 

6.6  ธุรกรรมดงันี ้ท่ีคูส่ญัญามี credit rating3 อยูใ่นระดบั  
       investment grade 
       6.6.1  reverse repo 
       6.6.2  OTC derivatives 

6.7  หน่วย infra หรือหน่วย property ท่ีมีลกัษณะครบถ้วนดงันี ้
       6.7.1  จดทะเบียนซือ้ขายหรืออยูใ่นระหวา่ง IPO เพ่ือ 
                 การจดทะเบียนซือ้ขายในกระดานซือ้ขายหลกัทรัพย์ 
                 สําหรับผู้ลงทนุทัว่ไปของ SET หรือของตลาด 
                 ซือ้ขายหลกัทรัพย์ตา่งประเทศ (แตไ่ม่รวมถงึ 
                 หน่วยดงักลา่วท่ีอยูร่ะหวา่งดําเนินการแก้ไขเหต ุ
                 ท่ีอาจทําให้มีการเพิกถอนหน่วยดงักลา่วออกจาก 
                 การซือ้ขายใน SET หรือในตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์                 
                 ตา่งประเทศ)  
       6.7.2  เป็นหน่วยของกองทนุท่ีไมไ่ด้มีลกัษณะกระจาย 
                 การลงทนุในกิจการโครงสร้างพืน้ฐาน 
                 อสงัหาริมทรัพย์ หรือสทิธิการเช่า แล้วแตก่รณี  
                  (diversified fund) ตามแนวทางท่ีสํานกังานกําหนด 
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ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน (% ของ NAV)
6.8  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 หน่วย infra หรือหน่วย property ของกองทนุท่ีมีลกัษณะกระจายการ
ลงทนุในกิจการโครงสร้างพืน้ฐาน อสงัหาริมทรัพย์ หรือสทิธิการเช่า 
แล้วแตก่รณี (diversified fund) ตามแนวทางท่ีสํานกังานกําหนด และมี
ลกัษณะตาม 6.7.1 

ไมจํ่ากดัอตัราสว่น 

8 ทรัพย์สนิอ่ืนนอกเหนือจากท่ีระบใุนข้อ 1 - ข้อ 7 (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 
 
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  
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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% 
 

3 reverse repo ไมเ่กิน 25% 

 4 securities lending   ไมเ่กิน 25% 

 5 total SIP ซึง่ได้แก่ ทรัพย์สนิตามข้อ 8 ในสว่นท่ี 1 : อตัราสว่นการลงทนุท่ีคํานวณ
ตามผู้ออกทรัพย์สนิหรือคู่สญัญา (single entity limit) แตไ่มร่วมถงึตราสารหนี ้ตรา
สารกึง่หนีก้ึง่ทนุ 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% 
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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 ไม่มี การลงทนุแบบซบัซ้อน 4 

          จํากดั net exposure ท่ีเกิดจากการลงทนุใน derivatives โดยต้อง 
          ไมเ่กิน 100% ของ NAV 

6.2.2  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  การลงทนุในสญัญาซือ้ขาย 
                  ลว่งหน้าท่ีมีกลยทุธ์แบบซบัซ้อน (complex strategic investment)  
                  หรือการลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าท่ีมีความซบัซ้อน (exotic  
                  derivatives) 
 

4 รายละเอียดของการคํานวณ ให้พิจารณาตามหลกัเกณฑ์ท่ีสํานกังานประกาศกําหนด 

** หมายเหต ุ: สําหรับการลงทนุในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพ่ือการดําเนินงานของกองทนุไม่มีข้อกําหนดเก่ียวกบั product limit 

 

ส่วนที่ 4 : อัตราส่วนการลงทุนที่คาํนวณตามความมีส่วนได้เสียในกจิการที่ลงทุน (concentration limit) 

ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน (% ของ NAV) 

1 หุ้นของบริษัทรายใดรายหนึง่ ทกุ MF รวมกนัภายใต้การจดัการของ บลจ. รายเดียวกนัต้องมีจํานวนหุ้นของ
บริษัทรวมกนั < 25% ของจํานวนสทิธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทนัน้ 

2 ตราสารหนี ้ตราสารกึง่หนีก้ึง่ทนุ ตราสาร 
Basel III และศกุกูของผู้ออกรายใดรายหนึง่ 
(ไมร่วมถงึตราสารหนีภ้าครัฐไทยหรือตรา
สารหนีภ้าครัฐต่างประเทศ) 

2.1  ไมเ่กิน 1 ใน 3 ของมลูคา่หนีส้นิทางการเงิน (financial liability)5 ของผู้ออก
ตราสารรายนัน้ ตามท่ีเปิดเผยไว้ในงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบญัชีลา่สดุ  
ทัง้นี ้ในกรณีท่ีผู้ออกตราสารมีหนีส้นิทางการเงินท่ีออกใหมก่่อนครบรอบ
ระยะเวลาบญัชีถดัไป และยงัไมป่รากฏในงบการเงินลา่สดุ บลจ. อาจนํามลูคา่
หนีส้นิทางการเงินดงักลา่วมารวมกบัมลูคา่หนีส้นิทางการเงินตามงบการเงิน
ลา่สดุด้วยก็ได้โดยข้อมลูหนีส้นิทางการเงินนัน้จะต้องเป็นข้อมลูท่ีมีการเผยแพร่
เป็นการทัว่ไป และในกรณีท่ีผู้ออกตราสารไมมี่หนีส้นิทางการเงินตามท่ีเปิดเผยไว้
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ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน (% ของ NAV) 

ในงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบญัชีลา่สดุ6 ให้ใช้อตัราสว่นไมเ่กิน 1 ใน 3 
ของมลูคา่การออกและเสนอขายตราสารตามข้อนีข้องผู้ออกรายนัน้เป็นรายครัง้  
เว้นแตใ่นกรณีท่ีผู้ออกตราสารได้มีการย่ืนแบบ filing ในลกัษณะเป็นโครงการ 
(bond issuance program) ให้พจิารณาเป็นรายโครงการ 

2.2  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 2.2 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.) 

3 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 
(2) การลงทนุในหน่วยลงทนุของ MF อ่ืนท่ี บลจ.เดียวกนัเป็นผู้ รับผิดชอบใน
การดําเนินการ 
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ข้อ ประเภททรัพย์สนิ อัตราส่วน (% ของ NAV) 

4 หน่วย infra ของกองทนุใดกองทนุหนึง่ ไมเ่กิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย infra ทัง้หมดของกองทนุ infra ท่ีออกหน่วยนัน้  
เว้นแตเ่ป็นหน่วย infra ของกองทนุท่ีมีลกัษณะครบถ้วนดงันี ้โดยได้รับความ
เหน็ชอบจากสํานกังาน 
(1)  มีขนาดเลก็  
(2)  จดัตัง้ขึน้ใหมโ่ดยมีอายไุมเ่กิน 2 ปี 
(3)  เสนอขายต่อผู้ลงทนุในวงกว้าง 

5 หน่วย property ของกองทนุใดกองทนุหนึง่ ไมเ่กิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย property ทัง้หมดของกองทนุ property  
ท่ีออกหน่วยนัน้  เว้นแตเ่ป็นหน่วย property ของกองทนุท่ีมีลกัษณะครบถ้วน 
ดงันี ้โดยได้รับความเหน็ชอบจากสํานกังาน 
(1)  มีขนาดเลก็  
(2)  จดัตัง้ขึน้ใหมโ่ดยมีอายไุมเ่กิน 2 ปี 
(3)  เสนอขายต่อผู้ลงทนุในวงกว้าง 

5หนีส้ินทางการเงิน (financial liability) ให้พิจารณาตามมาตรฐานการบญัชีท่ีผู้ออกตราสารดงักลา่วได้จดัทํางบการเงินตามมาตรฐานการบญัชีนัน้ 

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

ทัง้นี ้การคํานวณสดัสว่นตามนโยบายการลงทนุ และอตัราสว่นการลงทนุให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุวา่
ด้วยการลงทนุของกองทนุ และ/หรือท่ีแก้ไขเพิ่มเติม  
 
ส่วนที่ 5 : การดาํเนินการเม่ือทรัพย์สนิที่ลงทุนขาดคุณสมบัตหิรือการลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน 

1. ในกรณีท่ีกองทนุมีการลงทนุเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีกําหนด แตต่อ่มาทรัพย์สนิท่ีลงทนุมีคณุสมบติัท่ีเปล่ียนแปลงไปจนเป็น
เหตใุห้ขาดคณุสมบติัในการเป็นทรัพย์สนิท่ีกองทนุสามารถลงทนุได้อีกตอ่ไป บริษัทจดัการต้องดําเนินการดงัตอ่ไปนี ้

(1)  จดัทํารายงานโดยระบรุายละเอียดเก่ียวกบัช่ือ จํานวน อตัราสว่นการลงทนุและวนัท่ีทรัพย์สินขาดคณุสมบติั และจดัสง่
รายงานต่อผู้ดแูลผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัทําการนบัแต่วนัท่ีเกิดกรณีดงักล่าว  ตลอดจนจดัเก็บสําเนารายงานไว้ท่ีบริษัท
จดัการ 

(2)  จําหน่ายทรัพย์สินท่ีขาดคณุสมบติัภายในโอกาสแรกโดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทนุเป็นสําคญั แต่ต้องไม่เกินกว่า 90 
วนั นบัแตว่นัท่ีทรัพย์สนินัน้ขาดคณุสมบติั เว้นแตเ่ป็นกรณีตามข้อ 4 ในสว่นนี ้ 

(3)  เม่ือบริษัทจดัการสามารถจําหน่ายทรัพย์สนิท่ีขาดคณุสมบติั หรือทรัพย์สินท่ีขาดคณุสมบติัมีคณุสมบติัเปล่ียนแปลงไป
จนเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีกําหนดแล้ว บริษัทจดัการต้องจดัทํารายงานข้อมลูเก่ียวกบัช่ือ จํานวน อตัราส่วนการลงทนุใน
ทรัพย์สินดงักล่าว รวมถึงวนัท่ีได้จําหน่ายทรัพย์สินนัน้ออกไปหรือวนัท่ีทรัพย์สินมีการเปล่ียนแปลงคณุสมบติั แล้วแต่กรณี 
และให้จดัสง่รายงานตอ่ผู้ดแูลผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัทําการนบัแตว่นัท่ีเกิดกรณีดงักลา่ว  
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ในกรณีท่ีบริษัทจดัการไม่สามารถจําหน่ายทรัพย์สินท่ีขาดคณุสมบติัให้เป็นไปตามข้อ 1 (2) บริษัทจดัการต้องจดัทํารายงาน
ข้อมูลตามวรรคหนึ่ง พร้อมสาเหตุท่ีไม่สามารถจําหน่ายทรัพย์สินดงักล่าว และจัดส่งรายงานต่อสํานักงาน และผู้ ดูแล
ผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัทําการนบัแตว่นัครบระยะเวลาดงักลา่ว 

2. ในกรณีท่ีทรัพย์สินในขณะท่ีกองทนุมีการลงทนุเป็นไปตามอตัราส่วนการลงทนุท่ีกําหนด แต่ต่อมาการลงทนุไม่เป็นไป
ตามอัตราส่วนการลงทุนเป็นเวลา 5 วันทําการติดต่อกัน โดยมิได้เกิดจากการลงทุนเพิ่ม บริษัทจัดการต้องดําเนินการ
ดงัตอ่ไปนี ้

(1)  จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเก่ียวกับประเภท จํานวน อตัราส่วนการลงทุน และวนัท่ีการลงทุนไม่เป็นไปตาม
อตัราส่วนการลงทนุ และจดัส่งรายงานดงักล่าวต่อผู้ดแูลผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัทําการนบัแต่วนัครบระยะเวลาดงักล่าว 
ตลอดจนจดัเก็บสําเนารายงานไว้ท่ีบริษัทจดัการ 

(2)  ไม่ลงทุนเพิ่มเติมในทรัพย์สินท่ีเกินอตัราส่วนการลงทนุจนกว่าจะสามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนท่ี
กําหนด 

(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 อตัราส่วนการลงทนุในทรัพย์สินดงักล่าว รวมถึงวนัท่ีสามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทนุ 
แล้วแต่กรณี และจดัส่งรายงานดวักล่าวต่อผู้ดแูลผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัทําการนบัแต่วนัท่ีสามารถแก้ไขให้เป็นไปตาม
อตัราสว่นการลงทนุได้ 
ในกรณีท่ีบริษัทจดัการไม่สามารถแก้ไขให้ไปตามอตัราสว่นการลงทนุท่ีกําหนดตาม (3) (ก) หรือ (ข) บริษัทจดัการต้องจดัทํา
รายงานข้อมลูตามวรรคหนึ่ง พร้อมสาเหตท่ีุไม่สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอตัราสว่นการลงทนุดงักลา่ว และจดัส่งรายงานต่อ
สํานกังาน และผู้ดแูลผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัทําการนบัแตว่นัครบระยะเวลาดงักลา่ว   

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

 (ก)  งดเว้นการใช้สิทธิออกเสียงในหุ้นจํานวนท่ีเกินอตัราส่วนการลงทนุ  เว้นแต่กรณีจําเป็นและสมควรโดยได้รับการผ่อน
ผนัจากสํานกังาน 

 (ข)  ลดสดัส่วนการถือหุ้นหรือลดการมีอํานาจควบคมุ หรือย่ืนคําขอผ่อนผนัการทําคําเสนอซือ้ ในกรณีท่ีทรัพย์สินเป็นหุ้น
ของบริษัทจดทะเบียน และการได้มาซึ่งหุ้นของบริษัทดงักล่าวเป็นผลให้กองทนุได้มาหรือเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทนัน้จนถึง
หรือข้ามจดุท่ีต้องทําคําเสนอซือ้ 
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3. ในกรณีท่ีกองทนุมีการลงทนุเป็นไปตามอตัราส่วนการลงทนุท่ีกําหนดแต่ต่อมามีกรณีดงัต่อไปนี ้จนเป็นเหตใุห้ไม่เป็นไป
ตามอตัราสว่นการลงทนุ ให้บริษัทจดัการปฏิบติัให้เป็นไปตามสว่นท่ี 5 ข้อ 2 ในสว่นนี ้โดยอนโุลม 

(1)  กรณีท่ีกองทนุมีการลงทนุหรือได้สทิธิจากการเป็นผู้ ถือหลกัทรัพย์ตามสดัสว่นท่ีมีอยูเ่ดิมนัน้ 

(2)  กรณีท่ีกองทนุได้รับทรัพย์สนิมาจากการบริจาค 
 
4. ในกรณีท่ีมีเหตสุดุวิสยัหรือเหตจํุาเป็นอ่ืนใดทําให้บริษัทจดัการไม่สามารถดําเนินการแก้ไขเพ่ือให้การลงทนุเป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์ท่ีกําหนดในสว่นท่ี 5 ข้อ 1(2) หรือข้อ 2 (3) (ข) หรือบริษัทจดัการมีความเหน็ว่าการดําเนินการดงักลา่วจะไม่เป็น
ประโยชน์ต่อผู้ลงทนุ บริษัทจดัการสามารถใช้ดลุยพินิจดําเนินการตามความเหมาะสมได้โดยต้องคํานึงถึงประโยชน์ของผู้
ลงทนุเป็นสําคญัและต้องส่งรายงานเก่ียวกับการดําเนินการของบริษัทจัดการในเร่ืองดงักล่าวต่อสํานกังาน ก.ล.ต. ผู้ ถือ
หน่วยลงทนุและผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวม ก่อนครบระยะเวลาท่ีต้องแก้ไขให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงักล่าว ทัง้นี ้
ในการจัดส่งรายงานดงักล่าวให้กับผู้ ถือหน่วยลงทนุ บริษัทจัดการสามารถดําเนินการโดยวิธีการเผยแพร่บนเว็ปไซต์ของ
บริษัทจดัการแทนได้ 
 
ส่วนที่ 6 : การดาํเนินการเม่ือการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน 

1. ในกรณีท่ีกองทนุมีสดัสว่นการลงทนุไมเ่ป็นไปตามนโยบายการลงทนุตามการจดัแบง่ประเภทของกองทนุ บริษัทจดัการต้อง
ดําเนินการดงัตอ่ไปนี ้

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

(2)  ดําเนินการแก้ไขให้สดัสว่นการลงทนุของกองทนุเป็นไปตามนโยบายการลงทนุ หรือดําเนินการเปล่ียนแปลงประเภท
ของกองทนุ  ทัง้นี ้ตามหลกัเกณฑ์ท่ีกําหนดในข้อ 2 ในสว่นนี ้
 
2. ในกรณีท่ีการลงทนุของกองทนุรวมไมเ่ป็นไปตามนโยบายการลงทนุตามการจดัแบ่งประเภทของกองทนุ ให้บริษัทจดัการ
ดําเนินการแก้ไขสดัส่วนการลงทนุของกองทนุรวมให้เป็นไปตามนโยบายการลงทนุภายใน 90 วนันบัแต่วนัท่ีสดัส่วนการ
ลงทนุของกองทนุรวมไมเ่ป็นไปตามนโยบายการลงทนุ เว้นแตบ่ริษัทจดัการจะได้รับมติจากผู้ ถือหน่วยลงทนุให้เปล่ียนแปลง
ประเภทของกองทนุรวมภายในกําหนดเวลาดงักลา่ว 

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 
  
5.2 รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก  

บริษัทจดัการจะเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรกให้แก่ผู้สนใจลงทนุท่ีเป็นกองทนุสํารองเลีย้งชีพในราคาหน่วยลงทนุท่ีเสนอ
ขายหน่วยละ 10 บาท   บวกด้วยคา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) ทัง้นี ้หากยอดรวมการสัง่ซือ้มีมลูคา่ครบ หรือเกินกวา่
จํานวนเงินทนุของโครงการก่อนสิน้สดุระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก บริษัทจดัการจะปิดการเสนอขายครัง้แรก 
โดยจะปิดประกาศท่ีสํานกังานของบริษัทจดัการ  
 
5.2.1 วิธีการขอรับหนงัสือชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทนุ และเอกสารการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ  

ผู้สนใจสัง่ซือ้หน่วยลงทนุสามารถขอรับหนงัสือชีช้วนส่วนสรุปข้อมลูสําคญั พร้อมกบัใบคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ ใบเปิดบญัชี
หน่วยลงทนุได้ท่ีบริษัทจดัการ และบริษัทจัดการจะจดัให้มีหนงัสือชีช้วนส่วนข้อมลูกองทนุรวมไว้ ณ ท่ีทําการทกุแห่งของ
บริษัทจดัการ โดยผู้สนใจสัง่ซือ้หน่วยลงทนุสามารถขอรับได้ทกุวนัในเวลาทําการ 
 
5.2.2 วิธีการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ  

5.2.2.1  บริษัทจดัการ  
ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุสามารถซือ้หน่วยลงทนุได้ท่ีบริษัทจดัการ ทัง้นี ้ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุจะต้องสัง่ซือ้หน่วยลงทนุไม่ต่ํากว่า
มลูค่าขัน้ต่ําของการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุตามที่ระบไุว้ในข้อ 2.6 หรือข้อ 2.7 แล้วแต่กรณี โดยจะต้องกรอกรายละเอียดและ
ข้อความต่างๆ ในใบคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุให้ถกูต้องครบถ้วน พร้อมทัง้นําใบคําสัง่ซือ้หน่วยลงทุน และเงินค่าสัง่ซือ้หน่วย
ลงทนุเตม็จํานวน รวมทัง้สง่มอบเอกสารหรือหลกัฐานใดๆ ตามท่ีบริษัทจดัการกําหนด (ถ้ามี) ไปท่ีบริษัทจดัการ   

ทัง้นี ้ผู้ลงทนุท่ีสนใจสัง่ซือ้หน่วยลงทนุจะต้องเปิดบญัชีซือ้หน่วยลงทนุท่ีบริษัทจดัการ หรือวิธีการอ่ืนใดท่ีบริษัทจดัการกําหนด 
โดยผู้ลงทุนท่ีสนใจจะสัง่ซือ้หน่วยลงทุนต้องกรอกรายละเอียดและข้อความต่างๆ ในใบเปิดบัญชีหน่วยลงทุนให้ถูกต้อง
ครบถ้วน และนําสง่พร้อมแนบหลกัฐานประกอบตามข้อ 5.2.7 และ/หรือเอกสารหรือหลกัฐานอ่ืนใดตามท่ีบริษัทจดัการกําหนด
เพิ่มเติม (ถ้ามี) ไปท่ีบริษัทจดัการ หรือวิธีการอ่ืนใดท่ีบริษัทจดัการกําหนด 
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ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุสามารถทําการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุได้โดยการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุจากกองทนุอ่ืนใดตามท่ีบริษัทจดัการ
เปิดให้บริการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุมาเข้ากองทนุเปิด ยไูนเต็ด สมาร์ท โกลบอล อิควิตี ้ฟันด์ สําหรับกองทนุสํารองเลีย้งชีพ 
ตามเง่ือนไข วนั เวลา ท่ีระบุในข้อ 8.2.1 และข้อ 8.2.2 และราคาในการสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทุนตามท่ีระบุไว้ในข้อ 
8.2.3 ทัง้นี ้การสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทนุระหว่างกองทนุเปิดต้นทาง และกองทนุเปิดปลายทางดงักล่าว จะต้องเป็นไป
ตามเง่ือนไขท่ีระบไุว้ในโครงการจดัการ และ/หรือหนงัสือชีช้วนของกองทนุเปิดต้นทาง และกองทนุเปิดปลายทาง  

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติม วิธีการหรือช่องทางดังกล่าว ซึ่งจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ
สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เพ่ือประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหน่วยลงทนุ  โดยบริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ลงทนุทราบล่วงหน้า 
ทางเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการก่อนวนัเร่ิมการให้บริการดงักลา่ว 
 
5.2.3 การรับชําระและการเก็บรักษาเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุ  

5.2.3.1 บริษัทจดัการ  

ผู้สัง่ซือ้ต้องชําระเงินคา่ซือ้ครัง้เดียวเตม็ตามจํานวนท่ีสัง่ซือ้โดยสามารถชําระเป็น 

-    เงินสด เงินโอน ได้จนถงึวนัสดุท้ายของระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทนุ 

-    เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือคําสัง่จ่ายเงินธนาคารท่ีสามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหกับญัชีเดียวกับสํานักงานของ
บริษัทจดัการ หรือวิธีอ่ืนใดท่ีบริษัทจดัการกําหนด ได้จนถึงวนัสดุท้ายของระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทนุ โดยผู้สัง่ซือ้
จะต้องลงวนัท่ีตามวนัท่ีท่ีสัง่ซือ้และขีดคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายเพ่ือเข้าบญัชี เงินฝากประเภทกระแสรายวนัหรือประเภทออม
ทรัพย์ 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 ทางเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ 
หลงัจากท่ีบริษัทจดัการ ได้รับชําระเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุจากผู้สัง่ซือ้แล้ว ผู้สัง่ซือ้จะได้รับหลกัฐานการรับชําระเงินค่าสัง่ซือ้
หน่วยลงทนุไว้เป็นหลกัฐานให้แก่ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุ ทัง้นี ้การสัง่ซือ้หน่วยลงทนุจะสมบรูณ์ก็ต่อเม่ือบริษัทจดัการ ได้เรียก
เก็บเงินตามเช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคาร หรือคําสัง่จ่ายเงินธนาคารดงักล่าวข้างต้น และได้รับเงินค่าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนเต็ม
จํานวนแล้ว  

ในกรณีท่ีเช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคาร หรือคําสัง่จ่ายเงินธนาคารดงักล่าวถกูปฏิเสธการจ่ายเงิน บริษัทจดัการจะดําเนินการ
ยกเลกิรายการสัง่ซือ้นัน้ และแจ้งให้ผู้สัง่ซือ้ทราบ  
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ผู้สัง่ซือ้ท่ีได้ชําระเงินค่าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุเต็มจํานวนแล้วจะไม่สามารถยกเลิกคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุนัน้ได้ เว้นแต่จะได้รับ
อนญุาตจากบริษัทจดัการเป็นกรณีพิเศษ เงินท่ีได้รับจากการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุจะเก็บรักษาไว้ในบญัชีเงินฝากประเภท ออม
ทรัพย์ในนามของบญัชีสัง่ซือ้หรือบญัชีกองทนุท่ีบริษัทจดัการเปิดขึน้ท่ีธนาคารพาณิชย์ ซึ่งดอกผลในช่วงระยะเวลาเสนอ
ขายหน่วยลงทนุทัง้หมดจะนําเข้าเป็นผลประโยชน์ของกองทนุรวม  
 
5.2.3.2 การชําระเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุโดยวิธีการอ่ืนๆ 
บริษัทจัดการอาจเพิ่มเติมวิธีการชําระเงินค่าซือ้หน่วยลงทุนโดยวิธีการอ่ืนๆ เพ่ือเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ ถือ
หน่วยลงทนุในอนาคต เช่น บริการรับชําระค่าสินค้าและบริการ (Bill Payment) หรือวิธีการอ่ืนใดเพ่ือเป็นการอํานวยความ
สะดวกให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าวิธีการชําระเงินค่าซือ้หน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นการแก้ไขเพ่ิมเติม
โครงการ 

ในกรณีท่ีผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุชําระเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุถกูต้องและครบถ้วนเป็นไปตามการรับชําระและการเก็บรักษาเงิน
คา่ซือ้หน่วยลงทนุในข้อ 5.2.3 แล้วนัน้ หากบริษัทจดัการไมไ่ด้รับใบคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุภายในวนัทําการขายหน่วยลงทนุ จน
เป็นผลให้บริษัทจดัการไม่สามารถจดัสรรหน่วยลงทนุได้ บริษัทจดัการจะเก็บรักษาเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุไว้ในบญัชีเงินฝาก
ประเภทออมทรัพย์และ/หรือกระแสรายวนัในนามของบญัชีสัง่ซือ้หรือบญัชีกองทนุท่ีบริษัทจดัการเปิดไว้กบัธนาคารพาณิชย์ 
ซึ่งเป็นบญัชีเดียวกับท่ีผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทุนได้ชําระเงินค่าซือ้หน่วยลงทุนไปจนกว่าบริษัทจัดการจะได้รับใบคําสัง่ซือ้หน่วย
ลงทนุครบถ้วนสมบูรณ์ ทัง้นี  ้บริษัทจดัการจะใช้มลูค่าหน่วยลงทนุที่คํานวณได้เมื่อสิน้วนัทําการขายหน่วยลงทุน ณ 
วนัท่ีได้รับใบคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุเป็นเกณฑ์ในการคํานวณจํานวนหน่วยลงทนุท่ีผู้ ซือ้จะได้รับตอ่ไป 

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

ทัง้นี ้บริษัทจดัการอาจจดัสรรหรือไมจ่ดัสรรตามวิธีการท่ีบริษัทจดัการจะพิจารณาตามความเหมาะสม โดยไม่จําเป็นต้องแจ้ง
ให้ทราบลว่งหน้า 
 
5.2.5 การคืนเงินคา่สัง่ซือ้แก่ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุ 

บริษัทจดัการจะคืนเงินคา่จองซือ้หน่วยลงทนุให้แก่ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุ ในกรณีตา่งๆ ภายใต้เง่ือนไขท่ีกําหนดดงัตอ่ไปนี ้

5.2.5.1 กรณีท่ีบริษัทจดัการยกเลกิการจดัตัง้กองทนุรวมท่ีอยูร่ะหวา่งการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก  

บริษัทจดัการจะรายงานให้สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบถึงการยติุการขายหน่วยลงทนุภายใน 7 วนันบัแต่วนัท่ียติุการ
ขายหน่วยลงทนุนัน้ และจะดําเนินการคืนเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุและผลประโยชน์ใดๆ ท่ีเกิดขึน้จากเงินท่ีได้รับจากการจําหน่าย
หน่วยลงทนุให้แก่ผู้ ซือ้หน่วยลงทนุ ภายใน 15 วนันบัแตว่นัถดัจากวนัยติุการขายหน่วยลงทนุ 

5.2.5.2 กรณีท่ีบริษัทจดัการยกเลิกการจดัตัง้กองทนุรวมหลงัจากสิน้สดุระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก หากเกิด
กรณีตามท่ีระบไุว้ในข้อ 1.9 “เง่ือนไข (อายโุครงการ)”  
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บริษัทจดัการจะดําเนินการตามข้อ 5.2.5.1 โดยอนโุลม เว้นแต่ระยะเวลาในการคืนเงินจะดําเนินการภายใน 1 เดือนนบัแต ่      
วนัสิน้สดุระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทนุ 5.2.4 วิธีการจดัสรรหน่วยลงทนุ 
 
5.2.6 เง่ือนไขการขายหน่วยลงทนุ  

บริษัทจดัการอาจพิจารณาหยดุการขายหน่วยลงทนุ หรือปฏิเสธไม่รับ และ/หรือระงบัการดําเนินการตามคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ 
และ/หรือยกเลิกคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุทัง้หมดหรือแต่บางส่วน โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุทราบล่วงหน้าในกรณีใด
กรณีหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้ 

5.2.6.1 กรณีการขายหน่วยลงทนุเพิ่มเติมก่อให้เกิดปัญหาในการบริหารและจดัการกองทนุ ไม่ว่าจะเป็นการไม่สามารถ
ดํารงสดัส่วนตามท่ีกฎหมายกําหนด หรืออาจจะมีผลทําให้ไม่สามารถหาหลกัทรัพย์ท่ีจะลงทนุเพ่ือให้เป็นไปตามวตัถปุระสงค์
และนโยบายการลงทนุได้ หรือก่อให้เกิดผลเสียหายแก่กองทนุ 

5.2.6.2 กรณีเอกสารหรือข้อมลูประกอบการซือ้หน่วยลงทนุท่ีบริษัทจดัการได้รับจากผู้ ซือ้หน่วยลงทนุไม่ถกูต้องตามความ
เป็นจริง 

5.2.6.3  กรณีท่ีการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุนัน้มีผลทําให้จํานวนหน่วยลงทนุ และ/หรือจํานวนเงินทนุของกองทนุเกินกว่าจํานวนท่ี
ได้รับอนมุติัจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

5.2.6.4 กรณีท่ีการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุนัน้มีผลทําให้จํานวนเงินทนุของกองทนุเกินกว่าวงเงินท่ีบริษัทจดัการได้รับอนญุาตให้
สามารถนําไปลงทนุในต่างประเทศได้ หรืออาจเป็นเหตใุห้ไม่สามารถบริหารจดัการกองทนุให้เป็นไปตามวตัถปุระสงค์หลกั
ของกองทนุซึง่มีนโยบายท่ีจะนําเงินลงทนุสว่นใหญ่ไปลงทนุในตา่งประเทศ 

5.2.6.5 กรณีท่ีกองทุนปลายทางปฏิเสธไม่รับ และ/หรือระงับการดําเนินการตามคําสัง่ซือ้หน่วยลงทุน และ/หรือยกเลิกคํา
สัง่ซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุ 

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

กรณีนิติบคุคล  
1. ใบสําคญัแสดงการจดทะเบียน (กองทนุสํารองเลีย้งชีพ) 
2. ตวัอยา่งแบบลายมือช่ือและเง่ือนไขการลงทนุของคณุะกรรมการกองทนุสํารองเลีย้งชีพ (สว่นของนายจ้างหลกั) 
3. สําเนาหนงัสือมอบอํานาจ 
4. สําเนาบตัรประชาชนผู้ เก่ียวข้อง 
 และ/หรือ เอกสารหรือหลกัฐานใดๆ ตามท่ีบริษัทจดัการกําหนด 
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6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครัง้แรก  

6.1 ช่องทางการเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก : 

- บริษัทจดัการ  
- วิธีการอ่ืนใดท่ีบริษัทจดัการกําหนดเพิ่มเติมในอนาคต 
 
6.2 รายละเอียดการเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก  : 
 

สําหรับการกําหนดราคาขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของวันทําการขายหน่วยลงทุนบวกด้วย
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) เป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทนุ โดยราคาขายหน่วยลงทนุดงักล่าว
เป็นราคาท่ีได้รับการรับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว 

ทัง้นี ้หลกัเกณฑ์การคํานวณจะเป็นไปตามรายละเอียดท่ีระบไุว้ในข้อ 16 เร่ือง “วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณ
และการประกาศมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุและราคาหน่วยลงทนุ หลกัเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีท่ี
มลูคา่หน่วยลงทนุไมถ่กูต้อง” 

ผู้สนใจลงทนุท่ีเป็นกองทนุสํารองเลีย้งชีพสามารถทําการซือ้หน่วยลงทนุได้ท่ีบริษัทจดัการ ได้ทกุวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุ 
ในระหว่างเวลาเร่ิมเปิดทําการถึงเวลา 15.30 น. โดยบริษัทจดัการจะกําหนดวนัเร่ิมทําการขายหน่วยลงทนุภายใน 15 วนั 
นบัตัง้แต่วนัถัดจากวนัจดทะเบียนกองทนุรวมกับสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึ่งจะระบุไว้ในหนังสือชีช้วนส่วนสรุป
ข้อมลูสําคญัตอ่ไป ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะประกาศวนัท่ีเป็นวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุให้ทราบลว่งหน้าผ่านการประกาศทาง
เวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ 
 
6.2.1 วิธีการขอรับหนงัสือชีช้วน ใบคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ และใบคําขอเปิดบญัชีกองทนุ 
 

ผู้สนใจลงทนุท่ีเป็นกองทนุสํารองเลีย้งชีพสามารถขอรับหนงัสือชีช้วนสว่นสรุปข้อมลูสําคญั พร้อมกบัใบคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ 
และใบเปิดบญัชีหน่วยลงทนุได้ท่ีบริษัทจดัการ และบริษัทจดัการจะจดัให้มีหนงัสือชีช้วนสว่นข้อมลูกองทนุรวมไว้ ณ ท่ีทําการ
ทกุแหง่ของบริษัทจดัการ โดยผู้สนใจสัง่ซือ้หน่วยลงทนุสามารถขอรับได้ทกุวนัในเวลาทําการ 
 
6.2.2 วิธีการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ  

ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุท่ีเป็นกองทนุสํารองเลีย้งชีพสามารถซือ้หน่วยลงทนุได้ท่ีบริษัทจดัการ ทัง้นี ้ ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุจะต้องสัง่ซือ้
หน่วยลงทนุไม่ต่ํากว่ามลูค่าขัน้ต่ําของการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุตามท่ีระบไุว้ในข้อ 2.6 หรือ ข้อ 2.7 แล้วแต่กรณี โดยจะต้องกรอก
รายละเอียดและข้อความต่างๆ ในใบคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุให้ถกูต้องครบถ้วน พร้อมทัง้นําใบคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ และเงิน
คา่สัง่ซือ้หน่วยลงทนุเตม็จํานวน รวมทัง้สง่มอบเอกสารหรือหลกัฐานใดๆ ตามท่ีบริษัทจดัการกําหนด (ถ้ามี) ไปท่ีบริษัทจดัการ  

ทัง้นี ้ผู้ลงทุนท่ีสนใจสั่งซือ้หน่วยลงทุนจะต้องเปิดบัญชีซือ้หน่วยลงทุนท่ีบริษัทจัดการ หรือวิธีการอ่ืนใดท่ีบริษัทจัดการ
กําหนด โดยผู้ลงทุนท่ีสนใจจะสัง่ซือ้หน่วยลงทุนต้องกรอกรายละเอียดและข้อความต่างๆ ในใบเปิดบญัชีหน่วยลงทุนให้
ถกูต้องครบถ้วน และนําสง่พร้อมแนบหลกัฐานประกอบตามข้อ 5.2.7 และ/หรือเอกสารหรือหลกัฐานอ่ืนใดตามท่ีบริษัทจดัการ
กําหนดเพิ่มเติม (ถ้ามี) ไปท่ีบริษัทจดัการ หรือวิธีการอ่ืนใดท่ีบริษัทจดัการกําหนด 
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ในการสัง่ซือ้ ผู้สัง่ซือ้รับรองท่ีจะซือ้หน่วยลงทนุตามจํานวนท่ีสัง่ซือ้หรือน้อยกว่าท่ีสัง่ซือ้ไว้ตามท่ีบริษัทจดัการจะพิจารณา
จดัสรรให้ โดยไม่เปล่ียนแปลงหรือเพิกถอนการสัง่ซือ้ดงักล่าวและยินยอมรับเงินคืนโดยไม่มีดอกเบีย้ในกรณีท่ีไม่ได้รับการ
จดัสรรตามจํานวนท่ีสัง่ซือ้  

บริษัทจัดการจะดําเนินการรับคําสั่งซือ้หน่วยลงทุนตามจํานวนทัง้หมดท่ีมีคําสั่งซือ้หน่วยลงทุนในวันทําการซือ้ขาย 
หน่วยลงทนุท่ีกําหนดไว้ในโครงการ เว้นแต่กรณีตามข้อ 11 และข้อ 12 หรือกรณีอ่ืนใดท่ีบริษัทจดัการได้สงวนสิทธิในการ
ขายหน่วยลงทนุให้ผู้ ซือ้หน่วยลงทนุไว้ในข้อ 6.2.6 เร่ือง เง่ือนไขการขายหน่วยลงทนุ  

ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุสามารถย่ืนเอกสารการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ และชําระเงินค่าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุได้ท่ีบริษัทจดัการ และเม่ือ
เจ้าหน้าท่ีของบริษัทจัดการได้ตรวจสอบเอกสารการสัง่ซือ้และเงินค่าสัง่ซือ้ว่าครบถ้วนถูกต้องจะส่งมอบสําเนาใบคําสัง่ซือ้
หน่วยลงทนุท่ีเจ้าหน้าท่ีได้ลงนามรับรองให้กบัผู้สัง่ซือ้ไว้เป็นหลกัฐาน  

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติม วิธีการหรือช่องทางดังกล่าว ซึ่งจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ
สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เพ่ืออํานวยความสะดวกแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ โดยบริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ลงทนุทราบลว่งหน้า
ทางเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการก่อนวนัเร่ิมการให้บริการ 
 
6.2.3 การรับชําระและการเก็บรักษาเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุ  

6.2.3.1 บริษัทจดัการ  

(1) ผู้ลงทนุสามารถชําระเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุครัง้เดียวเต็มจํานวนท่ีสัง่ซือ้ โดยชําระเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุเป็นเงินสด เงินโอน 
เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือคําสัง่จ่ายเงินธนาคารท่ีสามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหกับญัชีเดียวกบัสํานกังานของบริษัทจดัการ 
หรือวิธีอ่ืนใดท่ีบริษัทจดัการกําหนด ท่ีรับคําสัง่ซือ้ภายในวนัทําการขายหน่วยลงทนุเทา่นัน้ 

โดยผู้สัง่ซือ้จะต้องลงวนัท่ีตามวนัท่ีท่ีสัง่ซือ้และขีดคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายเพ่ือบญัชีเงินฝากประเภทกระแสรายวนั หรือประเภท
ออมทรัพย์ ท่ีบริษัทจดัการเปิดไว้เพ่ือการนีข้องธนาคารดงัตอ่ไปนี ้

- ธนาคาร ยโูอบี จํากดั (มหาชน)  
 

- ธนาคารทหารไทย จํากดั (มหาชน) 
 

- ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จํากดั (มหาชน) 
 

- ธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน) 
 

- ธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน)  
 

- ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน)  
 

- ธนาคารพาณิชย์อ่ืนใดท่ีบริษัทจดัการจะแจ้งให้ทราบตอ่ไป 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมบญัชีเพ่ือการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุตามข้างต้นและบญัชีสัง่ซือ้อ่ืนๆ 
เพ่ืออํานวยความสะดวกแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ ซึง่บริษัทจดัการจะแจ้งให้ทราบในภายหลงั โดยจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบ
ทางเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ 

(2) ในกรณีท่ี เงินโอน เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือคําสัง่จ่ายเงินธนาคารท่ีผู้สัง่ซือ้ชําระคา่ซือ้หน่วยลงทนุไม่สามารถเรียก
เก็บเงินได้ภายในวนัทําการขายหน่วยลงทนุ หรือในกรณีท่ีเช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือคําสัง่จ่ายเงินธนาคารท่ีผู้สัง่ซือ้ชําระ
คา่ซือ้หน่วยลงทนุไมส่ามารถเรียกเก็บเงินได้ในครัง้แรกไมว่า่ด้วยเหตผุลใดก็ตาม บริษัทจดัการจะยกเลกิคําสัง่ซือ้นัน้ๆ ทนัที 
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(3) ในการชําระค่าซือ้หน่วยลงทนุ หากมิใช่กรณีท่ีผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุขายคืนหน่วยลงทนุของกองทนุรวมอ่ืนท่ีจดัตัง้โดย
บริษัทจดัการ เพ่ือซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุรวมนี ้ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุต้องชําระด้วยเงินจนเต็มจํานวนจะหกักลบลบหนีก้บั
บริษัทจดัการไมไ่ด้ 

(4) ผู้ลงทนุท่ีสัง่ซือ้หน่วยลงทนุและได้ชําระคา่ซือ้หน่วยลงทนุแล้วจะเพิกถอนการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุและขอคืนเงินค่าสัง่ซือ้
หน่วยลงทนุไมไ่ด้ 

บริษัทจดัการจะรับชําระคา่ซือ้หน่วยลงทนุเป็นเงินสด เงินโอน เช็ค ดราฟต์ เช็คธนาคารหรือคําสัง่จ่ายเงินธนาคารท่ีสามารถ
เรียกเก็บเงินได้ในเขตหกับญัชีเดียวกบัสํานกังานของบริษัทจดัการ หรือบริษัทจดัการอาจรับชําระค่าซือ้หน่วยลงทนุด้วย
หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืน รวมทัง้เงินสด (ถ้ามี) จากผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุท่ีเป็นกองทนุสํารองเลีย้งชีพ ภายใต้การบริหาร
จดัการของบริษัทจดัการ และ/หรือภายใต้การบริหารจดัการของบริษัทจดัการอ่ืน โดยหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนท่ีจะชําระ
ให้แก่บริษัทจดัการต้องเป็นหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินท่ีกองทนุสามารถลงทนุได้ ตามหลกัเกณฑ์ท่ีสํานกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. กําหนดโดยไม่ผิดกบัวตัถปุระสงค์และกรอบการลงทนุของกองทนุเปิด ยไูนเต็ด สมาร์ท โกลบอล อิควิตี ้ฟันด์ สําหรับ
กองทนุสํารองเลีย้งชีพ และอยู่ภายใต้กรอบการลงทนุของบริษัทจดัการ รวมทัง้ต้องไม่ก่อให้เกิดผลกระทบใดต่อกองทนุเปิด 
ยไูนเต็ด สมาร์ท โกลบอล อิควิตี ้ฟันด์ สําหรับกองทนุสํารองเลีย้งชีพ เช่น ไม่ทําให้ความเส่ียงของกองทนุเปล่ียนแปลงไป
อยา่งมีนยัสําคญั เป็นต้น  

ในกรณีท่ีบริษัทจดัการรับชําระค่าซือ้หน่วยลงทนุด้วยหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืน รวมทัง้เงินสด (ถ้ามี) จากผู้สัง่ซือ้หน่วย
ลงทนุท่ีเป็นกองทนุสํารองเลีย้งชีพภายใต้การบริหารจดัการของบริษัทจดัการอ่ืน บริษัทจดัการจะพิจารณาหลกัทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอ่ืนของกองทุนสํารองเลีย้งชีพภายใต้การบริหารจดัการของบริษัทจดัการอ่ืนก่อนการรับชําระค่าซือ้หน่วยลงทุน 
โดยจะพิจารณาคณุสมบติัของหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิจากปัจจยัตา่งๆ เช่น ผู้ออกตราสาร อนัดบัความน่าเช่ือถือ อายเุฉล่ีย
ของตราสารหนี ้(duration) และสภาพคล่อง เป็นต้น ว่ามีคณุสมบติัสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ นโยบาย และกรอบการ
ลงทนุของกองทนุเปิด ยไูนเต็ด สมาร์ท โกลบอล อิควิตี ้ฟันด์ สําหรับกองทนุสํารองเลีย้งชีพ หรือไม่ และจะสามารถรับ
หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินใดบ้างเพ่ือการรับชําระค่าซือ้หน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะยึดหลกัความซ่ือสตัย์สุจริตและ
ระมดัระวงัรอบคอบ (fiduciary duty) และคํานงึถงึประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุเป็นสําคญั  

ทัง้นี ้ในการรับชําระค่าซือ้หน่วยลงทนุด้วยหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืน รวมทัง้เงินสด (ถ้ามี) บริษัทจดัการจะคํานวณมลูค่า
ของหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนด้วยมลูค่ายติุธรรม ณ สิน้วนัทําการก่อนวนัซือ้ขายหน่วยลงทนุ ซึ่งมีมลูค่าเท่ากบัจํานวนท่ี
ระบใุนคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ โดยบริษัทจดัการจะโอนหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืน รวมทัง้เงินสด(ถ้ามี) ท่ีได้จากการรับชําระ
ค่าซือ้หน่วยลงทนุเข้าบญัชีของกองทนุเปิด ยไูนเต็ด สมาร์ท โกลบอล อิควิตี ้ฟันด์ สําหรับกองทนุสํารองเลีย้งชีพ ท่ีเปิดไว้
กบัผู้ดแูลผลประโยชน์ ณ วนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุ  พร้อมกบัเอกสารแสดงรายละเอียดของทรัพย์สินท่ีโอน โดยระบุ
จํานวนหลกัทรัพย์และมลูค่ายติุธรรม เพ่ือให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ ตรวจสอบความถกูต้องของรายละเอียดของหลกัทรัพย์หรือ
ทรัพย์อ่ืน รวมทัง้เงินสด (ถ้ามี) ตามท่ีได้รับโอนจากผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุ 

บริษัทจดัการอาจเปิดรับหรือไม่รับชําระค่าซือ้หน่วยลงทนุด้วยหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืน รวมทัง้เงินสด (ถ้ามี) ได้ตามท่ี
บริษัทจดัการเหน็สมควร 
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6.2.3.2 การชําระเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุโดยวิธีการอ่ืนๆ  
 

บริษัทจัดการอาจเพิ่มเติมวิธีการชําระเงินค่าซือ้หน่วยลงทุนโดยวิธีการอ่ืนๆ เพ่ือเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ ถือ
หน่วยลงทนุในอนาคต เช่น บริการรับชําระค่าสินค้าและบริการ (Bill Payment) หรือวิธีการอ่ืนใดเพ่ือเป็นการอํานวยความ
สะดวกให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าวิธีการชําระเงินค่าซือ้หน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นการแก้ไขเพิ่มเติม
โครงการ  

ในกรณีท่ีบริษัทจัดการจะเร่ิมชําระเงินค่าซือ้หน่วยลงทุนโดยวิธีการอ่ืนๆ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนทราบ
ล่วงหน้า โดยจะปิดประกาศไว้ท่ีสํานกังานของบริษัทจดัการ และประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ ทัง้นี ้การดําเนินการ
และหลกัเกณฑ์ต้องเป็นไปตามท่ีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 

ในกรณีท่ีผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุชําระเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุถกูต้องและครบถ้วนเป็นไปตามการรับชําระและการเก็บรักษาเงิน
ค่าซือ้หน่วยลงทนุในข้อ 6.2.3 แล้วนัน้ หากบริษัทจดัการไม่ได้รับใบคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุภายในวนัทําการขายหน่วยลงทนุ
จนเป็นผลให้บริษัทจัดการไม่สามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้ บริษัทจัดการจะเก็บรักษาเงินค่าซือ้หน่วยลงทุนไว้ในบัญชี    
เงินฝากประเภทออมทรัพย์และ/หรือกระแสรายวนัในนามของบญัชีสัง่ซือ้หรือบญัชีกองทนุท่ีบริษัทจดัการเปิดไว้กบัธนาคาร
พาณิชย์ ซึง่เป็นบญัชีเดียวกบัท่ีผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุได้ชําระเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุ ไปจนกว่าบริษัทจดัการจะได้รับใบ คําสัง่
ซือ้หน่วยลงทนุครบถ้วนสมบรูณ์ ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะใช้มลูค่าหน่วยลงทนุท่ีคํานวณได้เม่ือสิน้วนัทําการขายหน่วยลงทนุ 
ณ วนัท่ีได้รับใบคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุเป็นเกณฑ์ในการคํานวณจํานวนหน่วยลงทนุท่ีผู้ ซือ้จะได้รับตอ่ไป 

ทัง้นี ้สทิธิของผู้ ถือหน่วยลงทนุจะเกิดขึน้หลงัจากท่ีนายทะเบียนได้บนัทกึข้อมลูสัง่ซือ้หน่วยลงทนุเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 
 
6.2.4 การจดัสรรหน่วยลงทนุ 

บริษัทจดัการจะดําเนินการขายหน่วยลงทนุตามจํานวนทัง้หมดท่ีมีคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุในวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุและ
เพิ่มจํานวนหน่วยลงทนุท่ีขายในวนัทําการถดัจากวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุเว้นแต่กรณีตามข้อ 11 โดยบริษัทจดัการจะใช้
มลูคา่หน่วยลงทนุของสิน้วนัทําการขายหน่วยลงทนุนัน้เป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทนุ 

ในกรณีท่ีการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุมีจํานวนมากกว่าทุนจดทะเบียนของกองทนุรวมตามท่ีได้รับอนุมติัจากสํานกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. บริษัทจดัการอาจจดัสรรหน่วยลงทนุ โดยใช้หลกัการสัง่ซือ้ก่อนได้ก่อนตามวนัท่ีได้รับใบคําสัง่ซือ้พร้อมเงินค่าซือ้เต็ม
จํานวน  

ในกรณีท่ีการสัง่ซือ้พร้อมกนั บริษัทจดัการจะพิจารณาจดัสรรตามสดัส่วนท่ีซือ้เข้ามา ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะจดัสรรหรือไม่
จดัสรรหน่วยลงทนุแตบ่างสว่นหรือทัง้หมดก็ได้โดยไมจํ่าเป็นต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า 
 
6.2.5 การคืนเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุ 
 

ในกรณีท่ีผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุไม่ได้รับการจดัสรรหน่วยลงทนุไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วน บริษัทจดัการจะดําเนินการคืนเงิน
ชําระคา่ซือ้ในสว่นท่ีไมไ่ด้รับการจดัสรรโดยออกเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายช่ือผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุและจดัสง่ทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนไปยงัท่ีอยู่ในใบคําขอเปิดบญัชีภายใน 5 วนัทําการนบัจากวนัท่ีบริษัทจดัการได้รับเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุท่ีไม่ได้รับ
การจดัสรรนัน้  
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6.2.6 เง่ือนไขการขายหน่วยลงทนุ 

บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิท่ีจะพิจารณาหยดุการขายหน่วยลงทนุ หรือปฏิเสธไมรั่บ และ/หรือระงบัการดําเนินการตามคําสัง่
ซือ้หน่วยลงทนุ และ/หรือยกเลิกคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุทัง้หมดหรือแต่บางส่วน โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุทราบ
ลว่งหน้าในกรณีใดกรณีหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้

6.2.6.1 กรณีการขายหน่วยลงทนุเพิ่มเติมก่อให้เกิดปัญหาในการบริหารและจดัการกองทนุ ไม่ว่าจะเป็นการไม่สามารถ
ดํารงสดัส่วนตามท่ีกฎหมายกําหนด หรืออาจจะมีผลทําให้ไม่สามารถหาหลกัทรัพย์ท่ีจะลงทนุเพ่ือให้เป็นไปตามวตัถปุระสงค์
และนโยบายการลงทนุได้ หรือก่อให้เกิดผลเสียหายแก่กองทนุ 

6.2.6.2 กรณีเอกสารหรือข้อมลูประกอบการซือ้หน่วยลงทนุท่ีบริษัทจดัการได้รับจากผู้ ซือ้หน่วยลงทนุไม่ถกูต้องตามความ
เป็นจริง 

6.2.6.3 กรณีท่ีการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุนัน้มีผลทําให้จํานวนหน่วยลงทนุ และ/หรือจํานวนเงินทนุของกองทนุเกินกว่าจํานวนท่ี
ได้รับอนมุติัจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

6.2.6.4 กรณีท่ีการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุนัน้มีผลทําให้จํานวนเงินทนุของกองทนุเกินกว่าวงเงินท่ีบริษัทจดัการได้รับอนญุาตให้
สามารถนําไปลงทนุในต่างประเทศได้ หรืออาจเป็นเหตใุห้ไม่สามารถบริหารจดัการกองทนุให้เป็นไปตามวตัถปุระสงค์หลกั
ของกองทนุซึง่มีนโยบายท่ีจะนําเงินลงทนุสว่นใหญ่ไปลงทนุในตา่งประเทศ 

6.2.6.5 กรณีท่ีกองทนุปลายทางปฏิเสธไมรั่บ และ/หรือระงบัการดําเนินการตามคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ และ/หรือยกเลิก คําสัง่
ซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุ 

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

ผู้สนใจลงทนุท่ีเป็นกองทนุสํารองเลีย้งชีพ ยงัไม่เคยเปิดบญัชีกบับริษัทจดัการจะต้องขอเปิดบญัชีก่อนโดยกรอกรายละเอียด
ในใบคําขอเปิดบัญชีให้ครบถ้วนชัดเจน พร้อมแนบเอกสารหลกัฐานประจําตวัพร้อมลงนามรับรองความถูกต้องตามข้อ 
5.2.7 ทัง้หมด 
 
6.2.8 วนัและเวลาทําการขายหน่วยลงทนุ 

ผู้ลงทุนท่ีเป็นกองทนุสํารองเลีย้งชีพสามารถทําการซือ้หน่วยลงทนุได้ท่ีบริษัทจดัการ ทกุวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทุน ใน
ระหว่างเวลาเร่ิมเปิดทําการถึงเวลา 15.30 น. โดยบริษัทจดัการจะกําหนดวนัเร่ิมทําการขายหน่วยลงทนุภายหลงัระยะเวลา
เสนอขายครัง้แรกภายใน 15 วนั นบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัจดทะเบียนกองทนุรวมกบัสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึง่จะระบไุว้
ในหนงัสือชีช้วนสว่นสรุปข้อมลูสําคญัต่อไป โดยหากวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุดงักลา่วตรงกบัวนัปิดทําการหรือเป็นวนัทํา
การท่ีไมส่ามารถซือ้ขายหน่วยลงทนุได้ให้เล่ือนเป็นวนัทําการถดัไป  

ทัง้นี ้บริษัทจดัการอาจเปล่ียนแปลงวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุดงักลา่ว ตามท่ีบริษัทจดัการเห็นสมควร ทัง้นีบ้ริษัทจะแจ้งให้
ผู้ ถือหน่วยทราบลว่งหน้าทางเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ 
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บริษัทจัดการกําหนดให้วนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทุนเป็นวนัทําการตามปกติของบริษัทจัดการ และ/หรือวนัทําการของ
กองทนุรวมในต่างประเทศท่ีกองทนุลงทุนไว้ และ/หรือวนัทําการของตลาดหลกัทรัพย์ของประเทศท่ีกองทนุปลายทางจด
ทะเบียน และเป็นวนัทําการท่ีสามารถทําการชําระราคาและส่งมอบหลกัทรัพย์ และ/หรือวนัทําการของตวัแทนขายกองทุนรวม
ต่างประเทศดังกล่าว และ/หรือวันทําการท่ีบริษัทจัดการไม่ได้รับผลกระทบจากการรับชําระค่าซือ้หน่วยลงทุนจากกองทุน
ปลายทางและ/หรือตามท่ีบริษัทจดัการจะประกาศกําหนดเพิ่มเติม 

บริษัทจดัการจะประกาศวนัท่ีเป็นวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุให้ทราบลว่งหน้าทางเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ 
 
6.3. การสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ  :  ไมต้่องแจ้งลว่งหน้า 
 

7. การรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ 

7.1 ช่องทางการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ : 

- บริษัทจดัการ  
- วิธีการอ่ืนใดท่ีบริษัทจดัการกําหนดเพิ่มเติมในอนาคต 
 
7.2 รายละเอียดช่องทางการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุเพิ่มเติม  :  ไมมี่  
 
7.3 วิธีการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ  : แบบดลุพินิจของผู้ลงทนุ    
 
7.4 รายละเอียดวิธีการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุเพิ่มเติม : 

7.4.1 วิธีการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ 

-  บริษัทจดัการ  

ทกุวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุ ตัง้แต่เวลาเร่ิมเปิดทําการ ถึง 14.00 น. โดยรายละเอียดจะระบุในข้อ 7.6 รายละเอียด
ระยะเวลาในการรับซือ้คืน โดยบริษัทจดัการจะดําเนินการตามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้

(1) ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถติดตอ่ขอรับใบคําสัง่ขายคืนและขายคืนหน่วยลงทนุได้ท่ีบริษัทจดัการ 

(2) ผู้ ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ ขายคืน จะต้องกรอกรายละเอียดในใบคําสัง่ขายคืนให้ครบถ้วนชัดเจนพร้อมทัง้ย่ืนเอกสารท่ี
เก่ียวข้องตามท่ีบริษัทจดัการกําหนด มายงับริษัทจดัการ  

ในการขายคืนหน่วยลงทนุ ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถเลือกระบรุายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทนุเป็นจํานวนหน่วยลงทนุท่ี
ต้องการขายคืน หรือจะระบุเป็นจํานวนเงินที่ต้องการได้รับจากการขายคืน ตามจํานวนที่ระบุไว้ในข้อ 2.8 หรือ 2.9 
แล้วแต่กรณี 

ทัง้นี ้จํานวนเงินดังกล่าวได้รวมค่าธรรมเนียมการรับซือ้คืนหน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้ว (ถ้ามี) ในกรณีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทุนระบุ
จํานวนหน่วยลงทนุท่ีจะขายคืนในใบคําสัง่ขายคืนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทนุท่ีปรากฏอยู่ในรายการท่ีบนัทกึโดยนายทะเบียน
หน่วยลงทนุ หรือระบจํุานวนเงินท่ีต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทนุมากกว่ามลูค่าหน่วยลงทนุหกัด้วยค่าธรรมเนียม
การรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) ซึ่งคํานวณจากจํานวนหน่วยลงทนุทัง้หมดท่ีปรากฏอยู่ในรายการท่ีบนัทึกโดยนายทะเบียน
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หน่วยลงทนุนัน้ บริษัทจดัการจะถือว่าผู้ขายคืนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทนุทัง้หมดเท่าท่ีปรากฏอยู่ในรายการท่ีบนัทึก
โดยนายทะเบียนหน่วยลงทนุนัน้ 

(3) บริษัทจดัการ จะดําเนินการรับคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุตามจํานวนทัง้หมดท่ีมีคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุในวนัทํา
การรับซือ้คืนหน่วยลงทนุท่ีกําหนดไว้ในโครงการ เว้นแตก่รณีตามข้อ 11 และข้อ 12 

(4) บริษัทจดัการจะดําเนินการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุตามจํานวนทัง้หมดท่ีมีคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุในวนัทําการรับซือ้
คืนหน่วยลงทนุ และยกเลิกจํานวนหน่วยลงทนุท่ีรับซือ้คืนในวนัทําการถดัจากวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุดงักลา่ว เว้นแต่
กรณีตามข้อ 11 โดยบริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิน้วันทําการรับซือ้คืนหน่วยลงทุนนัน้เป็นเกณฑ์ในการ
คํานวณราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ 

(5) บริษัทจดัการจะดําเนินการชําระเงินให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทนุภายใน 5 วนัทําการถดัจากวนัคํานวณมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ 
มลูค่าหน่วยลงทนุและราคาหน่วยลงทนุของวนัทําการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ โดยมิให้นบัรวมวนัหยดุทําการในต่างประเทศ
ของผู้ประกอบธุรกิจการจดัการกองทนุต่างประเทศท่ีมีลกัษณะในทํานองเดียวกบัธุรกิจการจดัการกองทนุรวมซึง่บริษัทจดัการ
กองทนุรวมได้ระบเุก่ียวกบัวนัหยดุทําการในตา่งประเทศดงักลา่วไว้แล้วในเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ เว้นแตก่รณีตามข้อ 10 

(6) นายทะเบียนจะทําการตรวจสอบรายการทัง้หมดกับสมุดทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทุน และหากถูกต้องก็จะยกเลิก
หน่วยลงทุนท่ีผู้ ถือหน่วยลงทุนสัง่ขายคืนพร้อมทัง้ออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนใบเสร็จรับเงินและใบกํากับภาษี
สําหรับค่าธรรมเนียมการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) และส่งให้ผู้ขายคืนแต่ละรายภายใน 5 วนัทําการนบัแต่วนัถดัจากวนั
คํานวณมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ มลูคา่หน่วยลงทนุและราคาหน่วยลงทนุของวนัทําการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ 

(7) ในกรณีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทุนได้ย่ืนความจํานงในการขายคืนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการ และบริษัทจดัการ ยงัไม่
สามารถรับซือ้คืนหน่วยลงทนุของผู้ ถือหน่วยลงทนุได้โดยอยู่ในระหว่างการดําเนินการของบริษัทจดัการ ผู้ ถือหน่วยลงทนุ
อาจขอยกเลิกคําสัง่ขายคืนของผู้ ถือหน่วยลงทนุได้ในระหว่างวนัทําการใดท่ีบริษัทจัดการ ท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุได้ย่ืนความ
จํานงในการขายคืนหน่วยลงทนุ ทัง้นีก้ารยกเลกิคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุจะสมบรูณ์ก็ตอ่เม่ือได้รับการอนมุติัจากบริษัทจดัการ 
 
- การรับซือ้คืนหน่วยลงทนุผา่นช่องทางอ่ืนๆ 

บริษัทจดัการอาจนําเสนอวิธีการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุผ่านช่องทางอ่ืนๆ เพ่ือเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ ถือหน่วย
ลงทนุในอนาคต โดยถือวา่ได้รับความเหน็ชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว 

ในกรณีท่ีบริษัทจดัการจะเร่ิมรับคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุผ่านช่องทางอ่ืนๆ บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบ
ล่วงหน้าทางเว็บไชต์ของบริษัทจัดการ ทัง้นี ้บริษัทจัดการจะดําเนินการแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
ลว่งหน้า 
 
7.4.2 การชําระเงินคา่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุ 

(1)  บริษัทจดัการจะดําเนินการ ชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุภายใน 5 วนัทําการถดัจากวนัคํานวณมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ 
มลูค่าหน่วยลงทนุและราคาหน่วยลงทนุของวนัทําการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ โดยมิให้นบัรวมวนัหยดุทําการในต่างประเทศ
ของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศท่ีมีลกัษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวมซึ่งบริษัท
จดัการกองทนุรวมได้ระบเุก่ียวกบัวนัหยดุทําการในตา่งประเทศดงักลา่วไว้แล้วในเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ โดยการโอนเงิน
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เข้าบญัชีเงินฝากของผู้ ถือหน่วยลงทนุลงทนุ หรือวิธีการอ่ืนใดอนัจะเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุใน
อนาคต เช่น e-wallet หรือ prompt pay เป็นต้น หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมสัง่จ่ายเฉพาะระบช่ืุอผู้ ถือหน่วยลงทนุ และจดัสง่
ทางไปรษณีย์ ทัง้นี ้ตามท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุได้แจ้งความประสงค์ไว้    

(2)  ในกรณีท่ีเป็นการโอนเงินเข้าบญัชีเงินฝากท่ีธนาคารพาณิชย์นอกเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล หรือในต่างประเทศ 
บริษัทจดัการจะให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุรับภาระคา่ใช้จ่ายในการโอนเงินจากการดําเนินการดงักลา่วเอง 

(3) สิทธิของผู้ ถือหน่วยลงทนุในการขายคืนหน่วยลงทนุจะเกิดขึน้หลงัจากท่ีนายทะเบียนหน่วยลงทนุได้บนัทึกข้อมลู
การสัง่ซือ้/ขายหน่วยลงทนุของผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้วเทา่นัน้  

(4) บริษัทจดัการจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทนุท่ีรับซือ้คืน ภายในวนัทําการถัดจากวนัท่ีมีการคํานวณมลูค่าทรัพย์สิน
สทุธิของวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุ โดยจะใช้มลูค่าหน่วยลงทนุของสิน้วนัทําการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุเป็นเกณฑ์ในการ
คํานวณราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ   

ทัง้นี ้ในกรณีท่ีมีเหตกุารณ์ทําให้ไม่สามารถโอนเงินเข้าบญัชีเงินฝากของผู้ ถือหน่วยลงทนุตามท่ีแจ้งไว้ได้ เช่น บญัชีเงินฝาก
เป็นบญัชีนอกเขตเรียกเก็บเช็คกรุงเทพ และธนาคารปลายทางไม่รับการฝากเช็คเข้าบญัชี หรือ บญัชีของผู้ ถือหน่วยลงทนุ
ถกูระงบัการให้บริการ หรือกรณีอ่ืน ๆ บริษัทจดัการจะดําเนินการจดัส่งเช็คขีดคร่อมสัง่จ่ายเฉพาะระบช่ืุอผู้ ถือหน่วยลงทนุ 
และจดัสง่ทางไปรษณีย์ 
 
7.5 ระยะเวลาในการรับซือ้คืน : ทกุวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุ ตัง้แตเ่วลาเปิดทําการถงึเวลา 14.00 น. 
 
7.6 รายละเอียดระยะเวลาในการรับซือ้คืน :  
ผู้ลงทนุท่ีเป็นกองทนุสํารองเลีย้งชีพสามารถขายคืนหน่วยลงทนุได้ท่ีบริษัทจดัการ ได้ทกุวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุ ใน
ระหว่างเวลาเร่ิมเปิดทําการถึงเวลา 14.00 น. โดยบริษัทจัดการจะแจ้งวันทํารายการครัง้แรกให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนทราบ
ภายใน 15 วนัทําการนบัตัง้แตว่นัจดทะเบียนทรัพย์สนิเป็นกองทนุรวม 

หากบริษัทจดัการได้รับคําสัง่การขายคืนหน่วยลงทนุหลงัเวลาดงักลา่วให้ถือเป็นการทํารายการในวนัทําการถดัไป 

บริษัทจดัการกําหนดให้วนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุเป็นวนัทําการตามปกติของบริษัทจดัการ และ/หรือวนัทําการของ
กองทนุรวมในตา่งประเทศท่ีกองทนุลงทนุไว้ และ/หรือวนัทําการของตลาดหลกัทรัพย์ของประเทศท่ีกองทนุปลายทางจดทะเบียน  
และเป็นวนัทําการท่ีสามารถทําการชําระราคาและสง่มอบหลกัทรัพย์ และ/หรือวนัทําการของตวัแทนขายกองทนุรวมต่างประเทศ
ดงักลา่ว และ/หรือวนัทําการท่ีบริษัทจดัการไม่ได้รับผลกระทบจากการรับชําระค่าซือ้ขายหน่วยลงทนุจากกองทนุปลายทาง และ/
หรือตามท่ีบริษัทจดัการจะประกาศกําหนดเพิ่มเติม 

บริษัทจดัการจะประกาศวนัท่ีเป็นวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุให้ทราบลว่งหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานกังานของบริษัทจดัการ 
และ/หรือ ประกาศทางเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ 

ทัง้นี ้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปล่ียนแปลงวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุดงักล่าว ตามท่ีบริษัทจดัการเห็นสมควร  ทัง้นี ้
บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สํานกังานของบริษัทจดัการ และ/หรือ ประกาศทาง
เวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ 
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7.7 การขายคืนหน่วยลงทนุ :  ผู้ ถือหน่วยลงทนุไมต้่องแจ้งลว่งหน้า 
 
7.8 รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทนุเพิ่มเติม  :  
บริษัทขอสงวนสทิธิท่ีจะเปล่ียนแปลง แก้ไข วนั และ/หรือ เวลาซือ้ขาย สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ เป็นการชัว่คราว หรือถาวรได้ 
เพ่ือประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหน่วยลงทนุ โดยบริษัทจดัการจะเปิดเผยข้อมลูและแจ้งให้ผู้ลงทนุทราบล่วงหน้าอย่างชดัเจน
ถึงการเปล่ียนแปลงวนั และ/หรือ เวลาซือ้ขาย สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ ผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ 
ภายในเวลาท่ีผู้ลงทนุสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมลูในการสง่คําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุลว่งหน้าได้ 
 
7.9 รายละเอียดเพิ่มเติม  :  

เง่ือนไขการขายคืนหน่วยลงทนุ  

7.9.1 บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ ถือหน่วยลงทุนได้ทําการศึกษา และยินดีจะปฏิบติัตามเง่ือนไขต่างๆ ตามท่ีระบุไว้ในโครงการ 
และ/หรือหนงัสือชีช้วนนีแ้ล้ว 
 
7.9.2 ในการขายคืนหน่วยลงทนุนัน้ ผู้ ถือหน่วยลงทนุจะต้องแสดงเอกสารหลกัฐานให้กบับริษัทจดัการ หรือเอกสาร หรือวิธีการ
อ่ืนใด เม่ือได้รับการร้องขอจากบริษัทจดัการ ทัง้นี ้เพ่ือประโยชน์ในการยืนยนัตวัตนของผู้ ถือหน่วยลงทนุ 
 
7.9.3 ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีย่ืนแสดงความจํานงในการขายคืนหน่วยลงทนุ และ/หรือสง่คําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ จะทําการยกเลิก
หรือเปล่ียนแปลงไมไ่ด้ ทัง้นี ้เว้นแตจ่ะได้รับความเหน็ชอบจากบริษัทจดัการเป็นกรณีพิเศษ 
 
7.9.4 ในกรณีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุระบุจํานวนหน่วยลงทนุและ/หรือจํานวนเงินท่ีต้องการขายคืนในใบคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ
มากกว่าจํานวนหน่วยลงทนุและ/หรือจํานวนเงินท่ีปรากฎในการบนัทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทนุบริษัทจดัการจะถือว่าผู้ ถือ
หน่วยลงทนุประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทนุทัง้หมดเทา่ท่ีปรากฏตามท่ีบนัทกึโดยนายทะเบียนหน่วยลงทนุนัน้  
 
7.9.5 เอกสารใบบนัทกึรายการท่ีออกจากเคร่ืองโทรสารของผู้สัง่ขายคืนสามารถใช้เป็นเอกสารประกอบการทํารายการได้เท่านัน้ 
บริษัทจดัการจะพิจารณาจากหลกัฐานท่ีปรากฏอยูก่บับริษัทจดัการเป็นหลกัฐานการทํารายการท่ีสมบรูณ์และอ้างอิงได้ 
 
7.9.6 กรณีเปล่ียนแปลงวนั เวลา วิธีการ หรือหยดุรับคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ และ/หรือปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมการรับซือ้คืน
หน่วยลงทนุ   
บริษัทจัดการอาจเปล่ียนแปลงระยะเวลาในการรับคําสั่งซือ้คืน/ขายคืนหน่วยลงทุนให้ต่างไปจากเดิมได้ เช่น หากธนาคาร
พาณิชย์ได้ทําการเปล่ียนแปลงระยะเวลาในการทําการให้แตกต่างไปจากวนั เวลาทําการตามปกติ หรือหากมีการปรับปรุง/
เปล่ียนแปลงระบบการโอนเงินระหว่างประเทศ เป็นต้น ทัง้นี ้การเปล่ียนแปลงดงักล่าวข้างต้นจะเป็นไปเพ่ือประโยชน์
โดยรวมของกองทนุและผู้ ถือหน่วยลงทนุ โดยบริษัทจดัการจะเปิดเผยข้อมลูและแจ้งให้ผู้ลงทนุทราบผ่านการลงประกาศใน
เวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ ภายในเวลาท่ีผู้ลงทนุสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมลูได้ 
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7.9.7 กรณีปฏิเสธ/ชะลอการสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ 

บริษัทจดัการจะปฏิเสธ และ/หรือชะลอการสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ ในการณีใดกรณีหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้

(1) กรณีท่ีเอกสารหลกัฐานการสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุไมค่รบถ้วน 

(2) กรณีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีทําการขายคืนหน่วยลงทนุยงัมิได้นําส่งเอกสารหลกัฐานต่างๆ ท่ีใช้เปิดบญัชีจนครบถ้วนผู้ ถือ
หน่วยลงทุนรายท่ีประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนจะต้องนําส่งเอกสารหลักฐานต่างๆ จนครบถ้วนก่อนจึงจะทําการขายคืน 
หน่วยลงทนุได้ 

 (3) กรณีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทุนมีการเปล่ียนแปลงข้อมูลหรือข้อเท็จจริงใดๆ และยังมิได้ทําการแจ้งการเปล่ียนแปลง  
และ/หรือนําสง่เอกสารหลกัฐานการเปล่ียนแปลงตา่งๆ ให้บริษัทจดัการ  

 (4) กรณีท่ีมีคําสัง่จากหน่วยงานท่ีมีอํานาจตามกฎหมาย มีคําสัง่ให้ปฏิเสธ / ชะลอ / ระงบั การสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ 
 
7.9.8 ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีมีใบหน่วยลงทนุท่ีนายทะเบียนหน่วยลงทนุหรือบริษัทจดัการได้ออกไว้ให้ หากจะขายคืนหน่วยลงทนุ
จํานวนดงักล่าวจะต้องนําใบหน่วยลงทนุมาส่งมอบคืนแก่บริษัทจดัการเพ่ือให้นายทะเบียนหน่วยลงทนุทําการโอนหน่วย
ลงทนุนัน้เข้าระบบไร้ใบหน่วยลงทนุ (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 
แก้ไข ดงักล่าวข้างต้นจะเป็นไปเพ่ือประโยชน์โดยรวมของกองทนุและผู้ ถือหน่วยลงทนุ 
นอกเหนือจากการสงวนสิทธิในข้อ 7 “การรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ” ดงักลา่วข้างต้น บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะปรับปรุง แก้ไข 
เร่ืองอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้อง ซึ่งจะเป็นไปตามหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขท่ีบริษัทจดัการกําหนด และเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของสํานกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ลงทนุทราบลว่งหน้าไม่น้อยกว่า 30 วนัก่อนมีการปรับเปล่ียน อย่างไรก็ดี หาก
เป็นกรณีไมท่ราบลว่งหน้า อาทิเช่น มีการประกาศให้เป็นวนัหยดุทําการของบริษัทจดัการเป็นกรณีพิเศษ เกิดการเปล่ียนแปลงทาง
เศรษฐกิจ หรือเกิดการเปล่ียนแปลงทางการเมือง หรือสถานการณ์การลงทนุไม่เหมาะสม เป็นต้น บริษัทจดัการจะประกาศให้ผู้ ถือ
หน่วยลงทนุทราบโดยเร็วท่ีสดุ ผา่นทางเวบ็ไซด์ของบริษัทจดัการ 
 

8. การสับเปล่ียนหน่วยลงทนุ 

8.1  ช่องทางการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ :  

- บริษัทจดัการ   
- วิธีการอ่ืนใดท่ีบริษัทจดัการกําหนดเพิ่มเติมในอนาคต 
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8.2 รายละเอียดการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุเพิ่มเติม :  

ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทุนจากกองทุนอ่ืนใด (“กองทุนเปิดต้นทาง”) ตามที่บริษัทจดัการเปิด
ให้บริการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนมาเข้ากองทุนเปิด ยูไนเต็ด สมาร์ท โกลบอล อิควิตี ้ฟันด์ สําหรับกองทุนสํารองเลีย้งชีพ 
(“กองทนุเปิดปลายทาง”) ได้ 

ทัง้นี ้ในกรณีท่ีบริษัทจดัการจะเร่ิมเปิดให้ทําการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุโดยการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุจากกองทนุอ่ืนใดตามท่ี
บริษัทจดัการเปิดให้บริการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุมาเข้ากองทนุเปิด ยไูนเต็ด สมาร์ท โกลบอล อิควิตี ้ฟันด์ สําหรับกองทนุ
สํารองเลีย้งชีพ นัน้ บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบลว่งหน้า โดยจะประกาศในเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ 
 
8.2.1  เง่ือนไขในการสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทนุ  

การสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทุนดงักล่าว หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทนุเปิดหนึ่ง (“กองทุนเปิดต้นทาง”) 
เพ่ือซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุเปิดอีกกองหนึง่ (“กองทนุเปิดปลายทาง”) ตามเง่ือนไขท่ีระบไุว้ในโครงการจดัการ โดยบริษัท
จดัการจะดําเนินการนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุ ซึง่ได้หกัค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุจากกองทนุเปิดต้นทาง 
(ถ้ามี) เพ่ือนําไปชําระคา่ซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุเปิดปลายทาง 

ทัง้นี ้ในการทํารายการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนใดๆ ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถทํารายการสบัเปล่ียนได้เฉพาะกรณีเป็นการทํา
รายการภายใต้ผู้ ถือหน่วยลงทนุบคุคลเดียวภายใต้หมายเลขผู้ ถือหน่วยลงทนุเดียวกนัเท่านัน้ บริษัทจดัการไม่อนญุาตให้มีการ
สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุข้ามหมายเลขผู้ ถือหน่วยลงทนุ เว้นแตจ่ะได้รับพิจารณาจากบริษัทจดัการเป็นรายกรณี 

อนึ่ง บริษัทจดัการอาจพิจารณาเปล่ียนแปลงเพ่ิมเติมให้มีการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุไปมาระหว่าง “กองทนุเปิด ยไูนเต็ด สมาร์ท 
โกลบอล อิควิตี ้ฟันด์ สําหรับกองทนุสํารองเลีย้งชีพ” กบักองทนุเปิดอ่ืนๆ ภายใต้การบริหารของบริษัทจดัการ โดยขึน้อยู่กบั
ดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ทัง้นี ้การสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนเปิดต้นทาง และกองทุนเปิดปลายทาง
ดงักล่าว จะต้องเป็นไปตามเง่ือนไขท่ีระบไุว้ในโครงการจดัการ และ/หรือหนงัสือชีช้วนของกองทนุเปิดต้นทาง และกองทนุ
เปิดปลายทาง  

ทัง้นี ้บริษัทจดัการอาจจะหยดุรับคําสัง่สบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทนุเข้ามายงักองทนุเปิด ยไูนเต็ด สมาร์ท โกลบอล อิควิตี ้
ฟันด์ สําหรับกองทนุสํารองเลีย้งชีพ เป็นการชัว่คราว หรือถาวรก็ได้ในกรณีท่ีบริษัทจดัการเห็นว่าการหยดุรับคําสัง่สบัเปล่ียน
ดงักลา่วจะเป็นประโยชน์สงูสดุ หรือมีผลกระทบในทางท่ีดีต่อกองทนุเปิดและผู้ ถือหน่วยลงทนุ ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะแจ้งให้
ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 3 วนัทําการ โดยบริษัทจดัการจะประกาศทางเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ 
 
8.2.2 วนัและเวลาในการสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทนุ  

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

ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงวนัและเวลาในการสบัเปลี่ยนการถือหน่วยลงทนุ เพ่ือประโยชน์สงูสดุ
ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ โดยบริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบก่อนลว่งหน้า ทางเวบ็ไชต์ของบริษัทจดัการ 
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8.2.3 ราคาขายและราคารับซือ้คืน กรณีสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทนุ  

ในการสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทนุ มลูค่าหน่วยลงทนุท่ีใช้เป็นเกณฑ์ในการคํานวณเม่ือสิน้วนัทําการสบัเปล่ียนจะกําหนด
ราคาขายและราคารับซือ้คืนดงันี ้ 

(1) กรณีเป็นกองทนุเปิดต้นทาง การกําหนดราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุจะใช้มลูค่าหน่วยลงทนุของวนัทําการสบัเปล่ียน
การถือหน่วยลงทนุ หกัด้วยคา่ธรรมเนียม (ถ้ามี)   

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

ทัง้นี ้มลูค่าหน่วยลงทนุท่ีใช้คํานวณราคาขายและราคารับซือ้คืนในการสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทนุข้างต้นจะต้องได้รับ
การรับรองจากผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว 
 
8.2.4 คา่ธรรมเนียมในการสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทนุ  

ผู้ ถือหน่วยลงทุนจะเสียค่าธรรมเนียมในการสับเปล่ียนการถือหน่วยลงทุนตามท่ีได้ระบุไว้ในข้อ 15 ค่าธรรมเนียมและ
คา่ใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากผู้สัง่ซือ้หรือผู้ ถือหน่วยลงทนุ และกองทนุรวม 
  
8.2.5 วิธีการสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทนุ  

บริษัทจดัการจะดําเนินการสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทนุ ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการดงันี ้ 

(1) ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถติดตอ่ขอรับใบคําสัง่สบัเปล่ียนได้ท่ีบริษัทจดัการ 

(2) ผู้ ถือหน่วยลงทนุจะต้องระบเุป็นจํานวนเงินหรือจํานวนหน่วยลงทนุจากกองทนุเปิดต้นทางเทา่นัน้  

(3) ผู้ ถือหน่วยลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียดในใบคําสัง่สบัเปล่ียนให้ครบถ้วนชัดเจน พร้อมทัง้ส่งมอบเอกสารหรือ
หลกัฐานใด ๆ ตามท่ีบริษัทจดัการกําหนด (ถ้ามี) มายงับริษัทจดัการ  

ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทนุระบุจํานวนเงินที่ต้องการสบัเปลี่ยนในใบคําสัง่สบัเปลี่ยนมากกว่ามลูค่าหน่วยลงทนุของ
กองทนุเปิดต้นทางหกัด้วยค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียน (ถ้ามี) ซึ่งคํานวณจากจํานวนหน่วยลงทนุทัง้หมดท่ีปรากฏอยู่ใน
รายการบนัทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทนุนัน้ บริษัทจดัการจะถือว่าผู้ ถือหน่วยลงทนุประสงค์จะสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ
ทัง้หมดเทา่ท่ีปรากฏอยูใ่นรายการท่ีบนัทกึโดยนายทะเบียนหน่วยลงทนุนัน้ 

ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะสง่มอบหลกัฐานการรับคําสัง่สบัเปล่ียนให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุไว้เป็นหลกัฐาน 

(4) บริษัทจดัการ หรือนายทะเบียนจะยกเลกิจํานวนหน่วยลงทนุของกองทนุเปิดต้นทาง และจะเพิ่มจํานวนหน่วยลงทนุ
ของกองทนุเปิดปลายทางตามเกณฑ์ดงันี ้

(4.1) กรณีเป็นกองทนุเปิดต้นทาง บริษัทจดัการ หรือนายทะเบียนจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทนุของกองทนุเปิดต้นทาง
ตามเกณฑ์ข้อ 8.2.3 ในวนัทําการถดัจากวนัท่ีมีการกําหนดราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุของรายการสบัเปล่ียนออกดงักล่าว 
และจะเพิ่มจํานวนหน่วยลงทนุของกองทนุเปิดปลายทางในวนัทําการถดัจากวนัท่ีมีการกําหนดราคาขายหน่วยลงทนุของ
รายการสบัเปล่ียนเข้าดงักลา่วตามเง่ือนไขท่ีระบไุว้ในโครงการจดัการของกองทนุเปิดปลายทาง  
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(4.2) กรณีเป็นกองทนุเปิดปลายทาง บริษัทจดัการ หรือนายทะเบียนจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทนุของกองทนุเปิดต้นทาง
ในวนัทําการถดัจากวนัท่ีมีการกําหนดราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุของรายการสบัเปล่ียนออกดงักลา่วตามเง่ือนไขท่ีระบไุว้ใน
โครงการจดัการของกองทนุเปิดต้นทาง และจะเพิ่มจํานวนหน่วยลงทนุของกองทนุเปิดปลายทางตามเกณฑ์ข้อ 8.2.3 ในวนั
จดทะเบียนกองทนุสําหรับการสบัเปล่ียนในช่วงระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก หรือในวนัทําการถดัจากวนัท่ีมี
การกําหนดราคาขายหน่วยลงทุนของรายการสบัเปล่ียนเข้าดงักล่าวสําหรับการสบัเปล่ียนภายหลงัการเสนอขายหน่วย
ลงทนุครัง้แรก 

(5) ผู้ ถือหน่วยลงทุนท่ีสัง่สบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการสบัเปล่ียนไม่ได้ หากรายการดงักล่าวนัน้ 
บริษัทจดัการได้ทํารายการจนเสร็จสิน้สมบรูณ์แล้วไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
 
8.2.6 การสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุผา่นช่องทางอ่ืนๆ 

บริษัทจดัการอาจนําเสนอวิธีการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุผ่านช่องทางอ่ืนๆ เพ่ือเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ ถือหน่วย
ลงทนุในอนาคต โดยไมถื่อวา่การนําเสนอวิธีการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุดงักลา่วเป็นการแก้ไขโครงการ 
ในกรณีท่ีบริษัทจดัการจะเร่ิมรับสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนผ่านช่องทางอ่ืนๆ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทนุทราบ
ล่วงหน้าผา่นทางวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ  
 
เงื่อนไขอ่ืน : 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะปรับปรุง แก้ไข และ/หรือเพิ่มเติม ข้อ 8. “การสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ” ตามหลกัเกณฑ์และ
เง่ือนไขท่ีบริษัทจดัการกําหนด โดยการปรับปรุง แก้ไข ดงักล่าวข้างต้นจะเป็นไปเพ่ือประโยชน์โดยรวมของกองทนุและผู้ ถือ
หน่วยลงทนุ และเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ โดยบริษัท
จดัการจะแจ้งให้ผู้ลงทนุทราบล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ ภายในเวลาท่ีผู้ลงทนุสามารถใช้ประโยชน์จาก
ข้อมลูได้ 
 

9. การชาํระค่ารับซือ้คืน สับเปล่ียนหน่วยลงทนุด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอ่ืนแทนเงนิ 
9.1 หลกัเกณฑ์ในการเลือกชําระคา่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุเป็นหลกัทรัพย์ 
บริษัทจดัการอาจพิจารณาชําระค่าขายคืนหน่วยลงทนุให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุเป็นหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนแทนเงินสด  
ในกรณีใดตอ่ไปนี ้
(1) กองทนุรวมไมส่ามารถชําระเงินคา่ขายคืนหน่วยลงทนุให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุได้ และ 
(2) ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุตกลงท่ีจะรับชําระคา่ขายคืนหน่วยลงทนุเป็นหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอ่ืนแทนเงิน 
 
9.2 การจดัสรรหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิเพ่ือชําระคา่ขายคืนหน่วยลงทนุ 
บริษัทจดัการจะยดึหลกัให้มีการดําเนินการท่ีเหมาะสม เป็นธรรม ตอ่ผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุรวมทกุรายเป็นสําคญั โดยจะ
พิจารณาจากปัจจยั ดงัตอ่ไปนี ้ 
1.  มลูคา่ยติุธรรมของหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิ (mark to market)  
2.  อายเุฉล่ียของตราสารหนีท่ี้ลงทนุ (duration)  
3.  สดัสว่นการลงทนุ  
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4.  สภาพคลอ่ง  
5.  อนัดบัความน่าเช่ือถือ (credit rating) 

ในกรณีท่ีมีข้อจํากดัในการจดัสรรหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืน เช่น หน่วยการซือ้ขาย (Board lot)ขัน้ต่ําหรือหน่วยหรือมลูค่า
ซือ้ขายขัน้ต่ําของตราสารอ่ืนๆ หรือตราสารหรือหลักทรัพย์ไม่มีสภาพคล่องเน่ืองจากมีเง่ือนไขท่ีทําให้ไม่สามารถแบ่ง
หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินได้ หรือไม่สามารถโอนเปล่ียนมือได้ เป็นต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการจดัสรรหลกัทรัพย์
หรือทรัพย์สนิตามวิธีท่ีบริษัทจดัการเหน็วา่เหมาะสม เป็นธรรม ตอ่ผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุรวมทกุราย 
 
9.3 การจดัสรรหลกัทรัพย์เพ่ือสง่มอบ 
บริษัทจดัการจะคํานวณมลูค่าหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนท่ีจะนํามาชําระเป็นค่าขายคืนหน่วยลงทนุให้กบัผู้ขายคืนหน่วย
ลงทนุ โดยคํานวณจากมลูค่ายติุธรรมท่ีบริษัทจดัการใช้คํานวณหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนนัน้ ณ วนัทําการซือ้ขายหน่วย
ลงทนุ โดยเทียบจํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุท่ีกองทนุรวมต้องจ่ายให้กบัผู้ ถือหน่วยลงทนุกบัมลูค่าตลาดของพอร์ต
การลงทุน และจัดสรรหลกัทรัพย์ตามสดัส่วนของมลูค่ายุติธรรมของหลกัทรัพย์แต่ละตวัในพอร์ตการลงทุน ณ วนัท่ีผู้ ถือ
หน่วยลงทนุขายคืนหน่วยลงทนุ  

วิธีการในการคํานวณเพ่ือจดัสรรหลกัทรัพย์ 
1. คํานวณจํานวนเงินคา่ขายคืนหน่วยลงทนุท่ีต้องชําระให้กบัผู้ ถือหน่วยลงทนุ 
2. คํานวณสดัสว่นตามมลูค่ายติุธรรมของหลกัทรัพย์แต่ละตวัในพอร์ตการลงทนุ เพ่ือพิจารณาว่าหลกัทรัพย์แต่ละตวัคิด

เป็นสดัสว่นเทา่ใดของพอร์ตการลงทนุทัง้หมด 
3. คํานวณมลูคา่และจํานวนของหลกัทรัพย์ท่ีจดัสรรให้กบัผู้ ถือหน่วยลงทนุ โดยเทียบตามสดัสว่นของหลกัทรัพย์แต่ละตวั

ในพอร์ตการลงทนุกบัจํานวนเงินคา่ขายคืนหน่วยลงทนุ 
4. แปลงมลูคา่หลกัทรัพย์ท่ีจดัสรรให้กบัผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีคํานวณได้ตามข้อ 3 เป็นจํานวนหุ้นและหรือหน่วยโดยใช้ราคา

ตลาดณวนัท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุขายคืนหน่วยลงทนุและทําการปัดจํานวนหุ้นและหรือหน่วยตามหลกัสากล 
5. เทียบมลูค่าหลกัทรัพย์ท่ีคํานวณตามข้อ4กบัจํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุท่ีกองทนุต้องชําระให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

หากมีสว่นตา่ง บริษัทจดัการจะจ่ายสว่นตา่งเป็นเงินสดให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

ในกรณีท่ีกองทนุมีเงินสดคงเหลือไม่เพียงพอกบัการชําระคืนสว่นต่างตามวรรคหนึ่ง บริษัทจดัการจะทําการจ่ายสว่นต่างให้กบั
ผู้ขายคืนหน่วยลงทนุ เม่ือกองทนุมีเงินสดคงเหลือ ณ สิน้วนัทําการใดถดัจากวนันัน้ 

หมายเหต ุ: ส่วนต่างระหว่างมลูค่าเท่ากบัมลูค่าหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนท่ีต้องการจดัสรรให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทนุหกัด้วย
จํานวนเงินคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุท่ีผู้ขายคืนหน่วยลงทนุพงึได้รับ 

กรณีท่ีมีผู้ขายคืนหน่วยลงทนุท่ีรับคา่ขายคืนหน่วยลงทนุด้วยหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนแทนเงินมากกว่า 1 ราย บริษัทจดัการ
จะดําเนินการจดัสรรหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอ่ืนนัน้ให้กบัผู้ขายคืนหน่วยลงทนุ แตล่ะรายด้วยวิธีการข้างต้น 
 
9.4 วิธีการสง่มอบ 
บริษัทจัดการจะดําเนินการส่งมอบหลกัทรัพย์ไปยังบัญชีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทุนเปิดไว้กับบริษัทนายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์ 
(broker) หรือผู้ รับฝากหลกัทรัพย์ (custodian) โดยในส่วนท่ีเป็นเงินนัน้ บริษัทจดัการจะดําเนินการชําระเงินค่าขายคืน
หน่วยลงทนุ ตามวิธีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุได้ระบไุว้ในคําขอเปิดบญัชีกองทนุเปิดทัง้นี ้บริษัทจดัการจะส่งมอบหลกัทรัพย์และ
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ชําระค่าขายคืนในส่วนท่ีเป็นเงินตามข้างต้นให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุในวนัเดียวกับท่ีบริษัทจัดการชําระค่าขายคืนเป็นเงิน
ให้กบัผู้ ถือหน่วยลงทนุรายอ่ืนๆ 
 

10. การเล่ือนกาํหนดการชาํระเงนิค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทนุ 

บริษัทจดัการอาจเล่ือนกําหนดชําระค่าขายคืนหน่วยลงทนุแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีมีคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุของกองทนุรวม
เปิดไว้แล้วได้ เฉพาะในกรณีดงัตอ่ไปนี ้

10.1 บริษัทจดัการพิจารณาโดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว มีความเช่ือโดยสจุริตและสมเหตสุมผลว่า
เกิดกรณีท่ีเข้าเหตดุงัตอ่ไปนี ้ 

(1) มีเหตจํุาเป็นทําให้ไมส่ามารถจําหน่าย จ่ายโอน หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิของกองทนุรวมเปิดได้อยา่งสมเหตสุมผล หรือ 

(2) มีเหตุท่ีทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินท่ีลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุ
ดงักลา่วอยูน่อกเหนือการควบคมุของบริษัทจดัการ 
 
10.2 ผู้ ถือหน่วยลงทนุมีคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุก่อนหรือในช่วงระยะเวลาท่ีบริษัทจดัการพบว่า ราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ
ไม่ถูกต้องตามท่ีระบุไว้ในข้อ 16.4 และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและ
รายงานการชดเชยราคา 

ทัง้นี ้การเล่ือนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุตาม 10.1 หรือ 10.2 บริษัทจดัการจะดําเนินการ
ดงัตอ่ไปนี ้ 

(1) เล่ือนกําหนดชําระค่าขายคืนได้ไม่เกินสิบวนัทําการนบัแต่วนัท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุมีคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุนัน้ เว้นแต่
ได้รับการผอ่นผนัจากสํานกังาน 

(2) แจ้งผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีมีคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุไว้แล้วให้ทราบถึงการเล่ือนกําหนดการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทนุ 
ตลอดจนเปิดเผยตอ่ผู้ ถือหน่วยลงทนุรายอ่ืนให้ทราบเร่ืองดงักลา่วด้วยวิธีการใดๆ โดยพลนั 

(3) แจ้งการเล่ือนกําหนดชําระค่าขายคืน พร้อมทัง้จัดส่งรายงานท่ีแสดงเหตุผลของการเล่ือน และหลกัฐานการได้รับ
ความเห็นชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์ตามข้อ 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 
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(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)  ตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์ท่ีกองทนุรวมลงทนุไมส่ามารถเปิดทําการซือ้ขายได้ตามปกติ  ทัง้นี ้เฉพาะในกรณีท่ีกองทนุรวม
ลงทนุในหลกัทรัพย์ท่ีซือ้ขายในตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์แหง่นัน้เกินกวา่ร้อยละ 10  ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวม 
(ข)  มีเหตกุารณ์ท่ีทําให้ไม่สามารถแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และทําให้ไม่สามารถโอนเงินออกจากประเทศ
หรือรับโอนเงินจากตา่งประเทศได้ตามปกติหรือ 
(ค)  มีเหตท่ีุทําให้กองทนุรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินท่ีลงทนุไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึง่เหตดุงักลา่ว
อยูเ่หนือการควบคมุของบริษัทจดัการกองทนุรวม และผู้ดแูลผลประโยชน์เหน็ชอบด้วยแล้ว 
(4)  เป็นการไม่ขายหน่วยลงทนุตามคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุท่ีรับไว้แล้ว หรือเป็นการหยดุรับคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุแก่ผู้ลงทนุ
เฉพาะราย เน่ืองจากปรากฏข้อเทจ็จริงดงันี ้
(ก)  บริษัทจดัการกองทนุรวมมีเหตอุนัควรสงสยัวา่ผู้ลงทนุรายนัน้ ๆ มีสว่นเก่ียวข้องกบัการกระทําอยา่งใดอยา่งหนึง่ดงันี ้
1.  การกระทําท่ีเป็นความผิดมลูฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมาย เก่ียวกบัการป้องกนัและปราบปรามการฟอก
เงิน ไมว่า่จะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายตา่งประเทศ 
2.  การให้การสนบัสนนุทางการเงินแก่การก่อการร้าย 
3.  การกระทําท่ีเป็นการปฏิบติัตามคําสัง่เก่ียวกบัการยดึหรืออายดัทรัพย์สนิโดยบคุคลผู้ มีอํานาจตามกฎหมาย 
(ข)  บริษัทจดัการกองทนุรวมไม่สามารถดําเนินการรู้จกัลกูค้า และตรวจสอบ เพ่ือทราบข้อเทจ็จริงเก่ียวกบัลกูค้าได้ในสาระสําคญั 
(5)  อยูใ่นระหว่างดําเนินการเปล่ียนให้บริษัทจดัการกองทนุรวมรายอ่ืนเข้าบริหารจดัการกองทนุรวมภายใต้การจดัการของ
ตนอนัเน่ืองมาจากการท่ีบริษัทจดัการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศ
คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ว่าด้วยการดํารงเงินกองทนุของผู้ประกอบธุรกิจการจดัการกองทนุรวม 
การจดัการกองทนุส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์และการค้าหลกัทรัพย์และการจดัจําหน่ายหลกัทรัพย์ท่ี
เป็นหน่วยลงทนุ และการเป็นผู้จดัการเงินทนุสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า ซึง่ให้กระทําได้ไมเ่กิน 3 วนัทําการ 
 
11.2   เม่ือปรากฏเหตตุามข้อ 11.1 และบริษัทจดัการกองทนุรวมประสงค์จะไม่ขาย หรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุ หรือหยดุ
รับคําสัง่ซือ้ หรือคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ ให้บริษัทจดัการกองทนุรวมปฏิบติัดงัตอ่ไปนี ้
(1)  แจ้งผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีมีคําสัง่ซือ้ หรือคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุไว้แล้ว ให้ทราบถึงการไม่ขายหรือไม่รับซือ้คืนหน่วย
ลงทนุโดยพลนั และหากเป็นเหตตุามข้อ 11.1 (1) (2) (3) หรือ (5) ให้เปิดเผยต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุรายอ่ืนให้ทราบถึงการ
หยดุรับคําสัง่ซือ้ หรือคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลนัด้วย 
(2)  รายงานการไม่ขาย หรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุ หรือการหยดุรับคําสัง่ซือ้ หรือคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุพร้อมทัง้แสดง
เหตผุล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทนุรวมเปิดนัน้ ให้สํานกังานทราบโดยพลนั 
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(3)  ในกรณีท่ีบริษัทจดัการกองทนุรวมไม่ขาย หรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุ หรือหยดุรับคําสัง่ซือ้ หรือคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ
ตามข้อ 11.1 (1) (2) (3) และ (5) เกิน 1 วนัทําการ ให้บริษัทจดัการกองทนุรวมดําเนินการดงันี ้ก่อนการเปิดรับคําสัง่ซือ้ 
หรือคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ 
(ก)  รายงานการเปิดรับคําสัง่ซือ้ หรือคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ และรายงานฐานะการลงทนุของกองทนุรวมเปิด ณ วนัทําการ
สดุท้ายก่อนวนัรายงานนัน้ให้สํานกังานทราบภายในวนัทําการก่อนวนัเปิดรับคําสัง่ซือ้ หรือคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ 
(ข)  แจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีมีคําสัง่ซือ้ หรือคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุไว้แล้วให้ทราบถึงการเปิดขาย หรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ 
ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุรายอ่ืนให้ทราบถึงการเปิดรับคําสัง่ซือ้หรือคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุด้วยวิธีการใด ๆ 
โดยพลนั 
 
11.3 ให้บริษัทจดัการกองทนุรวมหยดุการขายหน่วยลงทนุ หรือหยดุรับคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ ในช่วงระยะเวลาท่ีบริษัทพบว่า
ราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามข้อ 16.4.2 และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคา
ย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคา โดยแจ้งผู้ ถือหน่วยลงทุนท่ีมีคําสัง่ซือ้หน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการหยุดขาย
หน่วยลงทนุ ตลอดจนเปิดเผยตอ่ผู้ ถือหน่วยลงทนุรายอ่ืนให้ทราบถงึการหยดุรับคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุด้วยวิธีการใดๆ โดยพลนั 
 
11.4 ในกรณีท่ีวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุของกองทนุรวมใดตรงกบัวนัท่ีสํานกังานได้ประกาศกําหนดให้เป็นวนัหยดุทําการ
ของบริษัทจัดการกองทนุรวมเป็นกรณีพิเศษ ให้บริษัทจดัการกองทุนรวมหยุดรับคําสัง่ซือ้ และคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน 
สําหรับวนัดงักล่าว และต้องแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบล่วงหน้าเก่ียวกบัการหยดุรับคําสัง่ในกรณีดงักล่าวไม่น้อยกว่า 5 
วนัทําการก่อนถงึวนัหยดุทําการกรณีพิเศษนัน้ โดยจดัให้มีข้อมลูเร่ืองดงักลา่วไว้ในท่ีเปิดเผย ณ สถานท่ีในการซือ้ขายหน่วย
ลงทนุทกุแหง่ของบริษัทจดัการกองทนุรวม 
 

12. การหยุดขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ 
เพ่ือคุ้มครองประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ หรือในกรณีท่ีมีความจําเป็นเพ่ือรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของ
ประเทศ หรือเพ่ือรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศให้บริษัทจดัการ
หยดุรับคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืนหรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุของกองทนุรวมได้เป็นการชัว่คราวตามระยะเวลาท่ีเห็นสมควร 
แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน 20 วนัทําการติดต่อกนั เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ขยายระยะเวลา
หยดุรับคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืน หรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุออกไปได้ 
 

13. เงื่อนไขและข้อจาํกัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีเป็นกองทนุสํารองเลีย้งชีพ ได้รับการยกเว้นให้ถือหน่วยลงทนุได้โดยไม่จํากดัสดัส่วน อย่างไรก็ดี ยงัคง
ต้องปฏิบติัตามในเร่ืองอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง ตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุว่าด้วยหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัข้อจํากดัการ
ถือหน่วยลงทนุในกองทนุรวมและหน้าท่ีของบริษัทจดัการ เช่น สิทธิของผู้ ถือหน่วยลงทนุกรณีท่ีถือหน่วยลงทนุเกินข้อจํากดั 
โดยจะไมน่บัคะแนนเสียงท่ีเกินกวา่หนึง่ในสามของจํานวนหน่วยลงทนุท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของกองทนุรวมเป็นต้น  
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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) 
 
15.2 คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทนุรวม : 

15.2.1 คา่ธรรมเนียมการจดัการรายปี: 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการจดัการรายปีในอตัราไม่เกินร้อยละ 2.14 ต่อปี ของมลูค่าทรัพย์สินทัง้หมดหกัด้วยมลูค่า
หนีส้ินทัง้หมดท่ียงัไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
หน่วยลงทนุ ของช่วงตัง้แต่วนัถดัจากวนัท่ีคํานวณมลูค่าทรัพย์สินสทุธิครัง้ล่าสดุจนถึงวนัท่ีคํานวณมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ ณ 
ปัจจุบัน โดยจะคํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวัน และบริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายใน
ระยะเวลาท่ีบริษัทจดัการเหน็สมควร 
ทัง้นี ้หากกองทนุลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมภายใต้การจดัการเดียวกนั (กองทนุปลายทาง) บริษัทจดัการจะไม่
เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจดัการซํา้ซ้อนกบักองทนุปลายทาง เช่น หากกองทนุต้นทางมีมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ 1,000 ล้านบาท 
และจดัสรรการลงทนุไปยงักองทนุปลายทางจํานวน 100 ล้านบาท บริษัทจดัการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจดัการจาก 
(1) เงินลงทนุ 900 ล้านบาท ในอตัราท่ีกองทนุต้นทางกําหนด และ (2) เงินลงทนุ 100 ล้านบาทในอตัราท่ีกองทนุปลายทาง
กําหนด เป็นต้น 
 
15.2.2 คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ รายปี: 
ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์รายปีในอตัราไม่เกินร้อยละ 0.08025 ต่อปี ของมลูค่าทรัพย์สินทัง้หมดหกั
ด้วยมลูค่าหนีส้ินทัง้หมดท่ียงัไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนาย
ทะเบียนหน่วยลงทนุ ของช่วงตัง้แต่วนัถดัจากวนัท่ีคํานวณมลูค่าทรัพย์สินสทุธิครัง้ล่าสดุจนถึงวนัท่ีคํานวณมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ 
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ณ ปัจจุบัน โดยจะคํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวนัและบริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากบญัชีกองทุนรวมภายใน
ระยะเวลาท่ีบริษัทจดัการเหน็สมควร 
 
15.2.3 คา่ธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุรายปี: 
ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุรายปีในอตัราไม่เกินร้อยละ 0.4280 ต่อปี ของมลูค่าทรัพย์สินทัง้หมด
หกัด้วยมลูคา่หนีส้นิทัง้หมดท่ียงัไมไ่ด้รวมคา่ธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนาย
ทะเบียนหน่วยลงทนุ ของช่วงตัง้แต่วนัถดัจากวนัท่ีคํานวณมลูค่าทรัพย์สินสทุธิครัง้ล่าสดุจนถึงวนัท่ีคํานวณมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ 
ณ ปัจจุบัน โดยจะคํานวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวันและบริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายใน
ระยะเวลาท่ีบริษัทจดัการเหน็สมควร 
 
15.2.4 คา่ธรรมเนียมท่ีปรึกษาการลงทนุ : ไมมี่ 
 
15.2.5 คา่ธรรมเนียมการจดัจําหน่าย : ไมมี่ 
 
15.2.6 คา่ธรรมเนียมอ่ืนๆ 

รายละเอียด/จํานวน/อตัรา :  
ประมาณการค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ ในอตัราไม่เกินร้อยละ 2.70175 ต่อปี ของมลูค่าทรัพย์สนิรวมหกัด้วยหนีส้ินรวม ก่อนหกั
คา่ธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ (ถ้ามี) ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (ถ้ามี) ค่าธรรมเนียมท่ีปรึกษา
การลงทนุ (ถ้ามี) และค่าธรรมเนียมอ่ืนท่ีเรียกเก็บจากกองทนุรวมท่ีมีฐานในการคํานวณจากมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ (ถ้ามี) ณ 
วนัท่ีคํานวณมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวม 

รายละเอียดเพิ่มเติม :  

คา่ใช้จ่ายดงัตอ่ไปนีท่ี้จะเรียกเก็บจากกองทนุรวม ตามจํานวนท่ีจ่ายจริง  

(1)  ค่าจดัทําโฆษณาประชาสมัพนัธ์ ค่าส่ือโฆษณาประชาสมัพนัธ์ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด การเผยแพร่ความรู้ โดยการส่ง
ข่าวสารด้วยวิธีการใดใด ตลอดจนการจดัสมัมนา จดัอบรมแนะนํากองทนุรวมและอ่ืนๆ (ถ้ามี) ทัง้นี ้ไม่เกินร้อยละ 0.4280 ต่อปี
ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ  

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

(3) ค่าจดัทําและค่าจดัพิมพ์รายงานหนงัสือบอกกล่าว ประกาศ และรายงานต่างๆ รวมถึงการลงประกาศในหนงัสือพิมพ์
รายวนั และค่าใช้จ่ายในการจดัทําและจดัพิมพ์ ใบคําขอเปิดบญัชีกองทนุ สมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ ใบคําสัง่ซือ้
หน่วยลงทนุ ใบคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ เอกสารท่ีเก่ียวข้องอ่ืนๆ ตามท่ีบริษัทจดัการจดัทําขึน้ตามท่ีสํานกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. กําหนด  
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(4) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งเอกสารท่ีเก่ียวกับการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุน หรือเอกสารอ่ืนใดท่ี
เก่ียวกบักองทนุและค่าแปลหนงัสือชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทนุ เอกสารต่างๆ ท่ีเก่ียวกบัการลงทนุ และเอกสารท่ีเก่ียวกบั
การดําเนินงานของกองทนุ 
(5) ค่าจดัทํา จดัพิมพ์ และจดัส่งหนงัสือชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทนุ 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 
คา่ธรรมเนียมทนายความ คา่ใช้จ่ายในด้านนิติกรรม คา่ประเมินราคา คา่จดจํานอง คา่ปลดจํานอง ค่าจดัพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่าย
หรือคา่ธรรมเนียมอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้องกบัทางราชการ คา่ใช้จ่ายเก่ียวกบัการได้มาซึง่หลกัประกนัของสทิธิเรียกร้องอนัเกิดจากการ
รับชําระหนีด้้วยทรัพย์สนิอ่ืน 

(8) คา่ใช้จ่ายในการรับชําระเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุ คา่ใช้จ่ายในการชําระเงินคา่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุ 

(9) คา่ธรรมเนียมธนาคารตา่งๆ คา่ไปรษณียากร และคา่ใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

(10) คา่อากรแสตมป์ คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายอ่ืนๆ ในการซือ้ขายหลกัทรัพย์  

(11) คา่ใช้จ่ายตา่งๆ ในการชําระบญัชี และเลกิกองทนุรวม รวมถงึการดําเนินการวางหลกัทรัพย์ (ถ้ามี) 

(12) คา่ใช้จ่ายท่ีเกิดจากการติดตามทวงถาม หรือดําเนินคดีเพ่ือการรับชําระหนีใ้ดๆ 

(13) คา่ใช้จ่าย คา่ธรรมเนียม คา่ภาษีอากร หรือภาษีอ่ืนใดท่ีเกิดขึน้หรือเก่ียวเน่ืองกบัการซือ้ขายหลกัทรัพย์หรือตราสารหรือ
มีไว้ในทรัพย์สินหรือหลักทรัพย์ทัง้ในและต่างประเทศ เช่น การจัดหา ให้ได้มา รับมอบ ส่งมอบ ดูแล เก็บรักษา ป้องกัน
ผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายในการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ การโอนเงิน ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่าย
ท่ีเก่ียวข้องกบัการป้องกนัความเส่ียงในอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา หรือความเส่ียงอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้องกบัการลงทนุในหลกัทรัพย์
ทัง้ในและต่างประเทศ เช่น สญัญาซือ้ขายล่วงหน้า และค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ตามท่ีจ่ายจริง รวมถึงค่าใช้จ่าย 
และคา่ธรรมเนียมอ่ืนใดเพ่ือให้กองทนุสามารถลงทนุในหลกัทรัพย์ดงักลา่ว เป็นต้น (ถ้ามี) 

(14) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆในการสอบบญัชี ซึง่รวมถึงการตรวจสอบทรัพย์สินทัง้ในและต่างประเทศ ค่าท่ีปรึกษา
กฎหมาย คา่ใช้จ่ายตา่งๆ ท่ีเกิดขึน้จากการปฏิบติัตามคําสัง่ หรือตามกฎหมาย หรือประกาศของสมาคมบริษัทจดัการลงทนุ
และการชําระบญัชี 

(15) คา่ใช้จ่ายในการติดตอ่ส่ือสารกบัผู้ เก่ียวข้องกบัทรัพย์สนิของกองทนุในตา่งประเทศ (ถ้ามี) 

(16) คา่ธรรมเนียมสําหรับการใช้บริการทดรองจ่ายเงิน เพ่ือชําระราคาหลกัทรัพย์ลว่งหน้าจาก global custodian สําหรับ
กรณีการลงทนุในตา่งประเทศ และคา่ใช้จ่ายท่ีเกิดจากการผิดนดัชําระราคา (failed trade) 

(17) ค่าธรรมเนียมและหรือค่าใช้จ่ายของผู้ รับฝากหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศของกองทนุ รวมถึงค่าธรรมเนียม
และหรือคา่ใช้จ่ายอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้องของผู้ รับฝากทรัพย์สนิในตา่งประเทศของกองทนุ 
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(18) คา่ใช้จ่ายตา่งๆ ท่ีเก่ียวเน่ืองกบักองทนุรวม เช่น การจดัประชมุผู้ ถือหน่วยลงทนุ การขอมติผู้ ถือหน่วยลงทนุ ค่าสมดุเช็ค 
คา่โทรศพัท์ คา่โทรสาร คา่พาหนะ เป็นต้น  

(19) คา่นายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์ท่ีซือ้หรือขายเพ่ือประโยชน์ในการจดัการกองทนุรวมซึง่รวมถึงภาษีอ่ืนๆ ตามท่ีกองทนุ
จะถกูเรียกเก็บเม่ือสัง่ซือ้หรือสัง่ขายหลกัทรัพย์และคา่ธรรมเนียมการทํารายการในตา่งประเทศ 

ทัง้นี ้ค่าธรรมเนียมตามรายการดงักลา่วข้างต้น ได้รวมภาษีมลูค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่ืนใดทํานองเดียวกนั 
(ถ้ามี) โดยบริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปล่ียนแปลงค่าธรรมเนียมดงักลา่ว หากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องมีการเปลี่ยนแปลง
อตัราภาษีภาษีมลูค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่ืนใดทํานองเดียวกัน (ถ้ามี) เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมาย หรือ
กฎเกณฑ์ของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
 
15.3 คา่ธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจากผู้สัง่ซือ้หรือผู้ ถือหน่วยลงทนุ :  

15.3.1 คา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ (Front-end Fee) :  ไมมี่  
รายละเอียดเพิ่มเติม : 

ไมมี่ 
 
15.3.2 คา่ธรรมเนียมการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ (Back-end Fee) :  ไมมี่ 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

ไมมี่ 
 
15.3.3 คา่ธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ (Switching Fee) :  
15.3.3.1 คา่ธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุเข้า (Switching In)  : ไมมี่ 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

ไมมี่ 
 
15.3.3.2 คา่ธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหนว่ยลงทนุออก (Switching Out) : ไมมี่ 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

ไมมี่ 
 
15.3.4 คา่ธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทนุ : ไมมี่ 
 
15.3.5 คา่ธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสทิธิในหน่วยลงทนุ :  ไมมี่ 
 
15.3.6 คา่ปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทนุก่อนระยะเวลาถือครองท่ีกําหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไมมี่ 
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15.3.7 คา่ธรรมเนียมอ่ืนๆ : มี  

รายละเอียดเพิ่มเติม :  

- คา่ธรรมเนียมการเปล่ียนช่ือ สกลุ ท่ีอยู ่การออกใบหน่วยลงทนุในกรณีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุร้องขอ  

อตัรารายการละ 50 บาท ทัง้นีเ้พ่ือมิให้กระทบตอ่ผลประโยชน์สว่นรวมของกองทนุรวม โดยจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ ถือหน่วย
ลงทนุในวนัท่ีย่ืนคําขอทํารายการดงักลา่ว  

- คา่ธรรมเนียมการโอนเงินสําหรับการเฉล่ียเงินคืนให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ ในกรณีเลิกโครงการเพ่ือเข้าบญัชีเงินฝากของผู้
ถือหน่วยลงทนุตามอตัราและเง่ือนไขท่ีทางธนาคารพาณิชย์กําหนด 

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

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

(1) กรณีท่ีบริษัทจดัการกองทนุรวมมีความประสงค์จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มขึน้ตามท่ีระบไุว้ในโครงการ 
บริษัทจดัการกองทนุรวมจะคํานึงถึงความสมเหตสุมผลกบัสภาพปกติทางธุรกิจและประโยชน์ของลกูค้าเป็นสําคญั และจะ
เปิดเผยข้อมลูดงักลา่วให้ผู้ลงทนุทราบลว่งหน้าอยา่งทัว่ถงึด้วยวิธีการท่ีเหมาะสมอนัทําให้มัน่ใจได้ว่าผู้ลงทนุได้รับทราบข้อมลู
ดงักลา่ว โดยอยา่งน้อยต้องจดัให้มีการเผยแพร่ข้อมลูไว้บนเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการกองทนุรวม และ ณ สถานท่ีในการซือ้ขาย
หน่วยลงทนุทกุแหง่ของบริษัทจดัการกองทนุรวม ทัง้นี ้ตามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้
(1.1)  ในกรณีท่ีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มขึน้ไม่เกินกว่าอตัราขัน้สงูของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิม
ตามท่ีระบไุว้ในโครงการ บริษัทจดัการกองทนุรวมจะเปิดเผยข้อมลูดงักลา่วให้ผู้ลงทนุทราบลว่งหน้าไม่น้อยกว่า 3 วนัทําการ
ก่อนการเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จ่ายเพิ่มขึน้ 

(1.2)  ในกรณีท่ีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มขึน้เกินกว่าอตัราขัน้สงูของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมตามท่ี
ระบไุว้อยา่งชดัเจนในโครงการแล้วว่าบริษัทจดัการกองทนุรวมสามารถกระทําการดงักลา่วได้  ทัง้นี ้ในรอบระยะเวลาย้อนหลงั 
1 ปีนับแต่วันท่ีบริษัทจัดการกองทุนรวมประสงค์จะขึน้ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว บริษัทจัดการกองทุนรวมจะ
ดําเนินการตามหลกัเกณฑ์ดงันี ้

(ก)  ในกรณีท่ีการเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จ่ายเพิ่มขึน้ไมเ่กินกวา่อตัราร้อยละ 5 ของอตัราขัน้สงูดงักลา่ว บริษัทจดัการ
กองทนุรวมจะเปิดเผยข้อมลูดงักลา่วให้ผู้ลงทนุทราบลว่งหน้าไม่น้อยกว่า 60 วนัก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย
ท่ีเพิ่มขึน้ดงักลา่ว 
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(ข)  ในกรณีท่ีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพ่ิมขึน้เกินกว่าอตัราร้อยละ 5 ของอตัราขัน้สงูดงักล่าว บริษัทจดัการ
กองทนุรวมต้องได้รับมติพิเศษ   

ทัง้นี ้ในการเปิดเผยข้อมลูตามวรรคหนึง่ มิให้นํามาใช้กบักรณีท่ีบริษัทจดัการกองทนุรวมได้รับมติพิเศษ  

(2) กรณีท่ีบริษัทจัดการกองทุนรวมมีความประสงค์จะลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามท่ีได้ระบุไว้ในโครงการ และได้
ดําเนินการแล้ว บริษัทจดัการจะเปิดเผยข้อมลูเร่ืองดงักล่าวให้ผู้ลงทนุทราบอย่างทัว่ถึงด้วยวิธีการท่ีเหมาะสม ภายใน 3 วนั
ทําการนบัแต่วนัท่ีมีการลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดงักลา่ว เช่น เผยแพร่ข้อมลูไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจดัการกองทนุรวม 
หรือจดัให้มีข้อมลูเร่ืองดงักลา่วไว้ ณ สถานท่ีในการซือ้ขายหน่วยลงทนุทกุแหง่ของบริษัทจดัการกองทนุรวม เป็นต้น  

ทัง้นี ้การลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายให้แตกต่างไปจากโครงการ ให้ถือว่าสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ
การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการในเร่ืองดงักลา่วเม่ือบริษัทจดัการกองทนุรวมได้ดําเนินการตามวรรคหนึง่ของข้อ 15.5  (2) แล้ว   

( 3 ) ในกรณีท่ีกองทนุรวมมีมลูค่าน้อยกว่าห้าสิบล้านบาทและกองทนุรวมดงักลา่วไม่ได้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจดัการ
ตามอตัราร้อยละของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ บริษัทจดัการอาจเปล่ียนแปลงการจดัเก็บค่าธรรมเนียมการจดัการดงักลา่วเป็น
แบบเรียกเก็บตามอตัราร้อยละของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ โดยค่าธรรมเนียมการจดัการใหม่จะเป็นอตัราท่ีไม่สงูกว่าร้อยละ
ของค่าธรรมเนียมการจดัการเดิมท่ีบริษัทจดัการเรียกเก็บในช่วงเวลาท่ีกองทนุรวมมีมลูค่าไม่น้อยกว่าห้าสิบล้านบาทโดย
คํานวณตามมลูคา่ท่ีตราไว้ของหน่วยลงทนุ โดยบริษัทจดัการจะติดประกาศไว้ท่ีสํานกังานของบริษัทจดัการ   

ทัง้นี ้การเปลี่ยนแปลงตามข้อ 15.5 (1.2) และวรรคสองของข้อ 15.5 (2) บริษัทจัดการจะต้องแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วนั นบัแตว่นัปล่ียนแปลงคา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จ่ายดงักลา่ว 
  
15.6 หมายเหต ุ: ไมมี่ 
 

16. วิธีการคาํนวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่า
หน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดาํเนินการในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนไม่
ถูกต้อง 

16.1 วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุ และราคาหน่วยลงทนุ
 : ตา่งประเทศ 
 
16.2 เง่ือนไขพิเศษ : 
16.2.1 บริษัทจดัการจะคํานวณมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวมตามหลกัเกณฑ์ และวิธีการท่ีสํานกังานคณะกรรมการ
กํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ประกาศกําหนด  

การคํานวณมลูคา่ยติุธรรมของหลกัทรัพย์หรือตราสารท่ีเสนอขายในต่างประเทศ บริษัทจดัการจะใช้หลกัการโดยเทียบเคียง
กบัประกาศสมาคมบริษัทจดัการลงทนุซึง่ได้รับความเหน็ชอบจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

ทัง้นี ้ในกรณีท่ีบริษัทจดัการจะต้องใช้ราคาหลกัทรัพย์ในการอ้างอิงหรือตรวจสอบราคาหรืออตัราผลตอบแทนผ่านระบบ 
Bloomberg หรือระบบอ่ืนใดท่ีมีการเผยแพร่ข้อมลูและสามารถอ้างอิงได้ 
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ในการคํานวณมลูค่ายติุธรรมของทรัพย์สินหรือหลกัทรัพย์ต่างประเทศเป็นเงินบาท บริษัทจัดการจะใช้อตัราแลกเปล่ียน
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 บริษัทจดัการจะคํานวณและประกาศมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทนุ และราคารับ
ซือ้คืนหน่วยลงทนุของกองทนุเปิด ตามระยะเวลาดงัตอ่ไปนี ้

(1) คํานวณมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิและมลูคา่หน่วยลงทนุทกุสิน้วนัทําการ ภายใน 2 วนัทําการถดัไป   

เว้นแต่กรณีท่ีประเทศและ/หรือตลาดหลกัทรัพย์ท่ีกองทนุเข้าไปลงทนุและ/หรือประเทศท่ีเก่ียวข้องกบัการลงทนุในต่างประเทศ
และ/หรือกองทนุต่างประเทศ ไม่ได้ประกาศและ/หรือนําส่งข้อมลูและ/หรือมลูค่าหน่วยลงทนุให้กบับริษัทจดัการเน่ืองจาก
ได้รับการผอ่นผนัการคํานวณมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิและมลูค่าหน่วยลงทนุจากสํานกังาน ก.ล.ต และ/หรือประเทศและ/หรือตลาด
หลกัทรัพย์ท่ีกองทุนเข้าไปลงทุนและ/หรือประเทศท่ีเก่ียวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศและ/หรือกองทุนต่างประเทศ มี
วันหยุดทําการตรงกับวันทําการของกองทุน และ/หรือมีวันหยุดทําการต่อเน่ืองกันจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถ
คํานวณมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิและมลูคา่หน่วยลงทนุทกุสิน้วนัทําการ ภายใน 2 วนัทําการถดัไป  บริษัทจดัการจะคํานวณมลูค่า
ทรัพย์สนิสทุธิและมลูคา่หน่วยลงทนุโดยไมช่กัช้า ทัง้นี ้ภายในวนัทําการท่ีบริษัทจดัการได้รับข้อมลู และ/หรือมลูค่าหน่วยลงทนุ
ของกองทนุตา่งประเทศ 

(2) คํานวณราคาขายหน่วยลงทนุและราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุทกุสิน้วนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุภายใน 2 วนัทําการ
ถดัไป ทัง้นี ้ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทนุและราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะใช้มลูคา่หน่วยลงทนุของสิน้วนั
ทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุนัน้เป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทนุและราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ  

เว้นแต่กรณีท่ีประเทศและ/หรือตลาดหลกัทรัพย์ท่ีกองทนุเข้าไปลงทนุและ/หรือประเทศท่ีเก่ียวข้องกบัการลงทนุในต่างประเทศ
และ/หรือกองทนุต่างประเทศ ไม่ได้ประกาศและ/หรือนําส่งข้อมลูและ/หรือมลูค่าหน่วยลงทนุให้กบับริษัทจดัการเน่ืองจาก
ได้รับการผอ่นผนัการคํานวณราคาขายหน่วยลงทนุและราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุจากสํานกังาน ก.ล.ต และ/หรือประเทศและ/
หรือตลาดหลกัทรัพย์ท่ีกองทุนเข้าไปลงทุนและ/หรือประเทศท่ีเก่ียวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศ และ/หรือกองทุน
ตา่งประเทศ มีวนัหยดุทําการตรงกบัวนัทําการของกองทนุ และ/หรือมีวนัหยดุทําการต่อเน่ืองกนัจนเป็นเหตใุห้บริษัทจดัการไม่
สามารถคํานวณราคาขายหน่วยลงทนุและราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุทกุสิน้วนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุ ภายใน 2 วนัทําการ
ถดัไป  บริษัทจดัการจะคํานวณราคาขายหน่วยลงทนุและราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุโดยไม่ชกัช้า ทัง้นี ้ภายในวนัทําการท่ี
บริษัทจดัการได้รับข้อมลู และ/หรือมลูคา่หน่วยลงทนุของกองทนุตา่งประเทศ 

(3) ประกาศมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ มลูคา่หน่วยลงทนุของวนัดงัตอ่ไปนี ้

วนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุลา่สดุ โดยจะประกาศภายใน 3 วนัทําการถดัไป  
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เว้นแต่กรณีท่ีประเทศและ/หรือตลาดหลกัทรัพย์ท่ีกองทนุเข้าไปลงทนุและ/หรือประเทศท่ีเก่ียวข้องกบัการลงทนุในต่างประเทศ
และ/หรือกองทนุต่างประเทศ ไม่ได้ประกาศและ/หรือนําส่งข้อมลูและ/หรือมลูค่าหน่วยลงทนุให้กบับริษัทจัดการ เน่ืองจาก
ได้รับการผ่อนผนัการประกาศมลูค่าทรัพย์สินสทุธิและมลูค่าหน่วยลงทนุจากสํานกังาน ก.ล.ต และ/หรือประเทศและ/หรือตลาด
หลกัทรัพย์ท่ีกองทุนเข้าไปลงทุนและ/หรือประเทศท่ีเก่ียวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศและ/หรือกองทุนต่างประเทศ มี
วนัหยุดทําการตรงกับวนัทําการของกองทุน และ/หรือมีวนัหยุดทําการต่อเน่ืองกันจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถ
ประกาศมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิและมลูคา่หน่วยลงทนุได้ภายใน 3 วนัทําการถดัไปจากวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุลา่สดุ บริษัท
จัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสทุธิและมลูค่าหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า ภายในวนัทําการถัดจากวนัท่ีบริษัทจัดการคํานวณ
มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิและมลูคา่หน่วยลงทนุ 

(4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซือ้คืนหน่วยลงทุนของวันทําการซือ้ขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยจะ
ประกาศภายใน 3 วนัทําการถดัไป 

เว้นแต่กรณีท่ีประเทศและ/หรือตลาดหลกัทรัพย์ท่ีกองทนุเข้าไปลงทนุและ/หรือประเทศท่ีเก่ียวข้องกบัการลงทนุในต่างประเทศ
และ/หรือกองทนุต่างประเทศ ไม่ได้ประกาศและ/หรือนําส่งข้อมลูและ/หรือมลูค่าหน่วยลงทนุให้กบับริษัทจดัการ เน่ืองจาก
ได้รับการผ่อนผนัการประกาศราคาขายหน่วยลงทนุและราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุจากสํานกังาน ก.ล.ต และ/หรือประเทศ
และ/หรือตลาดหลกัทรัพย์ท่ีกองทุนเข้าไปลงทุนและ/หรือประเทศท่ีเก่ียวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศและ/หรือกองทุน
ต่างประเทศ มีวนัหยดุทําการตรงกบัวนัทําการของกองทนุ และ/หรือมีวนัหยดุทําการต่อเน่ืองกนัจนเป็นเหตใุห้บริษัทจดัการ
ไม่สามารถประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซือ้คืนหน่วยลงทุนได้ภายใน 3 วนัทําการถัดไปจากวนัทําการซือ้ขาย
หน่วยลงทนุลา่สดุ บริษัทจดัการจะประกาศราคาขายหน่วยลงทนุและราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุโดยไม่ชกัช้า ภายในวนัทําการ
ถดัจากวนัท่ีบริษัทจดัการคํานวณราคาขายหน่วยลงทนุและราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ 

การประกาศมลูคา่และราคาตาม (3) และ (4) บริษัทจดัการจะดําเนินการดงัตอ่ไปนี ้

(1) ใช้ตวัเลขทศนิยมตามท่ีกําหนดไว้ในข้อ 16.2.3 และต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว 

(2) ดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพ่ือให้ผู้ลงทนุทราบข้อมลูดงักลา่วในช่องทางท่ีเหมาะสม เช่น การประกาศทางหนงัสือพิมพ์ 
หรือการประกาศทางเวบ็ไซต์ เป็นต้น และภายในเวลาท่ีผู้ลงทนุสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมลูในการตดัสนิใจลงทนุได้  

(3) จัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ ณ ท่ีทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพ่ือผู้ ลงทุนประเภท
สถาบนั บริษัทจดัการจะจดัให้มีข้อมลูดงักลา่วด้วยหรือไมก็่ได้ 

ทัง้นี ้ในกรณีท่ีบริษัทจดัการไม่ขาย ไม่รับซือ้คืน หรือไม่รับสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุตามคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืนหรือคําสัง่สบัเปลี่ยน
หน่วยลงทนุท่ีได้รับมาแล้ว หรือหยดุรับคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืน หรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการอาจหยดุคํานวณ
มลูค่าทรัพย์สินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทนุ และราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุเฉพาะในช่วงระยะเวลาดงักล่าว 
และในกรณีท่ีมีเหตใุห้บริษัทจดัการต้องยกเลิกกองทนุรวม บริษัทจดัการอาจหยดุคํานวณมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ มลูค่าหน่วย
ลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทนุ และราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุตัง้แตว่นัท่ีปรากฎเหตดุงักลา่ว 
 
16.2.3 การใช้ตวัเลขทศนิยมของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ มลูคา่หน่วยลงทนุ ราคาขายและราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ หรือจํานวน
หน่วยลงทนุของกองทนุรวมเปิด บริษัทจดัการจะดําเนินการดงัตอ่ไปนี ้ 
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(1)    คํานวณและประกาศมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิเป็นตวัเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลกัสากล  
 
(2)    คํานวณมลูคา่หน่วยลงทนุเป็นตวัเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลกัสากล สําหรับมลูค่า
หน่วยลงทนุเพ่ือใช้ในการคํานวณ ราคาขายหน่วยลงทนุจะปัดเศษทศนิยมตําแหน่งท่ี 4 ขึน้ สว่นมลูค่าหน่วยลงทนุเพ่ือใช้ในการ
คํานวณราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุจะตดัทศนิยมตําแหน่งท่ี 5 ทิง้  
 
(3)    ประกาศมลูค่าหน่วยลงทนุตามท่ีคํานวณได้ใน (2) เป็นตวัเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหน่งโดยตดัทศนิยมตําแหน่งท่ี 5 ทิง้ 
และประกาศราคาขายและราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุตามท่ีคํานวณได้ใน (2)  
 
(4)    คํานวณจํานวนหน่วยลงทุนเป็นตวัเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลกัสากล แต่จะใช้
ผลลพัธ์เป็นตวัเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตําแหน่งโดยตดัทศนิยมตําแหน่งท่ี 5 ทิง้  
 
ในกรณีท่ีมีผลประโยชน์เกิดขึน้จากการคํานวณตาม (1) ถึง (4) บริษัทจดัการจะนําผลประโยชน์นัน้รวมเข้าเป็นทรัพย์สินของ
กองทนุรวมเปิด 
 
16.2.4.     บริษัทจดัการได้รับยกเว้นไม่ต้องคํานวณและประกาศมลูค่าทรัพย์สิน มลูค่าหน่วยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทนุ และ
ราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุกองทนุเปิด เม่ือมีเหตกุารณ์ดงัตอ่ไปนี ้
 
(1)      เม่ือบริษัทจดัการกองทนุรวมไม่ขาย รับซือ้คืนหรือสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ หรือหยดุรับคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืนหรือคําสัง่
สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ โดยให้ได้รับยกเว้นเฉพาะในช่วงระยะเวลาดงักลา่ว 
 
(2)      เม่ือมีเหตท่ีุบริษัทจดัการต้องเลกิกองทนุรวม โดยให้ได้รับยกเว้นตัง้แตว่นัท่ีปรากฏเหตดุงักลา่ว 
 
ประกาศราคาขายหน่วยลงทนุและ/หรือราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุของวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุลา่สดุภายใน 3 วนัทําการ
ถดัไป 
 
16.3 แหลง่ข้อมลูการเปิดเผยมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ มลูคา่หน่วยลงทนุ และราคาหน่วยลงทนุ : 

บริษัทจดัการจะดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพ่ือให้ผู้ลงทนุทราบข้อมลูดงักล่าวในช่องทางท่ีเหมาะสม เช่น การประกาศทาง
หนงัสือพิมพ์ หรือการประกาศทางเว็บไซต์ เป็นต้น และภายในเวลาท่ีผู้ลงทนุสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมลูในการตดัสินใจ
ลงทนุได้ จดัให้มีข้อมลูดงักล่าวไว้ ณ ท่ีทําการทกุแห่งของบริษัทจดัการ เว้นแต่ในกรณีของกองทนุรวมเพ่ือผู้ลงทนุประเภท
สถาบนั บริษัทจดัการจะจดัให้มีข้อมลูดงักลา่วด้วยหรือไมก็่ได้  
 
16.4 หลกัเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีท่ีมลูคา่หน่วยลงทนุไมถ่กูต้อง  
16.4.1.  ในกรณีท่ีมลูคา่หรือราคาหน่วยลงทนุไม่ถกูต้องหากการไมถ่กูต้องดงักลา่วมีมลูคา่น้อยกวา่ 1 สตางค์ หรือคิดเป็น
อตัราไมถ่งึร้อยละ 0.5 ของมลูคา่หรือราคาหน่วยลงทนุท่ีถกูต้อง บริษัทจดัการจะดําเนินการดงัต่อไปนี ้
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(1)  จดัทําและสง่รายงานให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ทราบถงึความไม่ถกูต้องภายใน 7 วนัทําการนบัแตว่นัท่ีพบวา่มลูคา่หรือ
ราคาหน่วยลงทนุไมถ่กูต้อง โดยรายงานดงักลา่วต้องมีสาระสําคญัดงันี ้
(ก)  มลูคา่หรือราคาหน่วยลงทนุท่ีไมถ่กูต้อง 
(ข)  มลูคา่หรือราคาหน่วยลงทนุท่ีถกูต้อง 
(ค)  สาเหตท่ีุทําให้มลูคา่หรือราคาหน่วยลงทนุไมถ่กูต้อง 
(ง)  มาตรการป้องกนัเพ่ือมิให้มลูคา่หรือราคาหน่วยลงทนุไมถ่กูต้อง ในกรณีท่ีความไมถ่กูต้องมิได้มีสาเหตมุาจากปัจจยั
ภายนอกท่ีไมอ่าจควบคมุได้ 

(2)  ในกรณีท่ีสาเหตท่ีุทําให้มลูค่าหรือราคาหน่วยลงทนุไมถ่กูต้องมีผลตอ่เน่ืองถึงการคํานวณมลูคา่หรือราคาหน่วยลงทนุ
ครัง้ตอ่ไป บริษัทจดัการกองทนุรวมจะแก้ไขมลูค่าหรือราคาหน่วยลงทนุให้ถกูต้องตัง้แตว่นัท่ีพบว่ามลูคา่หรือราคาหน่วย
ลงทนุไมถ่กูต้อง 
 
16.4.2  ในกรณีท่ีมลูคา่หรือราคาหน่วยลงทนุไม่ถกูต้องหากการไมถ่กูต้องดงักลา่วมีมลูคา่ตัง้แต่ 1 สตางค์ขึน้ไป และคิด
เป็นอตัราตัง้แตร้่อยละ 0.5 ของมลูคา่หรือราคาหน่วยลงทนุท่ีถกูต้อง บริษัทจดัการจะปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์ดงัต่อไปนี ้
1.  คํานวณมลูค่าหรือราคาหน่วยลงทนุย้อนหลงัตัง้แตว่นัท่ีบริษัทจดัการกองทนุรวมพบวา่มลูคา่หรือราคาหน่วยลงทนุ 
ไมถ่กูต้องจนถงึวนัท่ีมลูคา่หรือราคาหน่วยลงทนุถกูต้อง 
2.  ดําเนินการดงันีเ้ฉพาะวนัท่ีมลูคา่หรือราคาหน่วยลงทนุท่ีไมถ่กูต้องนัน้มีมลูค่าและคิดเป็นอตัราดงักลา่ว 
(1)  จดัทํารายงานการแก้ไขราคาหน่วยลงทนุย้อนหลงัให้เสร็จสิน้ภายในวนัทําการถดัจากวนัท่ีบริษัทจดัการกองทนุรวม
พบวา่ราคาหน่วยลงทนุไมถ่กูต้อง  และสง่รายงานดงักลา่วให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ภายในวนัทําการถดัจากวนัท่ีคํานวณราคา
หน่วยลงทนุย้อนหลงัเสร็จสิน้ เพ่ือให้ผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองข้อมลูในรายงานดงักลา่วภายในวนัทําการถดัจากวนัท่ีบริษัท
จดัการกองทนุรวมสง่รายงานให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ โดยรายงานดงักลา่วต้องมีสาระสําคญัดงันี ้
(ก)  มลูคา่หรือราคาหน่วยลงทนุท่ีไมถ่กูต้อง 
(ข)  มลูคา่หรือราคาหน่วยลงทนุท่ีถกูต้อง 
(ค)  สาเหตท่ีุทําให้มลูคา่หรือราคาหน่วยลงทนุไมถ่กูต้อง 
(ง)  การดําเนินการของบริษัทจดัการกองทนุรวมเม่ือพบวา่ราคาหน่วยลงทนุไมถ่กูต้อง 
(2)  แก้ไขมลูคา่หรือราคาหน่วยลงทนุให้ถกูต้องภายในวนัท่ีผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองข้อมลูในรายงานตามข้อ 2 (1) 
(3)  ดําเนินการโดยวิธีการใด ๆ เพ่ือให้ผู้ลงทนุสามารถรับทราบช่ือกองทนุรวมท่ีมีการแก้ไขมลูคา่หรือราคาหน่วยลงทนุ และ
วนั เดือน ปี ท่ีมีการแก้ไขมลูคา่หรือราคาหน่วยลงทนุ ภายใน 3 วนัทําการนบัแต่วนัท่ีผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองข้อมลูใน
รายงานตามข้อ 2 (1) 
 
16.4.3  นอกจากการปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์ในข้อ 16.4.2 แล้ว ในกรณีท่ีราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง หากการไม่ถูกต้อง
ดงักลา่วมีมลูค่าตัง้แต่ 1 สตางค์ขึน้ไป และคิดเป็นอตัราตัง้แต่ร้อยละ 0.5 ของมลูค่าหรือราคาหน่วยลงทนุท่ีถกูต้อง  บริษัท
จดัการจะดําเนินการดงัตอ่ไปนีเ้ฉพาะวนัท่ีมลูคา่หรือราคาหน่วยลงทนุท่ีไมถ่กูต้องนัน้มีมลูคา่และคิดเป็นอตัราดงักลา่ว 
(1)  จดัทํารายงานการชดเชยราคาไว้ในรายงานการแก้ไขราคาหน่วยลงทนุตามข้อ 16.4.2 ข้อ 2 (1) ด้วย โดยให้อยู่ในสว่น
ของการดําเนินการของบริษัทจดัการกองทนุรวมเม่ือพบวา่ราคาหน่วยลงทนุไมถ่กูต้อง 
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(2)  ชดเชยราคาตามหลกัเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้ในข้อ 16.4.4 ให้แล้วเสร็จและดําเนินการโดยวิธีการใด ๆ เพ่ือให้ผู้ ซือ้หน่วย
ลงทนุหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทนุในช่วงระยะเวลาท่ีราคาหน่วยลงทนุไม่ถกูต้องทราบถึงการแก้ไขราคาตามข้อ 16.4.2 ข้อ 2 
(2) และการชดเชยราคา ภายใน 5 วนัทําการนบัแต่วนัท่ีผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาหน่วย
ลงทนุย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคา 
(3)  จดัทํามาตรการป้องกนัเพ่ือมิให้ราคาหน่วยลงทนุไม่ถกูต้อง และสง่รายงานดงักล่าว พร้อมทัง้สําเนารายงานการแก้ไข
ราคาหน่วยลงทนุย้อนหลงัตามข้อ 16.4.2 ข้อ 2 (1) ให้สํานกังานภายใน 7 วนัทําการนบัแต่วนัท่ีผู้ดแูลผลประโยชน์รับรอง
ข้อมลูในรายงานดงักล่าว  เว้นแต่ในกรณีท่ีราคาหน่วยลงทนุไม่ถกูต้องมีสาเหตมุาจากปัจจยัภายนอกท่ีไม่อาจควบคมุได้ 
ให้บริษัทจดัการกองทนุรวมสง่สําเนาเอกสารท่ีผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองวา่การท่ีราคาหน่วยลงทนุไมถ่กูต้องมีสาเหตมุาจาก
ปัจจยัภายนอกท่ีไมอ่าจควบคมุได้มาพร้อมสําเนารายงานดงักลา่วแทน  
 
16.4.4  ในการชดเชยราคาตามข้อ 16.4.3 (2) บริษัทจดัการจะปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้
(1)  กรณีราคาหน่วยลงทนุท่ีไมถ่กูต้องต่ํากวา่ราคาหน่วยลงทนุท่ีถกูต้อง บริษัทจดัการจะปฏิบติัดงันี ้
(ก)  กรณีท่ีเป็นการขายหน่วยลงทนุ  บริษัทจดัการจะลดจํานวนหน่วยลงทนุของผู้ ซือ้หน่วยลงทนุเป็นจํานวน 
ซึง่มีมลูคา่เทา่กบัสว่นตา่งของราคาหน่วยลงทนุท่ีไมถ่กูต้องกบัราคาหน่วยลงทนุท่ีถกูต้อง 
หากปรากฏวา่ผู้ ซือ้หน่วยลงทนุไมมี่หน่วยลงทนุเหลืออยู ่หรือมีหน่วยลงทนุเหลืออยูน้่อยกว่าจํานวนหน่วยลงทนุท่ีจะต้องลด 
บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการกองทุนรวมเอง เป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาท่ีขาดอยู่ หรือลดจํานวน
หน่วยลงทนุท่ีเหลืออยู่นัน้และจ่ายเงินของบริษัทจดัการเองเป็นจํานวนเท่ากบัสว่นต่างของราคาท่ีขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพ่ือ
ชดเชยราคาให้แก่กองทนุรวม  เว้นแต่การท่ีราคาหน่วยลงทนุไม่ถกูต้องมีสาเหตมุาจากปัจจยัภายนอกท่ีไม่อาจควบคมุได้ 
เช่น ราคาหลกัทรัพย์ตามราคาตลาดครัง้สุดท้ายของตลาดหลกัทรัพย์หรือศูนย์ซือ้ขายหลกัทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแล
ผลประโยชน์รับรองวา่มีสาเหตดุงักลา่ว 
(ข)  กรณีท่ีเป็นการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะเพ่ิมจํานวนหน่วยลงทนุของผู้ขายคืนหน่วยลงทนุเป็นจํานวนซึง่มี
มลูค่าเท่ากบัส่วนต่างของราคาหน่วยลงทนุท่ีไม่ถกูต้องกบัราคาหน่วยลงทนุท่ีถกูต้อง หรือจ่ายเงินของกองทนุเป็นจํานวน
เท่ากับส่วนต่างของราคา เพ่ือชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน แต่หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วย
ลงทนุเหลืออยู่ บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของกองทนุเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพ่ือชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืน
หน่วยลงทนุ 
(2)  กรณีราคาหน่วยลงทนุท่ีไมถ่กูต้องสงูกวา่ราคาหน่วยลงทนุท่ีถกูต้อง ให้บริษัทจดัการปฏิบติัดงันี ้
(ก)  กรณีท่ีเป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพ่ิมจํานวนหน่วยลงทนุของผู้ ซือ้หน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ่งมีมลูค่า
เท่ากบัส่วนต่างของราคาหน่วยลงทนุท่ีไม่ถกูต้องกบัราคาหน่วยลงทนุท่ีถกูต้อง หรือจ่ายเงินของกองทนุเป็นจํานวนเท่ากบั
สว่นตา่งของราคาเพ่ือชดเชยราคาให้แก่ผู้ ซือ้หน่วยลงทนุ 
(ข)  กรณีท่ีเป็นการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ  บริษัทจดัการจะลดจํานวนหน่วยลงทนุของผู้ขายคืนหน่วยลงทนุเป็นจํานวนซึง่มี
มลูคา่เทา่กบัสว่นตา่งของราคาหน่วยลงทนุท่ีไม่ถกูต้องกบัราคาหน่วยลงทนุท่ีถกูต้อง 
หากปรากฏว่าผู้ ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนท่ี
จะต้องลด บริษัทจดัการจะจ่ายเงินของบริษัทจดัการเองเป็นจํานวนเท่ากบัสว่นต่างของราคาท่ีขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วย
ลงทนุท่ีเหลืออยูน่ัน้และจ่ายเงินของบริษัทจดัการเองเป็นจํานวนเท่ากบัสว่นต่างของราคาท่ีขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพ่ือชดเชย
ราคาให้แก่กองทนุ  เว้นแต่การท่ีราคาหน่วยลงทนุไม่ถกูต้องมีสาเหตมุาจากปัจจยัภายนอกท่ีไม่อาจควบคมุได้ เช่น ราคา
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หลกัทรัพย์ตามราคาตลาดครัง้สดุท้ายของตลาดหลกัทรัพย์หรือศนูย์ซือ้ขายหลกัทรัพย์ไม่ถกูต้อง และผู้ดแูลผลประโยชน์
รับรองวา่มีสาเหตดุงักลา่ว 
ในกรณีท่ีบริษัทจัดการต้องชดเชยราคาเป็นเงินให้แก่ผู้ ซือ้หน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนรายใดมีมลูค่าไม่ถึง 100 
บาท บริษัทจดัการอาจนําเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกท่ีมีการจ่ายเงินให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุ แต่ถ้าบคุคลดงักลา่ว
ไม่มีสถานะเป็นผู้ ถือหน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจัดการจะชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทําการนับแต่วันท่ีผู้ ดูแล
ผลประโยชน์รับรองข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคา 
การจ่ายเงินของกองทุนเพ่ือชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนตามข้อ (1) (ข) หรือผู้ ซือ้หน่วยลงทุนตามข้อ (2) (ก) 
บริษัทจดัการอาจจ่ายเงินของบริษัทจดัการเองแทนกองทนุรวมก็ได้ 
 
16.4.5  บริษัทจดัการจะจดัให้มีสําเนารายงานตามข้อ 16.4.1 (1) และข้อ 16.4.2 ข้อ 2 (1) ไว้ ณ ท่ีทําการของบริษัทจดัการ
เพ่ือให้สํานกังานสามารถตรวจสอบได้ 
 
16.4.6  บริษัทจดัการจะรับผิดชอบคา่ใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้จากมลูคา่หน่วยลงทนุหรือราคาหน่วยลงทนุไม่ถกูต้องจากกองทนุ เว้น
แตใ่นกรณีท่ีความไมถ่กูต้องดงักลา่วมีสาเหตมุาจากปัจจยัภายนอกท่ีไมอ่าจควบคมุได้ 
 
17. ช่ือผู้เก่ียวข้อง 

17.1 ช่ือบริษัทจดัการ : บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จํากดั 
 
17.2 ช่ือผู้ดแูลผลประโยชน์ : ธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน) 

 
17.3 ช่ือผู้ประกนั  : ไมมี่ 

 (กรณีกองทนุมีประกนั) 
17.4 ช่ือผู้ รับมอบหมายงานด้านการจดัการลงทนุ (Outsource)   : ไมมี่ 

 สทิธิ หน้าท่ี และความรับผิดชอบ     : ไมมี่ 
 
17.5 ท่ีปรึกษา : 

17.5.1 ช่ือท่ีปรึกษาการลงทนุ : ไมมี่ 

17.5.2 ช่ือท่ีปรึกษากองทนุ : ไมมี่ 
 
17.6 ผู้สอบบญัชี :  

นายประวิทย์ วิวรรณธนานตุร์ หรือนายเทอดทอง เทพมงักร หรือนายอุดม ธนูรัตน์พงศ์ หรือนางสาวชมภูนุช แซ่แต้ หรือ
นางสาวชติุมา วงษ์ศราพนัธ์ชยั หรือนางสาวรฐาภทัร ลิม้สกลุ  
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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 บคุคลอ่ืนท่ีได้รับความเหน็ชอบตามประกาศวา่ด้วยการให้ความเหน็ชอบผู้สอบบญัชี โดยบริษัทจดัการจะแจ้งให้สํานกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ 
 
17.7 การแตง่ตัง้คณะตวัแทนผู้ ถือหน่วยลงทนุ (เฉพาะกอง Country Fund) : ไมมี่ 
 

18. รอบระยะเวลาบัญชีประจาํปีของกองทุนรวม 

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

19. การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไข
วิธีการจัดการ 

19.1  บริษัทจดัการอาจดําเนินการเพิ่มจํานวนเงินทนุของโครงการจดัการกองทนุท่ีได้จดทะเบียนไว้กบัสํานกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทุนแล้ว เม่ือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้รับจดทะเบียนเพิ่ม
จํานวนเงินทนุของกองทนุรวมแล้ว บริษัทจดัการจะแจ้งการดําเนินการดงักล่าวให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุรายทราบ โดยประกาศ
ทางเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ 

19.2  การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการโดยใช้วิธีการขอมติผู้ ถือหน่วยลงทนุ  หากปรากฏว่ามติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษมี
จํานวนไมเ่กินร้อยละ 55 หรือไม่เกินร้อยละ 80  ให้บริษัทจดัการกองทนุรวมสง่เอกสารหลกัฐานเก่ียวกบัการขอมติและการ
นบัมติไปยงัผู้ดแูลผลประโยชน์ เพ่ือให้ผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองผลการนบัมตินัน้ 
ทัง้นี ้เกณฑ์การขอมติผู้ ถือหน่วยลงทนุในกรณีท่ีกองทนุมีการแบง่ชนิดหน่วยลงทนุมีดงัตอ่ไปนี ้
(1)  ในกรณีท่ีเป็นการขอมติท่ีมีผลกระทบตอ่ผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุชนิด โดยแตล่ะชนิดได้รับผลกระทบต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุไม่
เทา่กนั ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของจํานวนหน่วยลงทนุแตล่ะชนิดท่ีได้รับผลกระทบ แล้วแตก่รณี 
(2)  ในกรณีท่ีเป็นการขอมติท่ีมีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ ไม่ว่ากรณีใด ต้องได้รับมติเสียงข้างมาก
หรือมติพิเศษของจํานวนหน่วยลงทนุแตล่ะชนิดท่ีได้รับผลกระทบ แล้วแตก่รณี 
(3)  ในกรณีท่ีเป็นการขอมติท่ีมีผลกระทบตอ่ผู้ ถือหน่วยลงทนุชนิดใดชนิดหนึ่ง ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของ
จํานวนหน่วยลงทนุแตล่ะชนิดท่ีได้รับผลกระทบ แล้วแตก่รณี 
บริษัทจดัการกองทนุรวมต้องระบุหลกัเกณฑ์เพิ่มเติมสําหรับการขอมติผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุรวมท่ีมีการแบ่งชนิด
หน่วยลงทนุตามวรรคหนึง่ไว้อยา่งชดัเจนในข้อผกูพนัด้วย 
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ในการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการตามหลกัเกณฑ์ท่ีประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์
กําหนดไว้ ให้ถือวา่สํานกังานให้ความเหน็ชอบแก้ไขเพิ่มเติมโครงการในเร่ืองดงักลา่ว 

อนึ่ง บริษัทจดัการอาจขอให้สํานกังานให้ความเห็นชอบแทนการขอมติผู้ ถือหน่วยลงทนุได้ โดยการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ
นัน้ต้องไมมี่ผลกระทบอย่างมีนยัสําคญัต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุไม่ทําให้ผลตอบแทนและความเส่ียงของกองทนุเปล่ียนแปลงไป
อยา่งมีนยัสําคญัหรือเป็นประโยชน์สงูสดุตอ่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

ในกรณีท่ีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีจัดการกองทุนรวมได้กระทําตามมติของผู้ ถือหน่วยลงทุน
บริษัทจดัการจะแจ้งให้สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วนันบัตัง้แต่วนัท่ีได้มีมติแก้ไข และแจ้งการแก้ไข
เพิ่มเติมโครงการจดัการกองทนุรวมหรือวิธีการจดัการไปยงัผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุคน และเผยแพร่ในลกัษณะท่ีผู้ลงทนุทัว่ไป
สามารถเข้าตรวจดไูด้ เช่น เวป็ไซต์ของบริษัทจดัการ เป็นต้น  

19.3 สิทธิในการลงมติกรณีกองทนุรวมลงทนุในกองทนุรวมภายใต้บริษัทจดัการเดียวกนั (กองทนุปลายทาง) ห้ามมิให้กองทนุ
ต้นทางลงมติให้กองทุนปลายทาง อย่างไรก็ดี ในกรณีท่ีกองทุนปลายทางไม่สามารถดําเนินการเพ่ือขอมติได้ เน่ืองจากติด
ข้อจํากดัห้ามมิให้กองทนุต้นทางลงมติในกองทนุปลายทาง บริษัทจดัการสามารถขอรับความเห็นชอบจากสํานกังานได้หาก
ได้รับมติเกินกึ่งหนึ่งของผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุปลายทางในส่วนท่ีเหลือ ยกเว้น กรณีกองทนุปลายทางเป็นกองทนุรวม
อสงัหาริมทรัพย์ (กอง1) และกองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐาน (Infrastructure fund) ให้กองทนุรวมต้นทางลงมติให้กองทนุรวม
ปลายทางได้สงูสดุไมเ่กิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทนุของกองทนุรวมปลายทาง 

หลกัเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบงัคบัของมติดงักล่าว ให้เป็นไปตามข้อกําหนดในข้อ
ผกูพนัระหวา่งผู้ ถือหน่วยลงทนุกบับริษัทจดัการกองทนุรวม ทัง้นี ้การขอมติเพ่ือแก้ไขเพิ่มเติมโครงการเป็นไปตามท่ีกําหนดไว้ใน
มาตรา 129 มาตรา 129/1 มาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 แหง่พระราชบญัญติัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535  
 

20. ข้อกาํหนดอ่ืนๆ 

20.1 บริษัทจดัการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนได้เฉพาะในกรณีท่ีเป็นประโยชน์ต่อลกูค้า ทัง้นี ้บริษัทจดัการไม่สามารถ
รับผลประโยชน์ตอบแทนเพ่ือประโยชน์ของบริษัทจัดการเองได้ เน่ืองจากเป็นข้อห้ามตามกฎหมายและเป็นเร่ืองท่ีไม่พึง
กระทําโดยวิชาชีพ เว้นแต่เป็นการรับผลประโยชน์ท่ีบริษัทจดัการหรือพนักงานของบริษัทจดัการได้รับตามเทศกาลท่ีเป็น
ประเพณีนิยมตามแนวทางปฏิบติัท่ีบริษัทจดัการได้กําหนดไว้ภายในบริษัท ซึ่งผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถขอดแูนวทางได้ท่ี
บริษัทจดัการ 
 
20.2 ข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุ 

ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีเป็นกองทนุสํารองเลีย้งชีพ ได้รับการยกเว้นให้ถือหน่วยลงทนุได้โดยไม่จํากดัสดัส่วน อย่างไรก็ดี ยงัคง
ต้องปฏิบติัตามในเร่ืองอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง ตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุว่าด้วยหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัข้อจํากดัการ
ถือหนว่ยลงทนุในกองทนุรวมและหน้าท่ีของบริษัทจดัการ เช่น สิทธิของผู้ ถือหน่วยลงทนุกรณีท่ีถือหน่วยลงทนุเกินข้อจํากดั 
โดยจะไมน่บัคะแนนเสียงท่ีเกินกวา่หนึง่ในสามของจํานวนหน่วยลงทนุท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของกองทนุรวมเป็นต้น  
 
20.3 เพ่ือให้เป็นไปตามพนัธะผกูพนัและกฎหมายท่ีมีผลบงัคบัใช้ต่อการประกอบกิจการของบริษัทจดัการหรือกลุม่ยโูอบี อาทิ
เช่น ข้อกําหนดเก่ียวกบั FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลกัษณะเดียวกนัตามท่ีระบุในข้อ 20.4 หรือในกรณีท่ีบริษัท
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จดัการหรือกลุม่ยโูอบีมีความประสงค์กําหนดนโยบายหรือแนวการดําเนินธุรกิจอนัเป็นผลสืบเน่ืองจากพนัธะผกูพนัหรือกฎหมาย
ดงักล่าว บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการกําหนดเง่ือนไขสําหรับการเปิดบญัชีและการทําธุรกรรมตามหลกัเกณฑ์ และ/หรือ
นโยบายของบริษัทจดัการ และกลุ่มยโูอบีตามท่ีเห็นสมควร โดยบริษัทจดัการจะเปิดเผยข้อมลูให้ผู้ลงทนุทราบไว้ ณ ท่ีทําการของ
บริษัทจดัการ 
 
20.4 ข้อกําหนดเก่ียวกบั FATCA และกฎหมายภาษีตา่งประเทศในลกัษณะเดียวกนั 

ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายท่ีเรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึง่ต่อไปจะเรียกว่า 
FATCA) โดยมีผลบงัคบัใช้วนัท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบบัดงักลา่วกําหนดให้สถาบนัการเงินท่ีไม่ใช่สญัชาติอเมริกนั
นอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานข้อมลูเก่ียวกบับญัชีของบคุคลท่ีอยู่ในบงัคบัต้องเสีย
ภาษีให้กบัประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึง่รวมถงึบคุคลธรรมดา/นิติบคุคล สญัชาติอเมริกนั ผู้ซึง่มีถ่ินท่ีอยู่ถาวรในสหรัฐอเมริกา และผู้
ซึ่งมีถ่ินท่ีอยู่ทางภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึ่งเปิดหรือมีไว้กับ FFI นัน้ นอกจากนีย้งัปรากฎด้วยว่าในปัจจุบนัมีรัฐบาลในหลาย
ประเทศกําลงัดําเนินการออกกฎหมายท่ีมีข้อกําหนดและหลกัเกณฑ์ในลกัษณะท่ีคล้ายคลงึกบั FATCA  (ซึ่งต่อไปจะรวมเรียก 
FATCA และกฎหมายดงักลา่ววา่ “กฎหมายตา่งประเทศท่ีเก่ียวข้อง”) 

กองทนุรวมและบริษัทจดัการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึง่ถกูกําหนดให้ต้องเข้าผกูพนัตนกบัหน่วยงานสรรพากร
ของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหน้าท่ีต้องรายงานข้อมูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสญัชาติอเมริกันและบุคคลท่ีมี
ลกัษณะตามหลกัเกณฑ์ท่ี FATCA กําหนด หน้าท่ีในการตรวจสอบข้อมลูลกูค้าเพ่ือหาความสมัพนัธ์ของลกูค้ากบัประเทศ
สหรัฐอเมริกา และรวมถงึหน้าท่ีในการกําหนดให้ลกูค้าบางประเภทต้องจดัทําเอกสารยืนยนัตนตามหลกัเกณฑ์ของ FATCA 
เป็นต้น 

ภายใต้ข้อกําหนดของ FATCA หากกองทนุรวมใดไมเ่ข้าผกูพนัตนเพ่ือปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์ของ FATCA (กลา่วคือ มีสถานะเป็น 
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 ซึ่งจะเร่ิมต้นตัง้แต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป โดย FATCA กําหนดให้สถาบนัการเงินของประเทศ
สหรัฐอเมริกาและ FFI ท่ีเข้าร่วมผกูพนัตนตามข้อกําหนดของ FATCA (ซึง่รวมถึงธนาคารและสถาบนัการเงินในประเทศไทย  ผู้ รับ
ฝากทรัพย์สนิ ผู้สนบัสนนุการขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ) มีหน้าท่ีดําเนินการหกัเงิน ณ ท่ีจ่ายดงักลา่วก่อนชําระให้กบักองทนุ
รวมท่ีเป็น NPFFI  

(2) ธนาคารและสถาบันการเงินทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทัง้ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้ รับฝากทรัพย์สิน และ
ผู้สนบัสนนุการขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ ท่ีเข้าร่วมผกูพนัตามข้อกําหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือระงบัการทําธุรกรรม
ทางการเงินหรือยติุความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบักองทนุรวมหรือบริษัทจดัการ ซึง่อาจทําให้กองทนุรวมไม่สามารถดําเนินการลงทนุ
ต่อไปได้ และ/หรือดําเนินการลงทนุได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจทําให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุไม่สามารถทํารายการผ่านทาง
ผู้สนบัสนนุการขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทนุได้อีกตอ่ไป  
เพ่ือมิให้บริษัทจดัการและกองทนุรวมได้รับผลกระทบในการดําเนินงานรวมทัง้เพ่ือเป็นการรักษาประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ
โดยรวม บริษัทจดัการและกองทนุรวม (โดยบริษัทจดัการ) จงึเข้าผกูพนัตนเพ่ือปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมาย
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ต่างประเทศท่ีเก่ียวข้อง  และเพ่ือให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใต้ข้อกําหนดและ
หลกัเกณฑ์ของกฎหมายต่างประเทศท่ีเก่ียวข้องได้ บริษัทจดัการและกองทนุรวม (ซึ่งรวมทัง้ผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบัการปฎิบติังานของ
กองทนุ เช่น ผู้ดแูลผลประโยชน์ ผู้ รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนบัสนุนการขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ) จึงขอสงวนสิทธิในการ
ดําเนินการดงันี ้

(1) ร้องขอให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีเข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา (หรือเป็นบคุคลตามท่ีกฎหมายต่างประเทศท่ี
เก่ียวข้องกําหนด) ให้คํายินยอมบริษัทจดัการและกองทนุและตวัแทนในการนําส่งข้อมลู (เช่น ช่ือ ท่ีอยู่ เลขประจําตวัผู้ เสียภาษี
ของสหรัฐอเมริกา จํานวนและมลูค่าหน่วยลงทนุคงเหลือ จํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุหรือเงินปันผลท่ีได้รับ เป็นต้น)ท่ีมีอยู่
ในบัญชีทัง้หมดของผู้ ถือหน่วยลงทุนนัน้กับบริษัทจัดการ ให้กับหน่วยงานของรัฐทัง้ในและต่างประเทศ ตามข้อกําหนดของ
กฎหมายตา่งประเทศท่ีเก่ียวข้อง 

(2) ร้องขอให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุนําส่งข้อมลู เอกสาร และ/หรือคํายินยอม เพิ่มเติม เพ่ือยืนยนัหรือพิสจูน์ทราบความเก่ียวข้อง
กบัประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น หนงัสือแสดงการเสียสิทธิในสญัชาติอเมริกนัหรือการให้ข้อมลูตามหวัข้อท่ีกําหนดไว้ในแบบฟอร์ม
ของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจ้งปรับปรุงข้อมลูเม่ือข้อมลูท่ีเคยให้ไว้มีการเปล่ียนแปลง เป็นต้น 
รวมถึงนําส่งหลกัฐานเพ่ือยืนยนัการเข้าร่วมใน FATCA หรือกฎหมายต่างประเทศท่ีเก่ียวข้อง (ในกรณีท่ีเป็นลูกค้าสถาบนั
การเงิน) ทัง้นี ้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายดงักลา่ว 

(3) การดําเนินการอ่ืนใดเพ่ือให้สอดคล้องกบักฎหมายตา่งประเทศท่ีเก่ียวข้อง 

เพ่ือเป็นการป้องกนัและลดผลกระทบท่ีจะเกิดต่อกองทนุหรือผู้ ถือหน่วยลงทนุโดยรวม รวมทัง้เพ่ือให้กองทนุหรือผู้ ถือหน่วยลงทนุ
โดยรวมได้รับประโยชน์เพิ่มขึน้หากมีการดําเนินการท่ีสอดคล้องกบักฎหมายต่างประเทศท่ีเก่ียวข้องข้างต้น ในกรณีท่ีผู้ ถือ
หน่วยลงทุนปฏิเสธการดําเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาท่ีบริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอ         
สงวนสิทธิในการดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังต่อไปนีต้ามความจําเป็นและความเหมาะสม โดยถือว่า            
ผู้ ถือหน่วยลงทนุดงักลา่วรับทราบการดําเนินการตามท่ีบริษัทจดัการแจ้งนีแ้ล้ว และ/หรือได้ดําเนินการตามข้อตกลงท่ีได้ระบไุว้ใน
คําขอเปิดบญัชี   

(1) ไมรั่บคําสัง่ซือ้/ สบัเปล่ียน/ โอน หน่วยลงทนุของผู้ ถือหน่วยลงทนุดงักลา่ว 

(2) ระงบัหรือหยดุให้บริการ และดําเนินการคืนเงินลงทนุตามมลูคา่หน่วยลงทนุให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุดงักลา่ว 

(3) ดําเนินการหกัเงิน ณ ท่ีจ่ายจากรายได้เงินลงทนุ เงินปันผลและ/หรือเงินท่ีชําระคา่ขายคืนหน่วยลงทนุของผู้ ถือหน่วย
ลงทนุรายนัน้ได้ เพ่ือให้สอดคล้องกบัเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายต่างประเทศท่ีเก่ียวข้อง ทัง้นี ้ต้องไม่ขดักบักฎหมาย
ของประเทศไทย 

(4) ดําเนินการอ่ืนใดอนัเป็นการป้องกันหรือลดผลกระทบ หรือทําให้กองทุนหรือผู้ ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์
เพิ่มขึน้ หากมีการดําเนินการท่ีสอดคล้องกบักฎหมายตา่งประเทศท่ีเก่ียวข้องข้างต้น 

การดําเนินการดังกล่าวถือเป็นความจําเป็น และเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะเป็นการกระทําเพ่ือ
หลีกเล่ียงมิให้บริษัทจัดการและกองทุนมีการดําเนินการท่ีไม่สอดคล้องข้อบงัคบัของ FATCA และกฎหมายต่างประเทศท่ี
เก่ียวข้องอนัจะทําให้กองทุนอาจต้องถูกหกั ณ ท่ีจ่าย หรือถูกปิดบญัชีธนาคารตามท่ีกล่าวแล้วข้างต้น ซึ่งในทางปฏิบัติ
บริษัทจดัการจะเลือกดําเนินการเฉพาะผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีเข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา (หรือเป็นบคุคลตามท่ี
กฎหมายตา่งประเทศท่ีเก่ียวข้องกําหนด) เทา่นัน้  
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ทัง้นี ้ในกรณีท่ีกฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกําหนดเพ่ือรองรับการดําเนินการตามท่ีบริษัทจัดการได้สงวนสิทธิไว้
ข้างต้น บริษัทจดัการ(รวมถึงผู้ ท่ีเก่ียวข้อง) จะดําเนินการตามข้อกําหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนําสง่ข้อมลู
ของผู้ ถือหน่วยลงทนุไปยงัหน่วยงาน หรือดําเนินการอ่ืนใดท่ีราชการกําหนด โดยไมจํ่าเป็นต้องร้องขอตอ่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ 
 
20.5 ในกรณีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทุนไม่มีภูมิลําเนาในประเทศไทยและไม่ได้แจ้งไว้เป็นอย่างอ่ืน บริษัทจัดการกองทนุรวมจะ
อ้างอิงท่ีอยูข่องบริษัทจดัการกองทนุรวมเป็นภมิูลําเนาเพ่ือการวางทรัพย์ในกรณีท่ีต้องมีการวางทรัพย์ 
 

21. การดาํเนินการกรณีบริษัทจัดการไม่สามารถดาํรงเงนิกองทุนได้ตามที่ประกาศกาํหนด 

ในกรณีท่ีบริษัทจดัการไมส่ามารถดํารงเงินกองทนุได้ตามท่ีประกาศกําหนด บริษัทจดัการจะดําเนินการเปล่ียนให้บริษัทจดัการ
รายอ่ืนเข้าจดัการกองทนุรวมแทนด้วยวิธีการขอรับความเหน็ชอบจากสํานกังานหรือ ขอมติโดยเสียงข้างมากของผู้ ถือหน่วย
ลงทนุซึง่คิดตามจํานวนหน่วยลงทนุรวมกนัมากกวา่ร้อยละ 50 ของจํานวนหน่วยลงทนุท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของกองทนุ
รวมภายใน 15 วนันบัแต่วนัท่ีรู้หรือควรรู้ว่าไม่สามารถดํารงเงินกองทนุได้ ทัง้นี ้หากมีเหตจํุาเป็นและสมควร บริษัทจดัการ
อาจขอให้สํานักงานพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้ โดยการคัดเลือกบริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่จะคํานึงถึง
ประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุเป็นสําคญั และในกรณีท่ีมีค่าใช้จ่ายเกิดขึน้จากการเปล่ียนบริษัทจดัการ บริษัทจดัการรายเดิม
จะเป็นผู้ รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดงักล่าว หากบริษัทจดัการไม่สามารถดําเนินการได้ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด บริษัทจดัการ
จะดําเนินการเลกิกองทนุรวมตอ่ไป 
 

22. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม  

บริษัทจดัการกองทนุรวมมีหน้าท่ีปฏิบติัตามโครงการจดัการกองทนุรวม ข้อผกูพนัระหว่างผู้ ถือหน่วยลงทนุกบับริษัทจดัการ
กองทนุรวม และกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ และคําสัง่ท่ีออกโดยอาศยัอํานาจ
แห่งกฎหมายดงักล่าว ทัง้นี ้ในกรณีท่ีข้อกําหนดในโครงการขัดหรือแย้งกบัหลกัเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสัง่
ดงักล่าว หากบริษัทจดัการกองทนุรวมได้ดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสัง่นัน้ ให้ถือว่าบริษัทจดัการ
กองทนุรวมได้ปฏิบติัให้เป็นไปตามโครงการแล้ว 

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแต่งตัง้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามท่ีระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม โดยผู้ดูแล
ผลประโยชน์มีอํานาจลงนามในข้อผูกพันระหว่างผู้ ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม ทัง้นี ้การลงนามในข้อ
ผกูพนัของผู้ดแูลผลประโยชน์ท่ีได้รับการแตง่ตัง้โดยชอบ ให้ถือวา่ผกูพนัผู้ ถือหน่วยลงทนุทัง้ปวง 

การท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุได้แสดงความประสงค์ในการซือ้หรือลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมตามโครงการจดัการกองทนุ
รวมนี ้ไม่ว่าในทอดใดๆ ให้ถือว่าผู้ ถือหน่วยลงทนุดงักล่าวยอมรับท่ีจะผกูพนัตามข้อกําหนดในโครงการจดัการกองทนุรวม
และข้อผกูพนัระหวา่งผู้ ถือหน่วยลงทนุและบริษัทจดัการกองทนุรวม 

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