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ค ำจ ำกดัควำม 
  

ในโครงการฉบบันี ้เว้นแตเ่นือ้ความจะแสดงให้เห็นเป็นความหมายอยา่งอื่น ค าจ ากดัความต่างๆ ให้มีความหมายตาม 
ที่ได้ให้ไว้  ดงัตอ่ไปนี ้

 

โครงการ หมายถึง โครงการจดัการกองทนุเปิด เอเชียน เดบท์ รีจินอล บอนด์ ปันผล  
 
กองทุนรวม หมายถึง กองทนุเปิด เอเชียน เดบท์ รีจินอล บอนด์ ปันผล 
 
หน่วยลงทุน หมายถึง หนว่ยลงทนุกองทนุเปิด เอเชียน เดบท์ รีจินอล บอนด์ ปันผล  
 
บริษัทจัดการ หมายถึง บริษัทหลกัทรัพย์ที่ได้รับใบอนญุาตให้ประกอบธุรกิจหลกัทรัพย์ประเภทการจดัการกองทนุรวม ซึ่งในที่นี ้
คือ บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จ ากดั  
 
วันท าการ หมายถึง วนัเปิดท าการตามปกติของบริษัทจดัการ  
 
วันท าการขายหน่วยลงทุน (Subscription Date) หมายถึง วนัที่บริษัทจัดการก าหนดให้ผู้ลงทนุสามารถซือ้หน่วยลงทนุได้
ตามที่ก าหนดไว้ในรายละเอียดโครงการ ซึง่เป็นวนัท่ีตามปฏิทินที่เป็นวนัท าการตามปกติของบริษัทจดัการ และเป็นวนัท าการของ
กองทนุรวมในตา่งประเทศที่กองทนุลงทนุไว้ และเป็นวนัท าการท่ีบริษัทจดัการสามารถค านวณมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุได้
อยา่งเป็นธรรมและเหมาะสม และ/หรือวนัท าการของตลาดหลกัทรัพย์ของประเทศที่กองทนุหลกัจดทะเบียน และเป็นวนัท าการท่ี
สามารถท าการช าระราคาและสง่มอบหลกัทรัพย์ และ/หรือวนัท าการของตวัแทนขายกองทนุรวมต่างประเทศดงักลา่ว และ/หรือ
วนัท าการที่บริษัทจัดการไม่ได้รับผลกระทบจากการรับช าระค่าซือ้ขายหน่วยลงทุนจากกองทุนหลกั และ /หรือวนัท าการของ
ประเทศตา่ง ๆ ที่กองทนุหลกัไปลงทนุ และ/หรือตามที่บริษัทจดัการจะประกาศก าหนดเพิ่มเติม 
 
วันท าการรับซือ้คืนหน่วยลงทุน (Redemption Date) หมายถึง วนัท่ีบริษัทจดัการก าหนดให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถท าการ
ขายคืนหนว่ยลงทนุได้ตามที่ก าหนดไว้ในรายละเอียดโครงการ ซึง่เป็นวนัท่ีตามปฏิทินที่เป็นวนัท าการตามปกติของบริษัทจดัการ 
และเป็นวนัท าการของกองทุนรวมในต่างประเทศที่กองทุนลงทุนไว้ และเป็นวนัท าการที่บริษัทจดัการสามารถค านวณมูลค่า
ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุได้อยา่งเป็นธรรมและเหมาะสม และ/หรือวนัท าการของตลาดหลกัทรัพย์ของประเทศที่กองทนุหลกัจด
ทะเบียน และเป็นวนัท าการที่สามารถท าการช าระราคาและส่งมอบหลกัทรัพย์และ /หรือวนัท าการของตวัแทนขายกองทุนรวม
ต่างประเทศดงักลา่ว และ/หรือวนัท าการที่บริษัทจดัการไม่ได้รับผลกระทบจากการรับช าระค่าซือ้ขายหน่วยลงทุนจากกองทุน
หลกั และ/หรือวนัท าการของประเทศตา่งๆ ท่ีกองทนุหลกัไปลงทนุ และ/หรือตามที่บริษัทจดัการจะประกาศก าหนดเพิ่มเติม 
 
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน หมายถึง บคุคลที่บริษัทจดัการกองทนุรวมมอบหมายให้ท าหน้าที่ขายหรือรับซือ้คืนหน่วย
ลงทนุ แล้วแตก่รณี ของกองทนุรวม 
 
ผู้ดูแลผลประโยชน์ หมายถึง ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ซึ่งได้แก่ ธนาคาร ฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิง้คอร์ปอเรชั่น 
จ ากดั  
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มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิหารด้วยจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดเมื่อสิน้วันท าการที่
ค านวณ  
 
ราคาขายหน่วยลงทุน (Subscription Price) หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุน ณ สิน้วนัท าการขายหน่วยลงทุน บวกด้วย 
คา่ธรรมเนียมการขายหนว่ยลงทนุ (ถ้ามี)  
 

ราคารับซือ้คืนหน่วยลงทุน (Redemption Price) หมายถึง มลูค่าหน่วยลงทนุ ณ สิน้วนัท าการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ หกัด้วย 
คา่ธรรมเนียมการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ (ถ้ามี)  
 
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-End Fee) หมายถึง คา่ธรรมเนียมที่บริษัทจดัการจะเรียกเก็บจากผู้ซือ้หนว่ยลงทนุ 
โดยจะใช้มลูคา่หนว่ยลงทนุ ณ สิน้วนัท าการขายหนว่ยลงทนุเป็นฐานในการค านวณ (ถ้ามี)  
 
ค่าธรรมเนียมการรับซือ้คืนหน่วยลงทุน (Back-End Fee) หมายถึง ค่าธรรมเนียมที่บริษัทจดัการจะเรียกเก็บจากผู้ขายคืน
หนว่ยลงทนุโดยจะใช้มลูคา่หนว่ยลงทนุ ณ สิน้วนัท าการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุเป็นฐานในการค านวณ (ถ้ามี)  
 
แก้ไขราคาย้อนหลัง หมายถึง แก้ไขราคาหน่วยลงทนุที่ไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทนุที่ถกูต้อง โดยแก้ไขราคาย้อนหลงั
ตัง้แตว่นัท่ีราคาหนว่ยลงทนุไมถ่กูต้องจนถึงปัจจบุนั  
 
การชดเชยราคา หมายถึง การเพิ่มหรือลดจ านวนหนว่ยลงทนุของผู้ซือ้หรือผู้ขายคืนหนว่ยลงทนุท่ีมีราคาหน่วยลงทนุไม่ถกูต้อง 
หรือการจ่ายเงินซึ่งมีมลูค่าเท่ากบัสว่นต่างของราคาหน่วยลงทนุที่ไม่ถกูต้องกบัราคาหน่วยลงทนุที่ถกูต้องแทนการเพิ่มหรือลด
จ านวนหนว่ยลงทนุ  
 
ควบกองทุนรวม หมายถึง การควบกองทนุรวมตัง้แตส่องกองทนุรวมขึน้ไปเข้าเป็นกองทนุรวมเดียว โดยจดัตัง้กองทนุรวมใหม่
ขึน้มาเพื่อซือ้หรือรับโอนทรัพย์สนิ สทิธิ และหน้าที่ของกองทนุรวมเดิม และเลกิกองทนุรวมเดิม  
 
รวมกองทุนรวม หมายถึง การรวมกองทนุรวมตัง้แตส่องกองทนุรวมขึน้ไปเข้าเป็นกองทนุรวมเดียว โดยกองทนุรวมที่รับโอนซือ้
หรือรับโอนทรัพย์สนิ สทิธิ และหน้าที่ของกองทนุรวมที่โอนมาเป็นของตน และเลกิกองทนุรวมที่โอน  
 
ควบรวมกองทุน หมายถึง การควบกองทนุรวมหรือการรวมกองทนุรวม แล้วแตก่รณี  
 
หลักทรัพย์อ้างอิง หมายถึง หลกัทรัพย์ประเภทใดประเภทหนึง่ที่ออกโดยบริษัทจดทะเบียนและใช้เพื่อรองรับใบแสดงสทิธิ  
 
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  
 
ส านักงาน หรือ ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  
 
ตลาดหลักทรัพย์ หมายถึง ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  
 
สมาคม หมายถึง สมาคมบริษัทจดัการลงทนุ 
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สถาบันการเงนิ หมายถึง สถาบนัการเงินตามกฎหมายวา่ด้วยดอกเบีย้เงินให้กู้ยืมของสถาบนัการเงิน และธนาคารอิสลามแห่ง
ประเทศไทย 
 
บริษัทจดทะเบียน หมายถึง บริษัทที่มีหลกัทรัพย์ที่ได้รับการจดทะเบียนหรือได้รับอนุญาตให้ท าการซือ้ขายได้ในตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
 
กิจการ หมายถึง บริษัทท่ีมีหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ บริษัทท่ีมีหลกัทรัพย์ซือ้ขายในศนูย์ซือ้ขายหลกัทรัพย์หรือ
บริษัทมหาชน จ ากดั ที่มีลกัษณะตามที่คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุประกาศก าหนด 
 
กลุ่มกิจการ หมายถึง บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบญัชีที่สภาวิชาชีพบัญชีก าหนดเก่ียวกับการจัดท างบ
การเงินรวม 
 
ค าเสนอซือ้ หมายถึง ค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ของกิจการตามประกาศคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ว่า
ด้วยหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และ วิธีการเข้าถือหลกัทรัพย์เพื่อครอบง ากิจการ  
 
คนสหรัฐอเมริกา (US Person) หมายถึง US Person ตามความหมายที่ก าหนดไว้ใน Regulation S ซึ่งออกภายใต้กฎหมาย
หลกัทรัพย์ของประเทศสหรัฐอเมริกา ค.ศ. 1933 (ซึง่ความหมายค าวา่ “US Person” อาจมีการแก้ไขเพิ่มเติมเป็นคราวๆ) 
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โครงการจดัการ 

กองทุนเปิด เอเชียน เดบท ์รีจินอล บอนด ์ปันผล 
 

ช่ือบริษัทจัดการ บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จ ากดั 

ท่ีอยู่บริษัทจัดการ ชัน้ 23A, 25 อาคารเอเซียเซ็นเตอร์ เลขท่ี 173/27-30, 32-33 
ถนนสาทรใต้ แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120  

โทรศพัท์ 0-2786-2222 โทรสาร 0-2786-2377 

 
1.  ชื่อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม :  
 

1.1.  ช่ือโครงการจดัการ (ไทย)  :   กองทนุเปิด เอเชียน เดบท์ รีจินอล บอนด์ ปันผล 
 
1.2.  ช่ือโครงการจดัการ (องักฤษ)  :  Asian Debt Regional Bond - Dividend Fund 
 
1.3.  ช่ือยอ่  :  ADR-D 
 
1.4.  ประเภทโครงการ  :   กองทนุเปิด 
 
1.5.  ประเภทการขาย  :   ขายหลายครัง้ 
 
1.6.  การก าหนดอายโุครงการ  :   ไมก่ าหนด  
 
1.7.  อายโุครงการ  :  -  ปี -  เดือน -  วนั  
 
1.8.  อายโุครงการถึงวนัท่ี (กรณีก าหนดอายเุป็นช่วงเวลา) : -  
 
1.9.  เง่ือนไข (อายโุครงการ)  :   
 

(1)   ได้ตามวตัถุประสงค์ได้อย่างเหมาะสม ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะคืนเงินให้กับผู้สัง่ซื อ้หน่วยลงทุนหรือผู้ ถือหน่วยลงทุน 
ตามที่ระบไุว้ในโครงการ โดยถือวา่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุแล้ว 

(2)   บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะยุติโครงการ หากเป็นกรณีที่กองทุนไทยไปลงทุนในกองทุนต่างประเทศ แต่กองทุน
ตา่งประเทศยกเลกิการระดมทนุหรือระงบัการสัง่ซือ้หรือขายหนว่ยลงทนุ จนท าให้กองทนุไทยไมส่ามารถบริหารจดัการกองทนุได้
ตามวตัถปุระสงค์ได้อยา่งเหมาะสม ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะคืนเงินให้กบัผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุหรือผู้ ถือหน่วยลงทนุ ตามที่ระบไุว้ใน
โครงการ โดยถือวา่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุแล้ว 
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(3) บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะยตุิโครงการเมื่อมลูค่าหน่วยลงทนุที่ขายได้แล้วทัง้หมด โดยค านวณตามมลูค่าที่ตราไว้
ของหน่วยลงทนุที่ขายได้แล้วทัง้หมดลดลงในวนัท าการใดจนท าให้ไม่สามารถลงทุน และ/หรือบริหารจัดการกองทนุให้เป็นไป
ตามวตัถปุระสงค์ของกองทนุได้อย่างเหมาะสม และ/หรือมีเหตใุห้เช่ือได้ว่าเพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ
โดยรวม และ/หรือปัจจยัอื่นใดเพื่อประโยชน์โดยรวมของผู้ ถือหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะเลิกกองทนุ โดยถือว่า
ได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุแล้ว 
 
1.10.  ลกัษณะโครงการ  :   กองทนุเพื่อผู้ลงทนุทัว่ไป 

 
2. จ านวนเงนิทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที่ตราไว้ จ านวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที่เสนอขาย :  
 

2.1.  จ านวนเงินทนุของโครงการ  :  5,000,000,000 บาท  
 
2.2.  เง่ือนไข (จ านวนเงินทนุของโครงการ) :  
ในระหวา่งระยะเวลาการเสนอขายหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมครัง้แรก บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะเสนอขายหน่วยลงทนุเกิน
จ านวนเงินทนุของโครงการได้ไมเ่กินร้อยละ 15 ของจ านวนเงินทนุของโครงการ 
 
2.3.  มลูคา่ที่ตราไว้ตอ่หนว่ย  :  10 บาท  
 
2.4.  จ านวนหนว่ยลงทนุ  :  500,000,000 หนว่ย  
 
2.5.  ราคาของหนว่ยลงทนุท่ีเสนอขายครัง้แรก  :  10 บาท  
 
2.6.  มลูคา่ขัน้ต ่าของการสัง่ซือ้ครัง้แรก  :  2,000 บาท  
 
2.7.  มลูคา่ขัน้ต ่าของการสัง่ซือ้ครัง้ถดัไป  :  ไมก่ าหนด  
 
2.8.  มลูคา่ขัน้ต ่าของการสัง่ขายคืน  :  ไมก่ าหนด  
 
2.9.  จ านวนหนว่ยลงทนุขัน้ตา่ของการสัง่ขายคืน  :  ไมก่ าหนด  
 
2.10.  มลูคา่หนว่ยลงทนุคงเหลอืในบญัชีขัน้ต ่า  :  ไมก่ าหนด  
 
2.11.  จ านวนหนว่ยลงทนุคงเหลอืในบญัชีขัน้ต ่า  :  ไมก่ าหนด  
 
2.12.  รายละเอียดเพิ่มเติม  :   

เพิ่มเติม เง่ือนไข “ข้อ 2.6” 
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บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะลดหย่อน หรือยกเว้นมลูค่าขัน้ต ่าของการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนครัง้แรก โดยขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของ
บริษัทจดัการ ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะประกาศให้ผู้ลงทนุทราบลว่งหน้าไม่น้อยกว่า 3 วนัท าการ ไว้ที่ส านกังานของบริษัทจดัการ
และผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) 
 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน 
ลักษณะพิเศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า ประเภทและอัตราส่วนการลงทุนใน
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุน :  
 

3.1.  วตัถปุระสงค์ของโครงการ :  
เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีให้ผู้ลงทนุในระยะยาวและตอบสนองความต้องการของผู้ลงทนุที่ต้องการกระจายการลงทนุของตนไป
ลงทนุในตา่งประเทศ  
 
3.2.  ชนิดกองทนุรวม  :   Feeder Fund  
 
3.3.  ประเภทกองทนุรวม  :   พิเศษ 
 
3.4.  นโยบายการลงทนุ  :   ตราสารแหง่หนี ้
 
3.5.  นโยบายการกู้ยืม (ถ้ามี)  :   ไมม่ี 
 
3.6.  การลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (Derivatives) :   ลงทนุเพื่อ ลดความเสีย่ง (Hedging)  
 
3.7.  การลงทนุในตราสารท่ีมีลกัษณะของสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าแฝง (Structured Note) :    ไมล่งทนุ 
 
3.8.  ลกัษณะพิเศษ  :  
-  กองทนุรวมที่ลงทนุในตา่งประเทศ (Foreign Investment Fund : FIF) 
 
3.9.  รายละเอียดเก่ียวกบันโยบายการลงทนุและลกัษณะพิเศษ :  
รายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกบันโยบายการลงทนุ 
 
(1) กองทนุเปิด เอเชียน เดบท์ รีจินอล บอนด์ ปันผล จะน าเงินสว่นใหญ่ที่ได้จากการระดมทนุไปลงทนุในหน่วยลงทนุของ
กองทุนรวมต่างประเทศ (เพียงกองทุนเดียว) โดยกองทุนจะพิจารณาลงทุนในกองทุนต่างประเทศที่ลงทุนในตราสารหนีแ้ถบ
ภมูิภาคเอเชีย โดยเบือ้งต้นจะพิจารณาลงทนุในกองทนุต่างประเทศ United Asian Local Currency Bond Fund ซึ่งจดัตัง้และ
บริหารจดัการโดย UOB Asset Management Ltd (Singapore) และจดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์  และเป็นกองทนุที่จดัตัง้
ตามระเบียบของ The Securities and Futures Act (Chapter 289) of Singapore หรือ the “SFA”  ภายใต้กฎหมายที่เก่ียวข้อง
ของประเทศสงิคโปร์  
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อนึง่ กองทนุตา่งประเทศข้างต้นมีการเสนอขายในหลายประเภท/ชนิด (share class/type of shares ภายใต้กองทนุตา่งประเทศ
เดียวกัน) ซึ่งแต่ละประเภท/ชนิดของหน่วยลงทุน อาจมีความแตกต่างกันในเร่ืองของนโยบายการจัดสรรก าไร /ผลตอบแทน 
(Distribution / Accumulation) สกุลเงิน ค่าธรรมเนียม และคุณสมบตัิของผู้ลงทุน โดยในเบือ้งต้นบริษัทจัดการจะพิจารณา
ลงทนุใน “Class USD Dist”  อย่างไรก็ดี บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเลือกลงทุนในหน่วยลงทุนประเภทต่างๆ 
ตามความเหมาะสมในแตล่ะขณะ เพื่อประโยชน์ในการด ารงวตัถปุระสงค์ของการบริหารจดัการกองทนุให้เป็นไปตามที่ได้ระบใุน
หนงัสือชีช้วนนี ้โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว (รายละเอียดของประเภท/ชนิด (share class/type of 
shares) ดเูพิ่มเติมได้จากหนงัสือชีช้วน UNITED CHOICE PORTFOLIOS Prospectus - United Asian Local Currency 
Bond Fund (April, 2013) 
 
กองทุนต่างประเทศ United Asian Local Currency Bond Fund (กองทุนย่อย) มีลักษณะที่ส าคัญดังต่อไปนี ้
 

 (แปลจากบางส่วนของหนงัสือชีช้วนของกองทนุต่างประเทศ ฉบบัภาษาองักฤษ ณ เมษายน 2556) 

ชื่อกองทุน : United Asian Local Currency Bond Fund  
ประเภทกองทุน : กองทนุเปิดตราสารหนี ้ 
ประเทศที่กองทุนจดัตัง้  สงิคโปร์  
นโยบายการลงทุน : กองทนุย่อยนีม้ีวตัถปุระสงค์ที่จะกระจายการลงทนุไปในหลกัทรัพย์ประเภทตราสารหนี ้ตราสาร

ตลาดเงิน และเงินฝาก ที่ออกในรูปสกุลเงินท้องถ่ินของประเทศในทวีปเอเชียเป็นสว่นใหญ่และ
ออกโดยองค์กรเอกชน สถาบนัการเงิน รัฐบาล หรือภาครัฐ และ องค์กรหรือหน่วยงานที่จัดตัง้ 
หรือสนบัสนนุโดยรัฐบาลของประเทศตา่งๆ (Supranational entities) ในทวีปเอเชีย ซึง่รวมถึง แต่
ไมจ่ ากดัเพียง ประเทศสงิคโปร์ มาเลเซีย ไทย อินโดนีเซีย ฟิลปิปินส์ ฮ่องกง เกาหลีใต้ ไต้หวนั จีน 
ออสเตรเลยี นิวซีแลนด์ และญ่ีปุ่ น 
กองทุนย่อยมีการบริหารกองทุนในเชิงรุก โดยเน้นสร้างผลตอบแทนจากก าไรจากอัต รา
แลกเปลี่ยน และผลตอบแทนจากดอกเบีย้รับตราสาร การเพิ่มขึน้ของเงินลงทุน พร้อมกันนี ้
มมุมองระยะยาวของการลงทนุ จะถกูน ามาใช้ในการประเมินโอกาสการลงทนุท่ีเหมาะสมด้วย 
กองทนุยอ่ยมุง่เน้นลงทนุในตราสารหนีท้ี่ออกในรูปสกลุเงินท้องถ่ินของประเทศที่อตัราแลกเปลี่ยน
มีแนวโน้มที่จะแข็งค่า และอัตราเงินเฟ้อทรงตัว และ /หรือมีแนวโน้มปรับลดลงในอนาคต 
นอกจากนี ้ตราสารหนีท้ี่ออกโดยองค์กรเอกชนที่กองทุนเข้าลงทนุนัน้ ได้ผ่านกระบวนการลงทุน
ภายใต้ปรัชญาการลงทนุของบริษัท ซึง่คลอบคลมุถึงกระบวนการวิเคราะห์ที่อยูภ่ายใต้กฎระเบียบ
ที่ชดัเจน และยงัได้มีการกระจายการลงทนุไปยงัผู้ออกตราสารท่ีมีอนัดบัความนา่เช่ือถือที่แตกต่าง
กันอีกด้วย เพื่อป้องกันการกระจุกตวัของเงินลงทุนไปในตราสารที่ออกโดยบริษัทใดบริษัทหนึ่ง 
นอกจากนี ้การคดัเลอืกตราสารหนีท้ี่ลงทนุยงัผ่านการวิเคราะห์แบบ Bottom-Up Approach โดย
วิเคราะห์ปัจจยัพืน้ฐาน ความน่าเช่ือถือของผู้ออกตราสาร ลกัษณะและมลูค่าแท้จริงของตราสาร
หนีน้ัน้ๆ และการวิเคราะห์แบบ Top-Down Approach โดยพิจารณาจากภาพรวมเศรษฐกิจ เป็น
หลกั แนวโน้มการเติบโตทางเศรษฐกิจ นโยบายทางการเงินและการคลงั ตลอดจนอายุของตรา
สาร แนวโน้มและการเคลื่อนไหวของอตัราดอกเบีย้ อตัราแลกเปลี่ยน รวมถึงประเทศและกลุ่ม
หลกัทรัพย์ที่ลงทุน เพื่อให้ได้มาซึ่งตราสารหนีท้ี่มีคุณภาพ และสร้างผลตอบแทนที่ดีแก่กองทุน 
เนื่องจากการลงทุนในตลาดตราสารหนีเ้อเชียในรูปสกุลเงินท้องถ่ินมีความผันผวน และมีการ
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เปลีย่นแปลงกฎเกณฑ์การลงทนุบ่อยครัง้ เมื่อเปรียบเทียบกบัการลงทนุในตลาดตราสารหนีก้ลุม่
ประเทศที่พฒันาแล้ว ดงันัน้ จ านวนการท ารายการซือ้ขายจึงอาจมีปริมาณสงูกว่าที่ได้คาดการณ์
ไว้ในเบือ้งต้น ส าหรับกลยุทธ์การลงทุนของกองทุนย่อยจะลงทุนในตราสารหนีเ้ต็มอตัรา (Fully 
invested) เมื่อตลาดเร่ิมมีมลูคา่สงูเกินจริง 

ชนิดของหน่วยลงทุน : 
(share class) 

 Class USD Dist (ในรูปสกลุเงินดอลลาร์สหรัฐฯ)  

ผู้ดูแลผลประโยชน์ BNP Paribas Trust Services Singapore Limited  
Investment Manager UOB Asset Management Ltd. (Singapore)  

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมต่างประเทศ 
ค่าธรรมเนียมที่เก็บจากผู้ถอืหน่วยลงทุน 
คา่ธรรมเนียมการสัง่ซือ้ ปัจจบุนั 3%, สงูสดุ 5% 
คา่ธรรมเนียมการสัง่ขาย ปัจจบุนั 0%, สงูสดุ 2% 
คา่ธรรมเนียมการ
สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ 

ปัจจุบนั 0% (กรณีที่มีการสบัเปลี่ยนกนัระหว่างกองทนุย่อย) หรือ 1% (กรณีที่มีการสบัเปลี่ยน
ระหวา่งชนิดของหนว่ยลงทนุภายใต้กองทนุย่อยกองเดียวกนั (ในกรณีที่ผู้จดัการกองทนุยินยอม) 
หรือกรณีสบัเปลีย่นระหวา่งกองทนุยอ่ยไปยงักองทนุอื่น (ตามนิยามดงัตอ่ไปนี)้ สงูสดุ 2% 

ค่าธรรมเนียมที่เก็บจากกองทุน 
คา่ธรรมเนียมการจดัการ
รายปี 

ปัจจบุนั 1.25%, สงูสดุ 2.00% 

คา่ธรรมเนียมผู้ดแูล
ผลประโยชน์ (Trustee 
Fee) 

ปัจจบุนั ต ่ากวา่ 0.05%; สงูสดุ 0.10% 
(ไมเ่กิน 45,000 ดอลลาร์สงิคโปร์ ตอ่ปี) 

คา่ธรรมเนียมนาย
ทะเบียน และ
คา่ธรรมเนียมส าหรับ 
Transfer Agent รายปี   
 

คิดตามโครงสร้างระดบัชัน้ (Tier) ดงันี ้(ค านวณตามมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ) 
(1)  น้อยกวา่ S$5,000,000 = ไมเ่ก็บ 
(2) ตัง้แต ่S$5,000,000 – น้อยกวา่ S$10,000,000 = S$6,000 
(3) ตัง้แต ่S$10,000,000 – น้อยกวา่ S$25,000,000 = S$10,000 
(4) ตัง้แต ่S$25,000,000 – น้อยกวา่ S$50,000,000 = S$15,000 
(5) ตัง้แต ่S$50,000,000 – น้อยกวา่ S$100,000,000 = S$30,000 
(6) ตัง้แต ่S$100,000,000 ขึน้ไป = S$60,000 
(“Singapore dollars” หรือ “SGD” หรือ  “S$” หมายถึง เงินดอลลา่ร์สงิคโปร์) 
 

คา่ธรรมเนียมการ
ประเมินมลูคา่ และการ
ท าบญัชี   

0.125% 

คา่ใช้จา่ยสอบบญัชี (จา่ย
ให้กบัผู้สอบบญัชี)(1), 
คา่ใช้จา่ยให้ผู้ดแูล
ทรัพย์สนิ (จ่ายให้กบั

ตามข้อตกลงกบับคุคลที่เก่ียวข้อง โดยคา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายแตล่ะประเภทอาจมากกวา่ร้อย
ละ 0.1 ตอ่ปี เป็นสดัสว่นตอ่มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ 
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ผู้ดแูลทรัพย์สนิ)
(2)คา่ธรรมเนียมและ
คา่ใช้จา่ยอื่นๆ (3) 

 
มูลค่าขัน้ต ่าของการสั่งซือ้ครัง้แรก และมูลค่าขัน้ต ่าของการสั่งซือ้ครัง้ถดัไป 

มลูคา่ขัน้ต า่ของการสัง่ซือ้
ครัง้แรก 

1,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ 

มลูคา่ขัน้ต า่ของการสัง่ซือ้
ครัง้ถดัไป 

500 ดอลลาร์สหรัฐฯ 

หมายเหต ุ:  
(1) คา่ใช้จา่ยตรวจสอบบญัชีจะเป็นไปตามข้อตกลงกบัผู้สอบบญัชีส าหรับรอบปีบญัชีนัน้ 
(2) คา่ใช้จา่ยให้ผู้ดแูลทรัพย์สินจะเป็นไปตามข้อตกลงกบัผู้ดแูลทรัพย์สิน และขึน้อยูก่บัขนาดของกองทนุ ทรัพย์สินที่กองทนุถืออยู่ จ านวนรายการที่
เกิดขึน้ และสถานที่ที่ได้ท ารายการดงักลา่วต้องเก่ียวข้องกบักองทนุหลกั 
(3) คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จา่ยอ่ืนๆ ประกอบด้วย ต้นทนุการพิมพ์ คา่ใช้จา่ยจากบริการที่ปรึกษาทางกฎหมาย ภาษีสินค้าและบริการ และคา่ใช้จา่ย
อ่ืนๆ ตามจริง 
* รายละเอียดการบริหารจดัการกองทนุ ประเภทและอตัราส่วนของหลกัทรัพย์ ตราสาร สญัญาที่กองทนุต่างประเทศจะลงทนุหรือมีไว้ และ /หรือ
ความเสี่ยง โปรดศึกษาเพิ่มเติมได้จากหนังสือชีช้วนฉบบัเต็มของกองทนุ United Asian Local Currency Bond Fund ฉบบั English version ได้ที่ 
www.uobam.com.sg อนึ่ง ในกรณีที่มีข้อสงสยัหรือต้องการตีความ จะต้องใช้ข้อความจากหนงัสือชีช้วนฉบบัเต็มที่เป็นภาษาตา่งประเทศเป็นหลกั 
** บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงข้อมลูข้างต้นให้สอดคล้องกับข้อมลูของกองทุนต่างประเทศ (กองทุนหลัก) ในกรณีที่กองทุน
ตา่งประเทศมีการเปลี่ยนแปลงข้อมลูหรือหนงัสือชีช้วน และ/หรือในกรณีที่บริษัทจดัการได้มีการเปลี่ยนแปลงไปลงทนุใน share class อ่ืน โดยไมถื่อวา่
เป็นการแก้ไขเพ่ิมเติมโครงการ โดยบริษัทจดัการจะประกาศให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบ  
 

(2) ส าหรับเงินลงทนุสว่นท่ีเหลือ กองทนุอาจพิจารณาลงทนุในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีการ
อื่นอยา่งใดอยา่งหนึง่ หรือหลายอยา่งตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนดหรือให้
ความเห็นชอบ เช่น ตราสารแหง่หนี ้และ/หรือเงินฝาก เป็นต้น 

นอกจากกองทุนจะลงทุนในต่างประเทศข้างต้นแล้ว กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในตราสารแห่งหนี ้หรือเงินฝาก ในสถาบัน
การเงินตามกฎหมายไทย หรือหลกัทรัพย์ หรือทรัพย์อื่นในประเทศ ที่มีอายขุองตราสารหรือสญัญาหรือระยะเวลาการฝากเงิน
แล้วแตก่รณีต ่ากวา่ 1 ปี โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อส ารองเงินไว้ส าหรับด าเนินงาน รอการลงทนุ หรือรักษาสภาพคลอ่งของกองทนุ 
 
(3) กองทนุอาจลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกนัความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยน โดยขึน้อยู่กบั
ดลุยพินิจของผู้จัดการกองทนุ ซึ่งพิจารณาจากสภาวะของตลาดการเงินในขณะนัน้ และปัจจัยอื่นที่เก่ียวข้อง เช่น ทิศทางของ
คา่เงิน คา่ใช้จ่ายในการป้องกนัความเสีย่ง เป็นต้น อย่างไรก็ตาม หากผู้จดัการกองทนุพิจารณาว่า การป้องกนัความเสี่ยงอตัรา
แลกเปลี่ยนอาจไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทุน หรือท าให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนเสียประโยชน์ที่อาจได้รับ ผู้จัดการ
กองทนุอาจไมป้่องกนัความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นก็ได้  

นอกจากนี ้ในส่วนของการลงทุนในประเทศ กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนีท้ี่มีอนัดับความน่าเช่ือถือของตราสารหรือผู้ออก 
(Issue/Issuer) ต ่ากว่าที่สามารถลงทนุได้ (Non-investment grade) และตราสารหนีท้ี่ไม่ได้รับการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ 
(Unrated securities) โดยจะลงทนุไมเ่กินร้อยละ 15 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุเปิด เอเชียน เดบท์ รีจินอล บอนด์ ปันผล 

ทัง้นี ้กองทนุจะไมล่งทนุในตราสารท่ีมีลกัษณะของสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าแฝง (Structured Note) หรือ Credit Linked Note 

http://www.uobam.com.sg/
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(4)   ในสภาวะปกติกองทนุจะลงทนุในหรือมีไว้ซึง่หนว่ยลงทนุของกองทนุต่างประเทศดงักลา่วเพียงกองทนุเดียว โดยเฉลี่ย
ในรอบระยะเวลาบญัชีตัง้แต่ร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ และกองทนุจะน าเงินไปลงทุนในต่างประเทศทุก
ขณะไมน้่อยกวา่ร้อยละ 80 ของมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ ทัง้นี ้จะไม่น ามาบงัคบัในช่วงที่วงเงินลงทนุในต่างประเทศเต็ม
เป็นการชัว่คราว และ/หรือในช่วงระหวา่งรอการลงทนุ ซึง่มีระยะเวลาประมาณ 30 วนัท าการ นบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัจดทะเบียน
กองทรัพย์สนิ และ/หรือในช่วงระยะเวลาประมาณ 30 วนัท าการก่อนเลกิโครงการ และ/หรือในช่วงที่ผู้ลงทนุท าการสัง่ซือ้/ขายคืน
หนว่ยลงทนุจ านวนมาก หรือมีการสัง่ซือ้/ขายคืนหนว่ยลงทนุขนาดใหญ่ (big lot) ซึง่มีระยะเวลาประมาณ 30 วนัท าการ กองทนุ
อาจจ าเป็นต้องชะลอการลงทุนในต่างประเทศเป็นการชั่วคราว จึงอาจมีบางขณะที่กองทุนไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตาม
สดัสว่นการลงทนุท่ีก าหนดไว้ตามข้างต้นได้ 
 
(5) ในกรณีที่เห็นว่า/มีเหตุอันน่าเช่ือได้ว่าสถานการณ์การลงทุนในต่างประเทศ และ /หรือการลงทุนในกองทุน United 
Asian Local Currency Bond Fund ไมเ่หมาะสม เช่น การลงทนุในกองทนุตา่งประเทศดงักลา่วมีความผนัผวน อนัเนื่องมาจาก 
การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ การเมือง การเงินตลาดทุน หรือกรณีที่อตัราแลกเปลี่ยนมีความผนัผวน หรือเกิดภยัพิบตัิหรือ
ภาวะสงคราม หรือกรณีที่มีข้อก าหนดเร่ืองการห้ามโอนย้ายเงินทนุ หรือกรณีที่มีการเปลีย่นแปลงในประเทศตา่งๆ ที่เก่ียวข้องกบั
กองทนุและการลงทนุของกองทนุ หรือกรณีที่กองทนุในตา่งประเทศระงบัการสัง่ซือ้หรือขายหน่วยลงทนุ หรือปิดกองทนุเป็นการ
ชัว่คราวหรือถาวร หรือกรณีที่กองทนุต่างประเทศมีการเปลี่ยนแปลงบริษัทจดัการลงทนุหรือผู้จดัการกองทนุหรือคู่สญัญาหลกั 
และ/หรือเปลี่ยนแปลงระเบียบวิธีการ นโยบายการลงทนุ การบริหารจัดการ หรือมีการบริหารจัดการไม่เป็นที่น่าพอใจ หรือมี
ผลตอบแทนของกองทนุตา่งประเทศต ่ากวา่ผลตอบแทนของกองทนุตา่งประเทศอื่นๆ ที่มีนโยบายในการบริหารจดัการใกล้เคียง
กนัติดตอ่กนัเป็นระยะเวลานานหรือต ่ากวา่ผลตอบแทนของกองทนุตา่งประเทศอื่นอยา่งเห็นได้ชดั และ/หรือเมื่อพบวา่การบริหาร
จดัการของกองทนุตา่งประเทศดงักลา่วไมเ่ป็นไปตามข้อก าหนดที่ได้โฆษณาไว้ หรือไมส่อดคล้องกบัข้อก าหนดของกองทนุ (ไทย) 
และ/หรือมีการกระท าความผิดร้ายแรงโดยหน่วยงานก ากบัดแูลในประเทศนัน้ๆ เป็นผู้ ให้ความเห็น และ/หรือเมื่อเกิดเหตกุารณ์
หรือเมื่อบริษัทจัดการมีเหตุอนัเช่ือได้ว่า/คาดการณ์ได้ว่า จะเกิดการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบ และหรือวิธีปฏิบตัิต่างๆ ซึ่งอาจ
ส่งผลให้ผู้ ถือหน่วยลงทุน/กองทุนเสียผลประโยชน์ เป็นต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะโอนย้ายการลงทุนจากกองทุน
ตา่งประเทศหนึง่ไปยงักองทนุตา่งประเทศอื่นๆ ที่มีนโยบายการลงทนุสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ และ/หรือนโยบายการลงทนุของ
กองทนุ (ไทย) ซึ่งอาจเป็นกองทนุต่างประเทศที่บริหารจดัการโดยผู้จดัการกองทนุอื่นๆ ที่มิใช่กลุม่ยโูอบี (UOB GROUP) หรือ
สงวนสิทธิพิจารณาชะลอการลงทนุหรือหยดุลงทนุในต่างประเทศ และ/หรือพิจารณาน าเงินลงทนุในต่างประเทศบางสว่นหรือ
ทัง้หมดกลบัเข้ามาลงทนุในประเทศเป็นการชัว่คราวหรือถาวร โดยจะลงทนุในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือหาดอกผลโดยวิธี
อืน่อยา่งใดอยา่งหนึง่หรือหลายอยา่งตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด และ/หรือมีการผอ่นผนัเป็นอยา่งอื่น  

อนึง่ ในการด าเนินการตามข้อสงวนสทิธิดงักลา่ว บริษัทจดัการอาจพิจารณาด าเนินการในครัง้เดียว หรือทยอยโอนย้ายก็ได้ ซึ่ง
ในการด าเนินการดงักลา่วอาจสง่ผลให้การลงทนุของกองทนุ (ไทย) ไมส่ามารถลงทนุให้เป็นไปตามสดัสว่นการลงทนุท่ีก าหนดไว้
ตามข้างต้นได้ อีกทัง้ หากเป็นกรณีโอนย้ายการลงทนุโดยเป็นการโอนย้ายการลงทนุจากกองทนุตา่งประเทศหนึง่ไปยงัอีกกองทนุ
หนึ่ง ในช่วงเวลาของการโอนย้ายนัน้อาจสง่ผลให้การลงทนุของกองทนุ (ไทย) อาจมีไว้ซึ่งหน่วยลงทนุของกองทุนต่างประเทศ
มากกว่า 1 กองทนุ ทัง้นีเ้พื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์โดยรวมของกองทนุหรือผู้ ถือหน่วยลงทนุโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบ
จากผู้ ถือหน่วยลงทุนทุกรายแล้ว อย่างไรก็ดี บริษัทจัดการจะรายงานการไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามสดัส่วนการลงทุนที่
ก าหนดไว้ตามข้างต้น ตอ่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
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(6) ในกรณีที่กองทนุต่างประเทศ United Asian Local Currency Bond Fund มีการลงทนุในตราสารแห่งหนีท้ี่ไม่ได้รับ
การจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ (Unrated securities) และ/หรือหลกัทรัพย์ที่มีอนัดบัความน่าเช่ือถืออยู่ในระดบัที่ต ่ากว่าอนัดบั
ความน่าเช่ือถือที่สามารถลงทนุได้ (Non-investment grade)ในอตัราส่วนที่มากกว่าร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สินสทุธิของ
กองทุนต่างประเทศ บริษัทจัดการจะปรับลดสดัส่วนการลงทุนในกองทุนต่างประเทศดงักล่าว เพื่อให้อตัราสว่นการลงทุนใน  
ตราสารแหง่หนีท้ี่ไมไ่ด้รับการจดัอนัดบัความนา่เช่ือถือ (Unrated securities) และ/หรือหลกัทรัพย์ที่มีอนัดบัความนา่เช่ือถืออยูใ่น
ระดบัที่ต ่ากว่าอนัดบัความน่าเช่ือถือที่สามารถลงทุนได้ (Non-investment grade) มีอตัราสว่นไม่เกินร้อยละ 15 ของมลูค่า
ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุเปิด เอเชียน เดบท์ รีจินอล บอนด์ ปันผล ดงันี ้
 
1) บริษัทจดัการจะปรับลดสดัสว่นการลงทนุในกองทนุต่างประเทศ United Asian Local Currency Bond Fund ภายใน 
10 วนัท าการนบัแตว่นัท่ีรับทราบข้อมลูการลงทนุในตราสารแหง่หนีท้ี่ไมไ่ด้รับการจดัอนัดบัความนา่เช่ือถือ (Unrated securities) 
และ/หรือหลกัทรัพย์ที่มีอนัดบัความน่าเช่ือถืออยู่ในระดบัที่ต ่ากว่าอนัดบัความน่าเช่ือถือที่สามารถลงทนุได้ (Non-investment 
grade) เกินร้อยละ 15 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทุนต่างประเทศ ยกเว้นกรณีที่เกิดจากปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้ หรือกรณี
จ าเป็นและสมควร ที่ท าให้ไมส่ามารถด าเนินการได้ภายในระยะเวลาข้างต้น บริษัทจดัการจะด าเนินการให้เสร็จสิน้โดยไมช่กัช้า  
 
2) หากการด าเนินการปรับสดัส่วนการลงทุนในกองทุนต่างประเทศข้างต้น มีผลท าให้การลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งกองทุน
ต่างประเทศ (Master Fund) โดยเฉลี่ยในรอบระยะเวลาบญัชีน้อยกว่าร้อยละ 80 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทุนเปิด 
เอเชียน เดบท์ รีจินอล บอนด์ ปันผล บริษัทจัดการจะด าเนินการพิจารณาคดัเลือกกองทุนต่างประเทศกองทุนใหม่แทนกอง
ทุนเดิม โดยกองทุนต่างประเทศดงักล่าวจะมีนโยบายการลงทุนสอดคล้องกับวตัถุประสงค์ และ /หรือนโยบายการลงทุนของ
กองทนุเปิด เอเชียน เดบท์ รีจินอล บอนด์ ปันผล และมีคณุสมบตัิตามที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด ทัง้นี ้
บริษัทจดัการจะด าเนินการให้เสร็จสิน้โดยไม่ชกัช้า  และจะแจ้งให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบ
ตอ่ไป   
 
3) หากเกิดกรณีใด ๆ ที่ท าให้บริษัทจัดการไม่สามารถด าเนินการคดัเลือกกองทุนรวมในต่างประเทศกองทุนใหม่แทน  
กองทุนเดิมได้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะด าเนินการเลิกกองทุน โดยจะด าเนินการจ าหน่ายหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินที่
เหลืออยู่ของกองทนุ เพื่อคืนเงินตามจ านวนที่รวบรวมได้หลงัหกัค่าใช้จ่ายและส ารองค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้องของกองทนุ (ถ้ามี) 
ให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ ตามสดัสว่นจ านวนหนว่ยลงทนุท่ีถือตอ่จ านวนหนว่ยลงทนุท่ีจ าหนา่ยแล้วทัง้หมด  

ในกรณีที่บริษัทจดัการอยู่ระหว่างการด าเนินการเปลี่ยน/โอนย้าย/เลิกกอง กองทนุจะยกเว้นไม่น าเร่ืองการลงทนุในหรือมีไว้ซึ่ง
หน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศดงักล่าวเพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบระยะเวลาบญัชีตัง้แต่ร้อยละ 80 ของมูลค่า
ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ และกองทนุจะน าเงินไปลงทนุในต่างประเทศทกุขณะไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ
ของกองทนุ มาบงัคบัใช้ในช่วงด าเนินการคดัเลอืกและเตรียมการลงทนุ  
 
(7)  ในภาวะปกติเงินลงทุนของกองทุนสว่นใหญ่จะถูกน าไปลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศตามวตัถปุระสงค์หลกัของ
กองทนุตามที่ได้กลา่วไว้ข้างต้น อย่างไรก็ดี บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะเลิกกองทนุ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุทกุรายแล้ว หากเป็นกรณีที่  

-  ผู้จดัการกองทนุพิจารณาแล้วเห็นวา่สถานการณ์การลงทนุในตา่งประเทศไมเ่หมาะสม  

- กรณีที่มีการเปลีย่นแปลงในเร่ืองของกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้องกบัการน าเงินไปลงทนุในตา่งประเทศ 
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- กรณีที่ไม่สามารถลงทนุ และ/หรือเห็นว่าไม่เหมาะสมที่จะลงทุนในกองทุน United Asian Local Currency Bond 
Fund หรือไม่สามารถสรรหา และ/หรือลงทนุในกองทนุรวมต่างประเทศใดๆ ที่มีนโยบายการลงทุนสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ 
และ/หรือนโยบายการลงทนุของโครงการได้อยา่งเหมาะสม 

- กรณีที่กองทุนไม่สามารถระดมทุนได้ครบ หรือระดมทุนได้ครบแต่ไม่สามารถลงทุนได้ตามวัตถุประสงค์ได้อย่าง
เหมาะสม และ/หรือเมื่อพิจารณาแล้วเห็นวา่เพื่อประโยชน์โดยรวมของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ และ/หรือกรณีที่มีเหตปัุจจยัอื่นใด  

-  กรณีที่กองทนุไทยไปลงทนุในกองทนุต่างประเทศ แต่กองทนุต่างประเทศยกเลิกการระดมทนุหรือระงบัการสัง่ซือ้หรือ
ขายหนว่ยลงทนุ จนท าให้กองทนุไทยไมส่ามารถบริหารจดัการกองทนุได้ตามวตัถปุระสงค์ได้อยา่งเหมาะสม  

- กรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนที่ขายได้แล้วทัง้หมด โดยค านวณตามมูลค่าที่ตราไว้ของหน่วยลงทุนที่ขายได้แล้วทัง้หมด
ลดลงในวนัท าการใดจนท าให้ไม่สามารถลงทนุ และ/หรือบริหารจดัการกองทนุให้เป็นไปตามวตัถปุระสงค์ของกองทนุได้อย่าง
เหมาะสม และ/หรือมีเหตุให้เช่ือได้ว่าเพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทุนโดยรวม และ /หรือปัจจัยอื่นใดเพื่อ
ประโยชน์โดยรวมของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 
 
3.10.  การลงทนุในตา่งประเทศ :  FIF (ลงทนุไมน้่อยกวา่ร้อยละ 80 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ) 
 
3.11.  รายละเอียดการลงทนุในตา่งประเทศ :  
ไมน้่อยกวา่ร้อยละ 80 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ 
 
3.12.  ประเภทของหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นท่ีจะลงทนุ :  
 
3.12.1.  ประเภทของหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นท่ีจะลงทนุในประเทศ :  
บริษัทจดัการจะลงทนุในหรือมีไว้ซึง่หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอื่น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นอยา่งใดอยา่งหนึง่หรือหลายอยา่งตามที่
ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อการส ารองเงินไว้ส าหรับการด าเนินงาน รอการลงทนุ หรือรักษา
สภาพคลอ่งของกองทนุ ดงัตอ่ไปนี ้
 
3.12.1.1 ตราสารแห่งหนีใ้นประเทศ ได้แก่ หลกัทรัพย์ ตราสาร หรือสญัญาที่เสนอขายในประเทศ หรือมีผู้ออกหรือคู่สญัญา
เป็นนิติบคุคลที่จดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย ที่มีอายขุองตราสารหรือสญัญาต ่ากวา่ 1 ปี ได้แก่ 
 
(1)    ตราสารแหง่หนีท้ี่มีลกัษณะคล้ายเงินฝาก ได้แก่  
 
(1.1)   ตัว๋แลกเงิน ตัว๋สญัญาใช้เงิน บตัรเงินฝาก ศุกูก หรือหุ้นกู้ ระยะสัน้ ที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตัง้ขึน้ ธนาคาร
พาณิชย์ หรือบริษัทเงินทนุ เป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้ค า้ประกนั 
 
(1.2)   ตัว๋แลกเงินหรือตัว๋สญัญาใช้เงินท่ีบริษัทหลกัทรัพย์ที่ประกอบธุรกิจประเภทการให้สนิเช่ือเพื่อธุรกิจหลกัทรัพย์เป็นผู้ออก 
ซึง่ก าหนดวนัใช้เงินตามตัว๋ไมเ่กิน 270 วนันบัแตว่นัออกตัว๋ และเป็นตัว๋เมื่อทวงถามหรือเมื่อได้เห็น 
 
(1.3)   ตัว๋แลกเงิน ตัว๋สญัญาใช้เงิน หรือศกุกู ที่มีอายไุมเ่กิน 90 วนันบัแตว่นัท่ีออก ซึง่มีอนัดบัความนา่เช่ือถือ ดงัตอ่ไปนี ้
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1)   อนัดบัความนา่เช่ือถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยูใ่นอนัดบัแรก ทัง้นี ้ในกรณีที่เป็นอนัดบัความนา่เช่ือถือของ
ผู้ออกตราสาร ต้องเป็นอนัดบัความนา่เช่ือถือที่ได้มาจากการจดัอนัดับความนา่เช่ือถือระยะสัน้ (short-term rating) ด้วย หรือ 

2)   อนัดบัความนา่เช่ือถือของผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้ค า้ประกนั อยูใ่นอนัดบัท่ีสามารถลงทนุได้ (investment 
grade) ทัง้นี ้โดยการจดัอนัดบัความนา่เช่ือถือของสถาบนัจดัอนัดบัความนา่เช่ือถือภายใต้ช่ือ Standard & Poor หรือ Moody’s 
หรือ Fitch หรือสถาบนัอื่นที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนดเพิ่มเติม  

 
(2)    ตราสารแหง่หนีท้ัว่ไป ได้แก่ 
 
(2.1)    ตราสารภาครัฐไทย อนัได้แก่ 

(ก)   ตัว๋เงินคลงั  

(ข)  พนัธบตัรรัฐบาล หรือพนัธบตัรธนาคารแหง่ประเทศไทย 

(ค)   พนัธบตัร ตัว๋แลกเงิน ตัว๋สญัญาใช้เงิน ศกุกู หุ้นกู้  หรือใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นกู้  ที่กระทรวงการคลงัหรือกองทนุ
เพื่อการฟืน้ฟแูละพฒันาระบบสถาบนัการเงินเป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั หรือผู้ค า้ประกนั 

 
(2.2)   ตราสารภาครัฐต่างประเทศ อันได้แก่ ตราสารที่มีรูปแบบท านองเดียวกับตราสารภาครัฐไทยที่รัฐบาลต่างประเทศ 
องค์การหรือหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศ รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศ เป็นผู้ออก
หรือผู้ค า้ประกนั 

ทัง้นี ้ตราสารภาครัฐตา่งประเทศดงักลา่ว ต้องมีลกัษณะตามที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนดดงัตอ่ไปนี ้

(1)    เป็นตราสารขึน้ทะเบียนในสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย  

(2)    มีราคาที่เหมาะสมตามที่สมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทยก าหนด หรือมีผู้แสดงตนต่อบคุคลทัว่ไปว่าพร้อมจะเสนอราคา
ซือ้และรับซือ้ตราสารนัน้ ในราคาดงักลา่ว (bid price แบบ firm quote) ตามจ านวนและวิธีการที่สมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย
ก าหนดอยูเ่สมอ โดยได้สง่ส าเนาราคาแก่สมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทยตลอดอายขุองตราสารนัน้ และ 

(3)   เป็นตราสารที่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้

(ก)  ในกรณีที่เป็นตราสารภาครัฐต่างประเทศ ตราสารดงักลา่วต้องเป็นตราสารที่มีอนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารหรือ
ของผู้ออกตราสารอยู่ในอนัดบัที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) เว้นแต่ผู้ออกตราสารดงักล่าวเป็นรัฐวิสาหกิจตาม
กฎหมายตา่งประเทศ ตราสารนัน้ต้องมีอนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารอยู่ในอนัดบัที่สามารถลงทนุได้ (investment grade) 
เทา่นัน้ 

(ข)   ในกรณีที่ผู้ออกตราสารเป็นนิติบคุคลต่างประเทศ ตราสารนัน้ต้องมีอนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารอยู่ในอนัดบัที่
สามารถลงทนุได้ (investment grade)  

(ค)   ในกรณีที่กองทุนลงทนุในตราสารอื่นนอกเหนือจาก (ก) และ (ข) ในการเสนอขายครัง้แรก หากตราสารดังกลา่วไม่มี
อนัดบัความนา่เช่ือถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยูใ่นอนัดบัที่สามารถลงทนุได้ (investment grade) ตราสารนัน้ต้องมี
บริษัทจดัการไมต่ ่ากวา่ 3 รายเป็นผู้ซือ้ตราสารดงักลา่วเพื่อเป็นทรัพย์สนิของกองทนุภายใต้การจดัการ 
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(2.3)    ตราสารท่ีเปลีย่นมือได้ ซึง่หมายถึง พนัธบตัร ตัว๋แลกเงิน ตัว๋สญัญาใช้เงิน ศกุูก หรือหุ้นกู้  ที่ไม่รวมถึงหุ้นกู้แปลงสภาพ
และหุ้นกู้ อนุพนัธ์ ที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาตให้เสนอขายในลกัษณะทัว่ไปหรือในลกัษณะจ ากัด หรือที่ออก
ภายใต้ข้อผกูพนัที่ก าหนดและอนญุาตโดยกระทรวงการคลงั หรือที่นิติบคุคลที่มีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้เป็นผู้ออก หรือที่เป็น
หลกัทรัพย์ที่ออกใหมซ่ึง่ผู้ออกหลกัทรัพย์ได้เสนอขายหลกัทรัพย์ที่ออกใหมน่ัน้ทัง้หมดตอ่ผู้ ถือหุ้นโดยได้รับช าระราคาเต็มมลูค่าที่
เสนอขายจากผู้ ถือหุ้น 

ทัง้นี ้ตราสารที่เปลี่ยนมือได้ดงักลา่วต้องมีลกัษณะตามที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด ตามที่ระบไุว้ในข้อ 
3.12.1.1 (2.2) วรรคสอง โดยอนโุลม 
 
(2.4)    ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลกัทรัพย์อ้างอิงไทยที่มีหลกัทรัพย์อ้างอิงเป็นพนัธบตัร หรือหุ้นกู้ที่ไม่ใช่หุ้นกู้
อนพุนัธ์  
 
(2.5)    ตัว๋แลกเงิน ตัว๋สญัญาใช้เงิน ศกุกู หุ้นกู้  หรือใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นกู้  ที่เสนอขายในตา่งประเทศโดยมีผู้ออกเป็น
นิติบคุคลที่จดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย ทัง้นี ้หุ้นกู้ดงักลา่วไมร่วมถึงหุ้นกู้แปลงสภาพและหุ้นกู้อนพุนัธ์    
 
(2.6)    หน่วยลงทนุหรือใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หน่วยลงทนุของกองทุนรวม ตราสารแห่งหนี ้หรือของกองทุนรวมอื่นที่มี
นโยบายการลงทนุเฉพาะเงินฝาก ตราสารแหง่หนี ้หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นท่ีส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนดหรือให้
ความเห็นชอบ เช่น กองทนุรวมตลาดเงิน เป็นต้น 
 
(2.7)    ธุรกรรมการซือ้โดยมีสญัญาขายคืน ทัง้นี ้บริษัทจดัการต้องปฏิบตัิให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่ส านกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 
 
(2.8)   ธุรกรรมการให้ยืมหลกัทรัพย์โดยหลกัทรัพย์ที่ให้ยืมเป็นตราสารแห่งหนีต้ามข้อ 3.12.1.1 (1) หรือข้อ 3.12.1.1 (2.1) 
(2.2) (2.3) (2.4) หรือ (2.6)    

ทัง้นี ้การท าธุรกรรมการให้ยืมหลกัทรัพย์ บริษัทจดัการต้องปฏิบตัิให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่ส านกังานคณะกรรมการ ก .ล.ต. 
ประกาศก าหนด  

ในกรณีตราสารแหง่หนีต้ามข้อ 3.12.1.1 เป็นตัว๋แลกเงินหรือตัว๋สญัญาใช้เงินท่ีมีการจ่ายผลตอบแทน ผลตอบแทนนัน้ต้องอยู่ใน
รูปอตัราดอกเบีย้คงที่หรืออตัราดอกเบีย้ลอยตวัเทา่นัน้ 

นอกจากนี ้การรับรอง รับอาวลั สลกัหลงั หรือค า้ประกนัของบุคคลที่ก าหนดไว้ตาม ข้อ 3.12.1.1 ต้องเป็นการรับรองตลอดไป  
รับอาวัลทัง้จ านวน สลกัหลงัโอนประเภทมีสิทธิไล่เบีย้โดยไม่มีข้อก าหนดลบล้างหรือจ ากัดความรับผิดของผู้ สลกัหลงั หรือ  
ค า้ประกนัต้นเงินและดอกเบีย้เต็มจ านวนแบบไมม่ีเง่ือนไข 
 
3.12.1.2 เงินฝากในสถาบนัการเงินตามกฎหมายไทย ที่มีระยะเวลาการฝากเงินต ่ากวา่ 1 ปี   
 
3.12.1.3 สญัญาซือ้ขายล่วงหน้าที่มีตวัแปรเป็นอตัราแลกเปลี่ยนเงิน โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อการลดความเสี่ยง (hedging) 
ตามหลกัเกณฑ์ที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือธนาคารแหง่ประเทศไทย ประกาศก าหนด 
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3.12.1.4 ทรัพย์สินอื่นที่มีลักษณะท านองเดียวกับ 3.12.1.1 ถึง 3.12.1.3 โดยได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. 
 
3.12.2.  ประเภทของหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นท่ีจะลงทนุในตา่งประเทศ :  

บริษัทจดัการจะลงทนุในหรือมีไว้ซึง่หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอื่นหรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นอยา่งใดอยา่งหนึง่หรือหลายอย่างตามที่
ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนดดงัตอ่ไปนี ้เว้นแตใ่นกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มี
ประกาศแก้ไขหรือเพิ่มเติมประเภทหรือลกัษณะของหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น บริษัทจดัการจะลงทนุ
ในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามประกาศของ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ดงักล่าว อีกทัง้ บริษัทจัดการจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่ง
หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอื่นหรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นอยา่งใดอยา่งหนึง่หรือหลายอยา่งตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือธนาคาร
แหง่ประเทศไทย หรือหนว่ยงานท่ีมีอ านาจตามกฎหมายได้มีประกาศก าหนดหรือผอ่นผนัให้กองทนุรวมสามารถลงทนุได้เพิ่มเติม
ในอนาคตอีกด้วย 

บริษัทจดัการอาจลงทนุในทรัพย์สินในต่างประเทศเพื่อกองทนุได้เทียบเท่ากบัประเภททรัพย์สินในประเทศโดยกรอบประเทศที่
ลงทนุต้องมีคณุสมบตัิ ดงันี ้
 
(1)  มีการเสนอขายในประเทศที่มีหนว่ยงานก ากบัดแูลเป็นสมาชิกสามญัของ IOSCO หรือประเทศที่มีตลาดหลกัทรัพย์เป็น
สมาชิกของ WFE 
 
(2)  การลงทนุนัน้ต้องไมท่ าให้การจดัการกองทนุเบี่ยงเบนไปจากวตัถปุระสงค์ หรือนโยบายการลงทนุของกองทนุและไมท่ า
ให้กองทนุขาดทนุเป็นมลูคา่สงูกวา่มลูคา่ลงทนุ 
 
(3)  บริษัทจัดการต้องสามารถเข้าถึงข้อมูลเก่ียวกับหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินดังกล่าวเป็นภาษาอังกฤษผ่านระบบ
อินเตอร์เน็ตได้ 
 
(4)  มีข้อมลูทางด้านราคาที่สะท้อนมลูคา่ยตุิธรรม โดยเป็นราคาที่น่าเช่ือถือ อ้างอิงได้ และสอดคล้องตามหลกัวิชาการอนั
เป็นท่ียอมรับในระดบัสากล 
 
(5)  มีการคุ้มครองประโยชน์ของผู้ลงทนุ (investor protection) ทีถื่อได้วา่เทียบเทา่กบัการลงทนุในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิ
ที่มีลกัษณะคล้ายกนัในประเทศไทย 
 
(6)  มีลกัษณะอื่นใดที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจก าหนดเพิ่มเติม 
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ประเภทของหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นท่ีจะลงทนุในตา่งประเทศ 

 ประเภทของหลักทรัพย์ที่จะลงทุนเพื่อการลงทุน 
3.12.2.1  ตราสารแห่งหนีต้่างประเทศ ได้แก่ หน่วยลงทนุของกองทนุรวมต่างประเทศที่เป็นกองทนุรวมตราสารแห่งหนี ้ เช่น 
United Asian Local Currency Bond Fund เป็นต้น เพียงกองทนุเดียว หรือที่เป็นกองทุนรวมอื่นที่มีนโยบายการลงทนุใน 
ตราสารแหง่หนี ้ 

ทัง้นี ้หน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที่กองทุนจะลงทุนหรือมีไว้ ต้องเป็นไปตามเง่ือนไขที่ส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ประกาศก าหนด ดงัตอ่ไปนี ้
 
(1)  ต้องเป็นหน่วยลงทนุของกองทุนรวมต่างประเทศที่อยู่ภายใต้การก ากับดแูลของหน่วยงานก ากับดแูลด้านหลกัทรัพย์
และตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์ที่เป็นสมาชิกสามญัของ International Organizations of Securities Commission (IOSCO) หรือ
หน่วยลงทุนของกองทนุรวมต่างประเทศที่มีการซือ้ขายในตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์ที่เป็นสมาชิกของ World Federations of 
Exchange (WFE) 
 
(2)  ต้องเป็นหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมต่างประเทศที่มีทรัพย์สินที่ลงทนุเป็นประเภทและชนิดเดียวกบัทรัพย์สินที่กองทนุ
อาจลงทนุหรือมีไว้ได้ เว้นแตเ่ป็นหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมตา่งประเทศที่มีนโยบายการลงทนุในทองค าโดยตรง 
 
(3)  ในกรณีที่เป็นการลงทนุหรือมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สนิของกองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุทัว่ไป (retail fund) หนว่ยลงทนุท่ีจะลงทนุ
หรือมีไว้ได้ ต้องเป็นหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมตา่งประเทศที่จดัตัง้ขึน้เพื่อผู้ลงทนุทัว่ไปเช่นกนั 
 
(4)  ต้องไมใ่ช่หนว่ยลงทนุของกองทนุรวมประเภทเฮ็ดจ์ฟันด์ (hedge fund) 
 
 ประเภทของหลักทรัพย์ที่จะลงทุนเพื่อสภาพคล่อง และ/หรือเพื่อรอการลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ 
และ/หรือเพื่ออ านวยความสะดวกหรือป้องกันปัญหาในการด าเนินงานในต่างประเทศของกองทุน และ/หรือเพื่อช าระ
ค่าใช้จ่าย 

3.12.2.2  ตราสารแห่งหนีต้่างประเทศ ได้แก่ หลกัทรัพย์ ตราสาร หรือสญัญาที่ออกโดยบคุคลต่างประเทศและเสนอขายใน
ตา่งประเทศหรือมีผู้ออกหรือคูส่ญัญาเป็นนิติบคุคลตา่งประเทศ ดงัตอ่ไปนี ้
 
(1)  ตราสารภาครัฐตา่งประเทศ อนัได้แก่ 
 
(1.1)  พนัธบตัรหรือตราสารแหง่หนีท้ี่รัฐบาลตา่งประเทศ องค์การหรือหนว่ยงานของรัฐบาลตา่งประเทศ หรือองค์การระหว่าง
ประเทศเป็นผู้ออกหรือผู้ค า้ประกนั 

(1.2)  พนัธบตัรหรือตราสารแหง่หนีท้ี่รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายตา่งประเทศเป็นผู้ออกหรือผู้ค า้ประกนั 
 
(2) ตราสารแหง่หนีภ้าคเอกชน อนัได้แก่ 
 
(2.1)  ตราสารแหง่หนีท้ี่ออกโดยนิติบคุคลตา่งประเทศ 



 

กองทนุเปิด เอเชียน เดบท์ รีจินอล บอนด์ ปันผล                  17 

(2.2)  ตราสารแหง่หนีท้ี่ออกโดยนิติบคุคลตา่งประเทศที่มีอายตุราสารคงเหลอืไม่เกินหนึง่ปีนบัแตว่นัท่ีลงทนุ 
 
(3) ตราสารแหง่หนีอ้ื่น อนัได้แก่ หนว่ยลงทนุของกองทนุรวมตา่งประเทศที่เป็นกองทนุรวมตราสารแหง่หนี ้หรือของกองทนุ
รวมอื่นที่มีนโยบายการลงทุนเฉพาะเงินฝาก ตราสารแห่งหนี ้หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่ส านกังานคณะกรรมการ ก .ล.ต. 
ก าหนดหรือให้ความเห็นชอบ เช่น กองทุนรวมตลาดเงิน เป็นต้น ซึ่งเป็นไปตามเง่ือนไขที่ส านักงานคณะกรรมการ ก .ล.ต. 
ประกาศก าหนด ทัง้นี ้ตามที่ระบไุว้ในท้ายข้อ 3.12.2.1 โดยอนโุลม 
 
3.12.2.3  เงินฝากในสถาบนัการเงินตา่งประเทศ 
 
 ประเภทของหลักทรัพย์ที่จะลงทุนเพื่อการลดความเสี่ยง (Hedging) 

3.12.2.4  สญัญาซือ้ขายลว่งหน้า ตามเง่ือนไขและหลกัเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก .ล.ต. หรือส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศก าหนด และ/หรือที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม เห็นชอบ ผอ่นผนัให้ลงทนุได้ โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อการลดความเสีย่ง (Hedging) 
ทัง้นี ้ในการเข้าเป็นคูส่ญัญาในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าบริษัทจดัการอาจเข้าเป็นคูส่ญัญาซือ้ขายลว่งหน้าที่กระท าในศนูย์สญัญา
ซือ้ขายลว่งหน้า และนอกศนูย์สญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (OTC) ได้ โดยหากเป็นคูส่ญัญาที่กระท านอกศนูย์สญัญาซือ้ขายลว่งหน้า 
(OTC) คูส่ญัญาต้องเป็นบคุคลดงัตอ่ไปนี ้
 
(1)  สถาบนัการเงินหรือผู้ได้รับอนญุาตให้ประกอบธุรกิจสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
 
(2)  นิติบคุคลตา่งประเทศที่ได้รับอนญุาตให้ประกอบธุรกิจสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าที่กระท านอกศนูย์ซือ้ขายสญัญาซือ้ขาย
ลว่งหน้าที่อยูภ่ายใต้การก ากบัดแูลของหนว่ยงานก ากบัดแูลด้านหลกัทรัพย์และตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์ที่เป็นสมาชิกสามญัของ 
International Organizations of Securities Commission (IOSCO) หรือหน่วยงานที่เป็นสมาชิกของ World Federations of 
Exchange (WFE) และต้องมีอนัดบัความนา่เช่ือถือในระยะยาวอยูใ่นอนัดบัท่ีสามารถลงทนุได้ (investment grade) เทา่นัน้ 
 
(3)  สถาบนัการเงินตา่งประเทศที่มีอนัดบัความนา่เช่ือถือในระยะยาวอยูใ่นอนัดบัท่ีสามารถลงทนุได้ (investment grade) 
 
(4)  นิติบคุคลอื่นท่ีส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจก าหนดเพิ่มเติม 
 

 ประเภทของหลักทรัพย์ที่จะลงทุนเพื่อการต่างๆ ข้างต้นและ/หรือการอื่น ๆ ตามที่ส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. เห็นชอบเพิ่มเติม 

3.12.2.5 ทรัพย์สินอื่นที่มีลกัษณะท านองเดียวกับ 3.12.2.1 ถึง 3.12.2.4 โดยได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. 
กรณีที่คณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  
และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอ านาจตามกฎหมาย ได้แก้ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ประกาศ ก าหนด สัง่การ เห็นชอบ และ /หรือ
ผอ่นผนัเป็นอยา่งอื่น บริษัทจดัการจะด าเนินการให้เป็นไปตามนัน้ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว และ
ไมถื่อเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ 
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3.13.  อตัราสว่นการลงทนุในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอื่น เพื่อเป็นทรัพย์สนิของกองทนุรวม :  
 
3.13.1.  อตัราสว่นการลงทนุในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอื่นในประเทศ :  
 
3.13.1.1  บริษัทจดัการอาจลงทนุในหรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สนิดงัตอ่ไปนี ้เพื่อเป็นทรัพย์สนิของกองทนุรวม โดยไม่จ ากัดอัตราส่วน 

(1)   ตราสารภาครัฐไทย ตามข้อ 3.12.1.1 (2.1) 
 
(2)   ตราสารภาครัฐต่างประเทศตามข้อ 3.12.1.1 (2.2) ที่มีอนัดบัความน่าเช่ือถืออยู่ในสองอนัดบัแรก หรือสญัญาซือ้ขาย
ลว่งหน้าที่มีสนิค้าเป็นตราสารดงักลา่ว  
 
ในกรณีของกองทนุรวมเปิด มลูค่าของตราสารภาครัฐต่างประเทศตามวรรคหนึ่ง เมื่อรวมกนัแล้วต้องไม่เกินร้อยละ 20 ของ
มลูค่าตราสารนัน้ในแต่ละรุ่น เว้นแต่เป็นกองทุนรวมเปิดที่มีการขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทนุตามค าสัง่ล่วงหน้าซึ่งระบุเวลา
แนน่อน (auto redemption)  
 
3.13.1.2  บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งตราสารภาครัฐต่างประเทศที่นอกเหนือจากข้อ 3.13.1.1(2) สญัญาซือ้ขาย
ลว่งหน้าที่มีสินค้าเป็นตราสารดงักลา่วเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทนุได้ โดยมีมลูค่ารวมกนัทัง้สิน้เมื่อค านวณเฉพาะผู้ออกหรือ  
ผู้ เป็นคูส่ญัญารายนัน้ไม่เกินร้อยละ 35 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ 

ในกรณีของกองทนุรวมเปิด มลูคา่ของตราสารภาครัฐต่างประเทศตามวรรคหนึ่ง ต้องไม่เกินร้อยละ 20 ของมลูค่าตราสารนัน้
ในแต่ละรุ่น เว้นแต่เป็นกองทุนรวมเปิดที่มีการขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ล่วงหน้าซึ่งระบุเวลาแน่นอน  (auto 
redemption) 

การค านวณอัตราส่วนตามวรรคหนึ่ง ให้นับตราสารตามวรรคหนึ่งและทรัพย์สินทุกประเภทที่ผู้ ออกหรือผู้ เป็นคู่สญัญาราย
ดงักล่าวเป็นผู้ออก ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั ผู้ค า้ประกัน หรือคู่สญัญา ซึ่งกองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินเหลา่นั น้ 
รวมในอตัราสว่นการลงทนุดงักลา่วด้วย 
 
3.13.1.3 บริษัทจดัการอาจลงทนุหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินที่มีอนัดบัความน่าเช่ือถืออยู่ในอนัดบัที่สามารถลงทนุได้ดงัต่อไปนี ้ซึ่ง
ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตัง้ขึน้ ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั  
ผู้ค า้ประกนัหรือคูส่ญัญา เพื่อเป็นทรัพย์สนิของกองทนุได้ โดยมีมลูคา่รวมกนัทัง้สิน้เมื่อค านวณเฉพาะธนาคารหรือบริษัทเงินทนุ
รายนัน้ ไม่เกินร้อยละ 20 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ 

(1)  ตราสารแหง่หนีใ้นประเทศตามข้อ 3.12.1.1 

(2)  เงินฝากในสถาบนัการเงินตามกฎหมายไทย ที่มีระยะเวลาการฝากเงินต ่ากวา่ 1 ปี 

(3)  สญัญาซือ้ขายลว่งหน้าตามข้อ 3.12.1.3 

การค านวณอตัราส่วนตามวรรคหนึ่ง ให้นบัมลูค่าทรัพย์สินที่กองทนุลงทนุหรือมีไว้ตามข้อ 3.13.1.5 วรรคหนึ่ง (1) ซึ่งธนาคาร
หรือบริษัทเงินทุนรายเดียวกันเป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั ผู้ค า้ประกัน หรือคู่สญัญารวมในอตัราส่วน
ดงักลา่ว 
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ในกรณีที่กองทนุมีเงินฝากในนิติบคุคลตามวรรคหนึ่ง โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อการด าเนินงานของกองทนุ มิให้นบัมลูค่าของเงิน
ฝากดงักลา่วรวมในอตัราสว่นตามวรรคหนึง่ 
 
3.13.1.4  บริษัทจดัการอาจลงทนุหรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สนิดงัตอ่ไปนี ้ท่ีบคุคลใดเป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั  
ผู้ค า้ประกนั หรือคูส่ญัญา เพื่อเป็นทรัพย์สนิของกองทนุได้ โดยมีมลูค่ารวมกนัทัง้สิน้เมื่อค านวณเฉพาะผู้ออก ผู้สัง่จ่าย ผู้ รับรอง 
ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั ผู้ค า้ประกนั หรือคูส่ญัญารายนัน้ ไม่เกินร้อยละ 15 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ 
 
(1)  ตราสารแห่งหนีใ้นประเทศตามข้อ 3.12.1.1 ทัง้นี ้เฉพาะที่มีอนัดบัความน่าเช่ือถืออยู่ในอนัดบัที่สามารถลงทุนได้  
(investment grade) 
 
(2)  สญัญาซือ้ขายลว่งหน้าตามข้อ 3.12.1.3 ที่คู่สญัญามีอนัดบัความน่าเช่ือถือของผู้ออกตราสารอยู่ในอนัดบัที่สามารถ
ลงทนุได้ (investment grade) 

ตราสารแหง่หนีใ้นประเทศตามวรรคหนึง่ มิให้หมายความรวมถึงหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมที่ถกูจดัให้เป็นตราสารแห่งหนีต้าม
ข้อ 3.12.1.1 (2.6) 

การค านวณอตัราส่วนตามวรรคหนึ่ง ให้นบัมูลค่าของทรัพย์สินตามข้อ 3.13.1.5 วรรคที่ (1) ที่บุคคลรายดียวกันเป็นผู้ออก  
ผู้สัง่จ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั ผู้ค า้ประกัน หรือคู่สญัญา ซึ่งกองทนุได้ลงทนุหรือมีไว้รวมในอตัราสว่นตามวรรคหนึ่ง
ด้วย 
 
3.13.1.5 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินอื่นนอกเหนือจากกรณีที่ก าหนดไว้ในข้อ 3.13.1.2 ข้อ 3.13.1.3  
ข้อ 3.13.1.4 เพื่อเป็นทรัพย์สนิของกองทนุรวมตามอตัราสว่นดงัตอ่ไปนี ้
 
(1)  การลงทนุหรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สนิดงักลา่วซึง่บคุคลใดเป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั ผู้ค า้ประกนั หรือ
คูส่ญัญา ต้องมีมลูคา่รวมกนัทัง้สิน้เมื่อค านวณเฉพาะผู้ออก ผู้สัง่จ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั ผู้ค า้ประกนั หรือคู่สญัญา
รายนัน้ไม่เกินร้อยละ 5 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ 
 
(2)  การลงทนุในหรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สนิตาม (1) เมื่อค านวณรวมทกุบคุคลที่เป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั 
ผู้ค า้ประกนั หรือคูส่ญัญาแล้ว ต้องมีมลูคา่รวมกนัทัง้สิน้ไม่เกินร้อยละ 15 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ 
3.13.1.6  บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินที่กลุ่มกิจการใดเป็นผู้ ออก ผู้สัง่จ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้ สลกัหลงั  
ผู้ค า้ประกนั หรือคูส่ญัญา เพื่อเป็นทรัพย์สนิของกองทนุได้ โดยมีมลูคา่รวมกนัทัง้สิน้ของกลุม่กิจการนัน้ไมเ่กินอตัราอยา่งใดอยา่ง
หนึง่ดงัตอ่ไปนี ้แล้วแตอ่ตัราใดจะสงูกวา่ 
 
(1)  ร้อยละ 30 ของมลูคา่ทรัพย์สนิของกองทนุ 
 
(2)  อตัราที่ค านวณได้จากน า้หนกัของกลุม่กิจการดงักลา่วในตวัชีว้ดั (benchmark) ของกองทนุนัน้รวมกบัร้อยละ 10 ของ
มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุนัน้ ทัง้นี ้ตวัชีว้ดัดงักลา่วต้องเป็นดชันีหรือองค์ประกอบของดชันี ท่ีมีการเผยแพร่อยา่งกว้างขวาง
และสอดคล้องกบันโยบายการลงทนุของกองทนุนัน้ 
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3.13.1.7 การลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินที่บริษัทในกลุ่มกิจการใดเป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่าย หรือคู่สญัญา เพื่อเป็นทรัพย์สินของ
กองทนุ หากทรัพย์สนิดงักลา่วเป็นองค์ประกอบที่ใช้ในการค านวณตวัชีว้ดั (benchmark) ของกองทนุนัน้ บริษัทจดัการจะลงทนุ
หรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินนัน้โดยมีมูลค่ารวมกันทัง้สิน้เมื่อค านวณเฉพาะผู้ออก ผู้สัง่จ่าย หรือคู่สญัญารายนัน้ ไม่เกินผลรวมของ
น า้หนกัของทรัพย์สนิดงักลา่วในตวัชีว้ดัและร้อยละสบิของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ ทัง้นี ้แทนอตัราสว่นที่ก าหนดไว้ในข้อ 
3.13.1.2 ข้อ 3.13.1.3 ข้อ 3.13.1.4 หรือ ข้อ 3.13.1.5 แล้วแตก่รณีก็ได้ 
 
3.13.1.8  บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งเงินฝาก บตัรเงินฝาก ตัว๋แลกเงิน หรือตัว๋สญัญาใช้เงิน ที่บคุคลดงัต่อไปนี ้เป็น  
ผู้ออก ผู้สัง่จ่าย หรือคูส่ญัญา เป็นจ านวนที่มีมลูคา่รวมโดยเฉลี่ยไม่เกินร้อยละ 45 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวมใน
รอบระยะเวลาบญัชี หรือในรอบอายกุองทนุรวมส าหรับกองทนุรวมที่มีอายนุ้อยกวา่ 1 ปี 

(1)  ธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ 

(2)  ธนาคารพาณิชย์ 

(3)  บริษัทเงินทนุ 

(4)  บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ 

(5)  บรรษัทตลาดรองสนิเช่ือที่อยูอ่าศยั 

(6)  สถาบนัการเงินท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ 

(7)  ธนาคารตา่งประเทศ 
 
การค านวณอตัราสว่นการลงทนุตามวรรคหนึง่ มิให้นบัมลูคา่ของทรัพย์สนิดงัตอ่ไปนี ้รวมในอตัราสว่นดงักลา่ว 

(1)  เงินฝากในบญัชีเงินฝากเพื่อการด าเนินงานของกองทนุรวม 

(2)  ทรัพย์สินที่คู่สญัญาในธุรกรรมการซือ้โดยมีสญัญาขายคืนโอนกรรมสิทธ์ิให้แก่กองทุนรวม ทัง้นีต้ามหลกัเกณฑ์ที่
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

อตัราสว่นตามวรรคหนึ่งมิให้น ามาใช้บงัคบัในช่วงระยะเวลา 6 เดือนก่อนวนัครบก าหนดอายโุครงการของกองทนุรวมที่มีอายุ
โครงการตัง้แต ่1 ปีขึน้ไป 
 
3.13.1.9 ในกรณีที่เงินฝากหรือตราสารแหง่หนีท้ี่มีลกัษณะคล้ายเงินฝากที่กองทนุรวมลงทนุในหรือมีไว้เกินอตัราสว่นทีก่ าหนด
ตามข้อ 3.13.1.8 บริษัทจดัการกองทนุรวมจะลงทนุหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินดงักลา่วให้มีมลูค่ารวมโดยเฉลี่ยไม่เกินร้อยละ  45 ของ
มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวม ภายใน 30 วนันบัแตว่นัสิน้รอบระยะเวลาบญัชีนัน้ ทัง้นี ้จะค านวณอตัราสว่นการลงทนุหรือ
มีไว้ซึง่ทรัพย์สนิดงักลา่วโดยเฉลี่ยตัง้แต่วนัแรกของรอบระยะเวลาบญัชีนัน้จนถึงวนัที่ทรัพย์สินนัน้มีมลูค่าเป็นไปตามอตัราสว่น
ดงักลา่ว 
 
เมื่อบริษัทจดัการกองทุนรวมได้ปฏิบตัิตามวรรคหนึ่งแล้ว บริษัทจัดการจะรายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทนุรวมทราบ
ภายในวนัท าการถดัจากวนัท่ีทรัพย์สนินัน้มีมลูคา่รวมโดยเฉลีย่ไมเ่กินร้อยละ 45 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวม เพื่อให้
ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตรวจสอบการปฏิบัติดงักล่าว ทัง้นี ้บริษัทจัดการจะด าเนินการให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของ
กองทนุรวมแจ้งให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบภายใน 5 วนันบัแตว่นัท่ีได้รับรายงานจากบริษัทจดัการด้วย 
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ในกรณีที่บริษัทจดัการไม่สามารถปฏิบตัิตามวรรคหนึ่งได้ ส านกังานคณะกรรมการ ก .ล.ต. อาจสัง่ให้บริษัทจดัการเลิกกองทนุ
รวมนัน้ 
 
3.13.1.10  ในกรณีที่มีเหตจุ าเป็นและสมควรเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทุน อนัเนื่องมาจากปัญหาความผนัผวน  
(fluctuation) ของตลาดเงินและตลาดทุนในวงกว้างในรอบระยะเวลาบัญชีใด บริษัทจัดการอาจขอผ่อนผันต่อส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. เพื่อไมต้่องน าการลงทนุในหรือมีไว้ซึ่งเงินฝาก บตัรเงินฝาก ตัว๋แลกเงิน หรือตัว๋สญัญาใช้เงิน ในช่วงเวลาที่
เกิดความผนัผวนดงักลา่วมารวมค านวณอตัราสว่นการลงทนุตามข้อ 3.13.1.8 ได้ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีนัน้ 
 
3.13.1.11  ในกรณีของกองทนุรวม บริษัทจดัการกองทนุรวมอาจลงทนุหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทนุและใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้
หนว่ยลงทนุเพื่อเป็นทรัพย์สนิของกองทนุรวมได้ ไมเ่กินอตัราสว่นดงัตอ่ไปนี ้
 
(1)  ลงทนุหรือมีไว้ซึง่หน่วยลงทนุและใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หน่วยลงทนุของแต่ละกองทนุรวมที่บริษัทจดัการอื่นเป็น
ผู้ รับผิดชอบด าเนินการ ไม่เกินร้อยละ 10 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของแต่ละกองทุนรวมที่บริษัทจัดการเป็นผู้ รับผิดชอบ
ด าเนินการ 
 
(2)  ลงทุนหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนและใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หน่วยลงทุนของทุกกองทุนรวมที่บริษัทจัดการอื่นเป็น
ผู้ รับผิดชอบด าเนินการ ไม่เกินร้อยละ 20 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของแต่ละกองทุนรวมที่บริษัทจัดการเป็นผู้ รับผิดชอบ
ด าเนินการ 
 
หนว่ยลงทนุตามวรรคหนึง่ หมายถึง หนว่ยลงทนุของกองทนุรวมที่จดัตัง้ขึน้ตามพระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์ 
พ.ศ. 2535 เทา่นัน้ แตไ่มร่วมถึงหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ 
 
3.13.1.12  บริษัทจดัการอาจท าธุรกรรมการซือ้โดยมีสญัญาขายคืนในนามกองทนุได้ โดยมีมลูค่าธุรกรรมรวมกนัทัง้สิน้ไม่เกิน
ร้อยละ 25 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ 
 
ค าว่า “มลูค่าธุรกรรม” ตามวรรคหนึ่ง หมายความว่า ราคาซือ้รวมกบัผลประโยชน์ที่กองทนุพึงได้รับจากธุรกรรมการซือ้โดยมี
สญัญาขายคืน จนถึงวนัท่ีมีการค านวณ 
 
3.13.1.13  บริษัทจดัการอาจท าธุรกรรมการให้ยืมหลกัทรัพย์ของกองทนุได้ โดยมีมลูคา่ธุรกรรมรวมกนัทัง้สิน้ไม่เกินร้อยละ 25 

ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ ทัง้นี ้การค านวณมลูค่าธุรกรรมดงักลา่ว ให้บริษัทจดัการค านวณโดยใช้มลูค่าหลกัทรัพย์ที่
ให้ยืม รวมผลประโยชน์ที่พงึได้รับจนถึงวนัท่ีค านวณมลูคา่ธุรกรรมดงักลา่ว 
 
3.13.1.14 บริษัทจดัการอาจลงทนุหรือมีไว้ซึ่งสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าที่มีตวัแปรเป็นอตัราแลกเปลี่ยนเงิน ที่มีวตัถปุระสงค์เพื่อ
การลดความเสีย่ง (hedging) เพื่อเป็นทรัพย์สนิของกองทนุได้ โดยไม่เกินมูลค่าความเสี่ยงทัง้หมดที่กองทนุมีอยู ่
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3.13.1.15  การค านวณมลูคา่การลงทนุหรือมีไว้ซึง่สญัญาซือ้ขายลว่งหน้าเพื่อการค านวณอตัราสว่นการลงทนุตามข้อ 3.13.1.2 
ข้อ 3.13.1.3 ข้อ 3.13.1.4 และข้อ 3.13.1.5(1) ให้นบัมลูคา่ที่คูส่ญัญาอีกฝ่ายหนึง่มีหน้าที่ต้องช าระตามสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า 
รวมค านวณในอตัราสว่นของบคุคลที่เป็นคู่สญัญาดงักลา่ว เว้นแต่กรณีที่กองทุนได้ลงทนุหรือมีไว้ซึ่งสญัญานัน้ในศนูย์ซือ้ขาย
สญัญาซือ้ขายลว่งหน้า บริษัทจดัการไมต้่องค านวณมลูคา่และอตัราสว่นตามที่ก าหนดในข้อดงักลา่ว 
 
3.13.1.16  นอกจากการค านวณตามข้อ 3.13.1.15 แล้ว ให้บริษัทจดัการค านวณอตัราสว่นที่ผู้ออกสินค้าของสญัญาซือ้ขาย
ลว่งหน้า หรือผู้ที่ต้องช าระหนีต้ามข้อผกูพนัของสินค้า (limit of underlying issuer or third party) โดยให้ค านวณอตัราสว่น
เสมือนกองทนุลงทนุในสนิค้านัน้โดยตรง ทัง้นี ้เฉพาะกรณีที่การเข้าเป็นคู่สญัญาในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าเป็นผลหรืออาจเป็น
ผลให้กองทนุมีความเสีย่งตอ่เครดิต (credit risks) ของผู้ออกสนิค้าหรือผู้ที่ต้องช าระหนีต้ามข้อผกูพนัของสินค้าโดยให้ใช้มลูค่า
ตามขนาดของสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (notional amount) เป็นมลูค่าที่ใช้ในการค านวณเว้นแต่ในกรณีที่เป็นสญัญาออปชนั ให้
บริษัทจดัการใช้มลูคา่ตามขนาดของสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (notional amount) ซึง่คณูกบัคา่เดลต้าของสญัญาออปชนั 
 
3.13.1.17  ในการค านวณอตัราสว่นตามข้อ 3.13.1.2 ข้อ 3.13.1.3 ข้อ 3.13.1.4 และข้อ 3.13.1.5(1) ให้บริษัทจดัการปฏิบตัิ
ตามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้
 
(1)  ในกรณีที่ทรัพย์สนิดงักลา่วมีผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้ค า้ประกนั บริษัทจดัการจะค านวณอตัราสว่นที่ผู้ออก
ทรัพย์สนิหรือผู้ที่เป็นคูส่ญัญาดงักลา่ว หรือค านวณอตัราสว่นผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้ค า้ประกนั แล้วแตก่รณี ก็ได้ 
 
(2)  ในกรณีที่ทรัพย์สนิมีบคุคลมากกวา่หนึง่รายเป็นผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้ค า้ประกนั บริษัทจดัการจะเลือก
ค านวณอตัราสว่นท่ีผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงัหรือผู้ค า้ประกนัรายใดรายหนึง่ก็ได้ 
 
ทัง้นี ้การค านวณอตัราส่วนที่ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลัง หรือผู้ค า้ประกนัตามวรรคหนึ่ง จะท าได้ต่อเมื่อบุคคลดงักลา่วได้ 
ท าการรับรองตลอดไป รับอาวลัทัง้จ านวน สลกัหลงัโอนประเภทมีสิทธิไลเ่บีย้โดยไม่มีข้อก าหนดลบล้างหรือจ ากดัความรับผิด
ของผู้สลกัหลงั หรือค า้ประกนัต้นเงินและดอกเบีย้เต็มจ านวนแบบไมม่ีเง่ือนไข 
 
3.13.1.18  ในกรณีที่ตราสารแห่งหนี ้ในขณะที่ลงทุนหรือในขณะที่ได้มาเป็นทรัพย์สินของกองทุน มีมูลค่าไม่เกินอตัราส่วนที่
ก าหนดในข้อ 3.13.1 นี ้หากตอ่มาตราสารแหง่หนีน้ัน้ มีมลูค่าเกินอตัราสว่นดงักลา่วโดยเหตทุี่ตราสารแห่งหนีถ้กูปรับลดอนัดบั
ความน่าเช่ือถือ บริษัทจดัการจะด าเนินการแก้ไขอตัราสว่นให้เป็นไปตามที่ก าหนดภายใน 30 วนั นบัแต่วนัที่มีการประกาศให้
ทราบถึงเหตดุงักลา่ว เว้นแตใ่นกรณีที่มีเหตจุ าเป็นและสมควรโดยได้รับผอ่นผนัจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
 
3.13.1.19  ในกรณีที่ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ในขณะที่กองทุนเข้าท าธุรกรรม มีมูลค่าไม่เกินอัตราส่วนที่ก าหนดใน 
ข้อ 3.13.1.13 หากตอ่มาธุรกรรมการให้ยืมหลกัทรัพย์นัน้มีมลูคา่เกินอตัราสว่นดงักลา่วโดยมิได้เกิดจากการท าธุรกรรมเพิ่มเติม 
บริษัทจดัการจะยงัคงมีไว้ซึง่ธุรกรรมการให้ยืมหลกัทรัพย์ดงักลา่วตอ่ไปก็ได้ 
 
ทัง้นี ้บริษัทจัดการจะจัดท ารายงานโดยระบุวันที่ทรัพย์สินนัน้มีมูลค่าเกินอตัราส่วนการลงทุนที่ก าหนดพร้อมสาเหตุและส่ง
รายงานดงักลา่วให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวมทราบภายใน 3 วนัท าการนบัแต่วนัที่ธุรกรรมการให้ยืมหลกัทรัพย์นัน้มี
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มลูค่าเกินอตัราส่วนที่ก าหนด พร้อมทัง้จัดท าส าเนารายงานดงักลา่วไว้ที่บริษัทจัดการเพื่อให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
สามารถตรวจสอบได้ 
 
3.13.1.20 บริษัทจดัการจะค านวณอตัราสว่นการลงทนุหรือมีไว้ซึง่ใบแสดงสทิธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลกัทรัพย์อ้างอิงไทย 
หรือธุรกรรมการให้ยืมหลกัทรัพย์ ตามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้
 
(1)  ในกรณีของใบแสดงสทิธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลกัทรัพย์อ้างอิงไทย ให้นบัมลูค่าของหลกัทรัพย์อ้างอิงของใบแสดงสิทธิ
ดงักลา่ว รวมในอตัราสว่นส าหรับหลกัทรัพย์อ้างอิงดงักลา่วที่ก าหนดในข้อ 3.13.1 นี ้โดยถือเสมือนหนึง่วา่กองทนุได้ลงทนุหรือมี
ไว้ซึง่หลกัทรัพย์อ้างอิงนัน้โดยตรง 
 
ทัง้นี ้บริษัทจดัการอาจไม่นบัมลูค่าของใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลกัทรัพย์อ้างอิงไทยรวมในอตัราสว่นที่ค านวณ
ตามผู้ออกทรัพย์สนิหรือคูส่ญัญาที่ก าหนดตามข้อ 3.13.1 ก็ได้  
 
มลูคา่ของหลกัทรัพย์อ้างอิงที่น ามาค านวณรวมในอตัราสว่นตามวรรคหนึง่ให้มีมลูคา่เทา่กบัมลูคา่ใบแสดงสทิธิในผลประโยชน์ที่
เกิดจากหลกัทรัพย์อ้างอิงไทยที่กองทนุได้ลงทนุหรือมีไว้ 
 
(2)  ในกรณีของธุรกรรมการให้ยืมหลกัทรัพย์ การนบัมูลค่าของของหลกัทรัพย์ที่ให้ยืมและมูลค่าของธุรกรรมการให้ยืม
หลกัทรัพย์ บริษัทจดัการจะปฏิบตัิตามวรรคหนึง่ของ (1) โดยอนโุลม 
 
3.13.1.21 ในกรณีที่ทรัพย์สนิในขณะที่ลงทนุหรือในขณะท่ีได้มาเป็นทรัพย์สนิของกองทนุ มีมลูค่าไม่เกินอตัราสว่นที่ก าหนดใน
ข้อ 3.13.1 นี ้หากต่อมามีมูลค่าเกินอตัราส่วนดงักล่าวจากการรับช าระหนีด้้วยทรัพย์สินอื่น บริษัทจัดการจะยงัคงมีไว้ซึ่ง
ทรัพย์สนิดงักลา่วตอ่ไปก็ได้ 
 
ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะจดัท ารายงานโดยระบช่ืุอ จ านวน อตัราสว่นการลงทนุหรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สนิตามวรรคหนึง่ และวนัท่ีทรัพย์สนิ
นัน้มีมูลค่าเกินอตัราสว่นการลงทนุที่ก าหนดพร้อมสาเหต ุและสง่รายงานดงักลา่วให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวมทราบ
ภายใน 3 วันท าการนับแต่วันที่ทรัพย์สินนัน้มีมูลค่าเกินอัตราส่วนที่ก าหนด พร้อมทัง้จัดท าส าเนารายงานดงักล่าวไว้ที่  
บริษัทจดัการเพื่อให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้ 
 
3.13.1.22 ในกรณีที่การรับช าระหนีด้้วยทรัพย์สินอื่นเป็นผลให้กองทุนรวมเป็นผู้ ถือหุ้นที่บริษัทใดเป็นผู้ออก เพื่อเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนรวม เมื่อรวมกันทุกกองทุนรวมที่บริษัทจัดการเป็นผู้ รับผิดชอบด าเนินการเกินกว่าร้อยละ  25 ของจ านวนหุ้นที่
จ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของบริษัทนัน้ บริษัทจดัการจะด าเนินการดงัตอ่ไปนี  ้
(1)  ปฏิบตัิให้เป็นไปตามประกาศที่ก าหนดให้บริษัทจดัการสามารถรับช าระหนีด้้วยทรัพย์สนิอื่นได้ 
 
(2)  งดเว้นการใช้สทิธิออกเสยีงในหุ้นจ านวนที่เกินอตัราสว่นการลงทนุดงักลา่ว เว้นแต่กรณีที่มีเหตจุ าเป็นและสมควรโดย
ได้รับการผอ่นผนัจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ 
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(3)  กรณีที่เป็นหุ้นของบริษัทจดทะเบียน และการได้มาซึ่งหุ้นของบริษัทดังกล่าว เป็นผลให้กองทนุได้มาหรือเป็นผู้ ถือหุ้น
ของบริษัทนัน้จนถึงหรือข้ามจดุที่ต้องท าค าเสนอซือ้ บริษัทจดัการจะด าเนินการเพื่อให้ได้รับการยกเว้นการท าค าเสนอซือ้โดยการ
ลดสดัสว่นการถือหุ้น หรือลดการมีอ านาจควบคุม หรือยื่นค าขอผ่อนผนัการท าค าเสนอซือ้ ตามประกาศคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์วา่ด้วยหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการในการเข้าถือหลกัทรัพย์เพื่อครอบง ากิจการ ทัง้นี ้การลด
สดัสว่นการถือหุ้นดงักลา่ว ให้บริษัทจดัการลดสดัสว่นตามสดัสว่นของหุ้นของบริษัทจดทะเบียนที่แต่ละกองทนุได้มาจากการรับ
ช าระหนีด้้วยทรัพย์สนิอื่น 
 
3.13.1.23  ในกรณีที่ทรัพย์สนิในขณะที่ลงทนุหรือในขณะท่ีได้มาเป็นทรัพย์สนิของกองทนุ มีมลูค่าไม่เกินอตัราสว่นที่ก าหนดใน
ข้อ 3.13.1 นี ้หากต่อมามีมูลค่าเกินอตัราส่วนดงักล่าวโดยไม่เข้าลกัษณะตามข้อ  3.13.1.9 ข้อ 3.13.1.18 ข้อ 3.13.1.19  
ข้อ 3.13.1.21 และข้อ 3.13.1.22 และการเกินอตัราสว่นดงักลา่วมิได้เกิดจากการลงทนุหรือได้ทรัพย์สนิมาเพิ่มเติม บริษัทจดัการ
จะยงัคงมีไว้ซึง่ทรัพย์สนิดงักลา่วตอ่ไปก็ได้ 
 
ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะจดัท ารายงานโดยระบช่ืุอ จ านวน อตัราสว่นการลงทนุหรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สนิตามวรรคหนึง่ และวนัท่ีทรัพย์สนิ
นัน้มีมลูคา่เกินอตัราสว่นท่ีก าหนดพร้อมสาเหต ุและสง่รายงานดงักลา่วให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวมทราบภายใน  3 วนั
ท าการนบัแต่วนัที่ทรัพย์สินนัน้มีมลูค่าเกินอตัราสว่นที่ก าหนด พร้อมทัง้จดัท าส าเนารายงานดงักล่าวไว้ที่บริษัทจัดการเพื่อให้
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้ 
 
3.13.1.24 ข้อจ ากดัการลงทนุข้างต้นจะไมน่ ามาบงัคบัใช้ในกรณีที่ปรากฎเหตตุามหวัข้อ “การเลิกโครงการจดัการกองทนุรวม” 
และบริษัทจดัการต้องด าเนินการเพื่อเลกิกองทนุตามหวัข้อ “การด าเนินการของบริษัทจดัการเมื่อเลกิกองทนุรวม” 
 

สรุปอตัราสว่นการลงทนุ :  

1.  Total non-investment grade   :  ลงทนุไมเ่กินร้อยละ 15   

2.  Non-investment grade company limit  :  ลงทนุไมเ่กินร้อยละ 5   

3.  Investment grade company limit   :  ลงทนุไมเ่กินร้อยละ 15     

4.  Financial institution company limit  :  ลงทนุไมเ่กินร้อยละ 20   

5.  Individual fund limit   :  ลงทนุไมเ่กินร้อยละ 10   

6.  Total fund limit   :  ลงทนุไมเ่กินร้อยละ 20   
 
3.13.2.  อตัราสว่นการลงทนุในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอื่นในตา่งประเทศ :  
บริษัทจดัการจะลงทนุในหรือมีไว้ซึ่งหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม 
ตามที่ได้รับความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
 
อย่างไรก็ดี เนื่องจากเป็นกองทุนรวมที่เน้นลงทนุในหน่วยลงทุนของกองทุนในต่างประเทศ ซึ่งกองทุนในต่างประเทศจะมีการ
กระจายความเสี่ยงตามอัตราส่วนและข้อก าหนดในประเทศที่กองทุนรวมต่างประเทศนัน้ๆ ได้จดทะเบียนไว้แล้ว ดังนัน้ 
อตัราสว่นการลงทนุบางอตัราสว่นหรือทัง้หมดของกองทนุรวมตา่งประเทศดงักลา่ว อาจไมเ่ป็นไปตามที่ส านกังานคณะกรรมการ 
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ก.ล.ต. ประกาศก าหนดไว้ อนึง่ ส าหรับการลงทนุในสว่นท่ีบริษัทจดัการด าเนินการบริหารจดัการเองโดยตรง การด ารงอตัราสว่น
การลงทุนจะเป็นไปตามประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศแก้ไข
เปลีย่นแปลง เพิ่มเติม ก าหนด สัง่การ เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผนัเป็นอย่างอื่น บริษัทจดัการจะด าเนินการให้เป็นไปตามนัน้โดย
ถือวา่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุแล้ว และไมถื่อเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ รายละเอียดอตัราสว่นการลงทนุมี  
ดงัตอ่ไปนี ้ 
 
3.13.2.1  บริษัทจดัการอาจลงทนุหรือมีไว้ซึง่หนว่ยลงทนุของกองทนุรวมตา่งประเทศที่มีลกัษณะตามที่ก าหนดในข้อ 3.12.2.1 
วรรคสอง เพียงกองทนุรวมเดียว เพื่อเป็นทรัพย์สนิของกองทนุ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีตัง้แต่ร้อยละ 80 ของมลูค่าทรัพย์สิน
สทุธิของกองทนุรวม  
 
3.13.2.2  บริษัทจดัการอาจลงทนุในหรือมีไว้ซึ่งตราสารภาครัฐต่างประเทศตามข้อ 3.12.2.2(1) ที่มีอนัดบัความน่าเช่ือถืออยู่
ในสองอนัดบัแรก หรือสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าที่มีสินค้าเป็นตราสารดงักล่าวเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม โดยไม่จ ากัด
อัตราส่วน 
 
ในกรณีของกองทนุรวมเปิด มลูคา่ของตราสารภาครัฐตา่งประเทศตามข้อ (2) เมื่อรวมกนัแล้วต้องไม่เกินร้อยละ 20 ของมลูค่า
ตราสารนัน้ในแตล่ะรุ่น  เว้นแต่เป็นกองทนุรวมเปิดที่มีการขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทนุตามค าสัง่ลว่งหน้าซึ่งระบเุวลาแน่นอน 
(auto redemption)  
 
3.13.2.3  บริษัทจดัการอาจลงทนุในหรือมีไว้ซึ่งตราสารภาครัฐต่างประเทศ ที่นอกเหนือจากข้อ  3.13.2.2 เฉพาะที่มีอนัดบั
ความนา่เช่ือถืออยูใ่นอนัดบัที่สามารถลงทนุได้ (investment grade) หรือสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าที่มีสินค้าเป็นตราสารดงักลา่ว 
เพื่อเป็นทรัพย์สนิของกองทนุได้ โดยมีมลูคา่รวมกนัทัง้สิน้เมื่อค านวณเฉพาะผู้ออกหรือผู้ เป็นคูส่ญัญารายนัน้ ไม่เกินร้อยละ 35 

ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ 
 
ในกรณีของกองทนุรวมเปิด มลูคา่ของตราสารภาครัฐต่างประเทศตามวรรคหนึ่ง ต้องไม่เกินร้อยละ 20 ของมลูค่าตราสารนัน้
ในแต่ละรุ่น เว้นแต่เป็นกองทุนรวมเปิดที่มีการขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ล่วงหน้าซึ่งระบุเวลาแน่นอน (auto 
redemption) 
 
การค านวณอัตราส่วนตามวรรคหนึ่ง ให้นับตราสารตามวรรคหนึ่งและทรัพย์สินทุกประเภทที่ผู้ ออกหรื อผู้ เป็นคู่สญัญาราย
ดงักลา่วเป็นผู้ออก ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั ผู้ค า้ประกนัหรือคูส่ญัญา ซึง่กองทนุได้ลงทนุหรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สนิเหลา่นัน้ รวม
ในอตัราสว่นการลงทนุดงักลา่วด้วย 
 
3.13.2.4  บริษัทจดัการอาจลงทนุหรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สนิดงัตอ่ไปนี ้ท่ีบคุคลใดเป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั 
ผู้ค า้ประกนั หรือคูส่ญัญา เพื่อเป็นทรัพย์สนิของกองทนุได้ โดยมีมลูค่ารวมกนัทัง้สิน้เมื่อค านวณเฉพาะผู้ออก ผู้สัง่จ่าย ผู้ รับรอง 
ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั ผู้ค า้ประกนั หรือคูส่ญัญารายนัน้ ไม่เกินร้อยละ 15 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ 
 
(1)  ตราสารแหง่หนีต้า่งประเทศ ทัง้นี ้เฉพาะที่มีอนัดบัความนา่เช่ือถืออยูใ่นอนัดบัท่ีสามารถลงทนุได้ 
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(2)  หนว่ยลงทนุของกองทนุรวมตา่งประเทศอื่น ๆ ท่ีนอกเหนือจากข้อ 3.13.2.1 
 
(3)  สญัญาซือ้ขายล่วงหน้า ตามข้อ  3.12.2.4 ที่คู่สญัญามีอันดับความน่าเช่ือถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ 
(investment grade) 
 
การค านวณอตัราสว่นตามวรรคหนึ่ง ให้นบัทรัพย์สินตามวรรคหนึ่ง และทรัพย์สินตามข้อ 3.13.2.6 วรรคหนึ่ง (1) ที่บคุคลราย
เดียวกันเป็นผู้ ออก ผู้สัง่จ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวัล ผู้ สลกัหลงั ผู้ ค า้ประกัน หรือคู่สญัญา ซึ่งกองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้ รวมใน
อตัราสว่นการลงทนุดงักลา่วด้วย  
 
3.13.2.5 บริษัทจดัการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งเงินฝากในสถาบนัการเงินต่างประเทศที่มีอนัดบัความน่าเช่ือถืออยู่ในอนัดบัที่
สามารถลงทนุได้ โดยมีมลูคา่รวมกนัทัง้สิน้เมื่อค านวณเฉพาะสถาบนัการเงินตา่งประเทศรายนัน้ ไม่เกินร้อยละ 20 ของมลูค่า
ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ 
 
การค านวณอตัราสว่นตามวรรคหนึง่ ให้นบัมลูคา่ของทรัพย์สนิท่ีกองทนุลงทนุหรือมีไว้ดงัตอ่ไปนี ้รวมในอตัราสว่นดงักลา่ว   
 
(1)   ทรัพย์สินตามข้อ 3.13.2.4 วรรคหนึ่ง และข้อ 3.13.2.6 วรรคหนึ่ง (1) ที่สถาบนัการเงินต่างประเทศรายเดียวกนัเป็น 
ผู้ออก ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั ผู้ค า้ประกนั หรือคูส่ญัญา  
 
(2)   ทรัพย์สนิตามข้อ 3.13.1.3 วรรคหนึง่ ข้อ 3.13.2.4 วรรคหนึง่ และข้อ 3.13.2.6 วรรคหนึง่ (1) ที่ธนาคารพาณิชย์ซึ่งเป็น
สาขาของสถาบนัการเงินตา่งประเทศรายนัน้เป็นผู้ออก ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั ผู้ค า้ประกนั หรือคูส่ญัญา 
 
ในกรณีที่กองทนุมีเงินฝากตามวรรคหนึง่หรือวรรคสอง โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อการด าเนินงานของกองทนุ มิให้นบัมลูค่าของเงิน
ฝากดงักลา่วรวมในอตัราสว่นตามวรรคหนึง่ 
 
3.13.2.6  บริษัทจดัการอาจลงทนุหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินอื่นนอกเหนือจากกรณีที่ก าหนดไว้ในข้อ  3.13.2.3 ข้อ 3.13.2.4 และ 
ข้อ 3.13.2.5 เพื่อเป็นทรัพย์สนิของกองทนุรวมตามอตัราสว่นดงัตอ่ไปนี ้
 
(1)  การลงทนุหรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สนิดงักลา่วซึง่บคุคลใดเป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั ผู้ค า้ประกนั หรือ
คูส่ญัญา ต้องมีมลูคา่รวมกนัทัง้สิน้เมื่อค านวณเฉพาะผู้ออก ผู้สัง่จ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั ผู้ค า้ประกนั หรือคู่สัญญา
รายนัน้ไม่เกินร้อยละ 5 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ 
 
(2)  การลงทนุในหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินตาม (1) เมื่อค านวณรวมทกุบคุคลที่เป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกั
หลงั ผู้ค า้ประกนั หรือคูส่ญัญาแล้ว ต้องมีมลูคา่รวมกนัทัง้สิน้ไม่เกินร้อยละ 15 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ 

 
3.13.2.7  บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินที่กลุ่มกิจการใดเป็นผู้ ออก ผู้สัง่จ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้ สลกัหลงั  
ผู้ค า้ประกนั หรือคูส่ญัญา เพื่อเป็นทรัพย์สนิของกองทนุได้ โดยมีมลูคา่รวมกนัทัง้สิน้ของกลุม่กิจการนัน้ไมเ่กินอตัราอยา่งใดอยา่ง
หนึง่ดงัตอ่ไปนี ้แล้วแตอ่ตัราใดจะสงูกวา่ 
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(1)  ร้อยละ 30 ของมลูคา่ทรัพย์สนิของกองทนุ 
 
(2)  อตัราที่ค านวณได้จากน า้หนกัของกลุม่กิจการดงักลา่วในตวัชีว้ดั (benchmark) ของกองทนุนัน้รวมกบัร้อยละ 10 ของ
มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุนัน้ ทัง้นี ้ตวัชีว้ดัดงักลา่วต้องเป็นดชันีหรือองค์ประกอบของดชันี ท่ีมีการเผยแพร่อยา่งกว้างขวาง
และสอดคล้องกบันโยบายการลงทนุของกองทนุนัน้ 

 
3.13.2.8  การลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินที่บริษัทในกลุ่มกิจการใดเป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่าย หรือคู่สญัญา เพื่อเป็นทรัพย์สินของ
กองทนุ หากทรัพย์สนิดงักลา่วเป็นองค์ประกอบที่ใช้ในการค านวณตวัชีว้ดั (benchmark) ของกองทนุนัน้ บริษัทจดัการจะลงทนุ
หรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินนัน้โดยมีมูลค่ารวมกันทัง้สิน้เมื่อค านวณเฉพาะผู้ออก ผู้สัง่จ่าย หรือคู่สญัญารายนัน้ ไม่เกินผลรวมของ
น า้หนกัของทรัพย์สินดงักลา่วในตวัชีว้ดัและร้อยละ 10 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ ทัง้นี ้แทนอตัราสว่นที่ก าหนดไว้ใน 
ข้อ 3.13.2.3 ข้อ 3.13.2.4  ข้อ 3.13.2.5 หรือข้อ 3.13.2.6 แล้วแตก่รณี ก็ได้ 
 
3.13.2.9  บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งเงินฝาก บตัรเงินฝาก ตัว๋แลกเงิน หรือตัว๋สญัญาใช้เงิน ที่บคุคลดงัต่อไปนี ้เป็น  
ผู้ออก ผู้สัง่จ่าย หรือคูส่ญัญา เป็นจ านวนที่มีมลูคา่รวมโดยเฉลี่ยไม่เกินร้อยละ 45 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวมใน
รอบระยะเวลาบญัชี หรือในรอบอายกุองทนุรวมส าหรับกองทนุรวมที่มีอายนุ้อยกวา่ 1 ปี 

(1)  ธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ 

(2)  ธนาคารพาณิชย์ 

(3)  บริษัทเงินทนุ 

(4)  บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ 

(5)  บรรษัทตลาดรองสนิเช่ือที่อยูอ่าศยั 

(6)  สถาบนัการเงินท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ 

(7)  ธนาคารตา่งประเทศ 
 
การค านวณอตัราสว่นการลงทนุตามวรรคหนึง่ มิให้นบัมลูคา่ของทรัพย์สนิดงัตอ่ไปนี ้รวมในอตัราสว่นดงักลา่ว 

(1)  เงินฝากในบญัชีเงินฝากเพื่อการด าเนินงานของกองทนุรวม 

(2)  ทรัพย์สินท่ีคู่สญัญาในธุรกรรมการซือ้โดยมีสัญญาขายคืนโอนกรรมสิทธ์ิให้แก่กองทุนรวม ทัง้นี ้ตามหลกัเกณฑ์ท่ี
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

อตัราสว่นตามวรรคหนึ่งมิให้น ามาใช้บงัคบัในช่วงระยะเวลา 6 เดือนก่อนวนัครบก าหนดอายโุครงการของกองทนุรวมที่มีอายุ
โครงการตัง้แต ่1 ปีขึน้ไป 
 
3.13.2.10  ในกรณีที่เงินฝากหรือตราสารแหง่หนีท้ี่มีลกัษณะคล้ายเงินฝากที่กองทนุรวมลงทนุในหรือมีไว้เกินอตัราสว่นทีก่ าหนด
ตามข้อ 3.13.2.9 บริษัทจดัการกองทนุรวมจะลงทนุหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินดงักลา่วให้มีมลูค่ารวมโดยเฉลี่ยไม่เกินร้อยละ  45 ของ
มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวม ภายใน 30 วนันบัแตว่นัสิน้รอบระยะเวลาบญัชีนัน้ ทัง้นีจ้ะค านวณอตัราสว่นการลงทนุหรือมี
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ไว้ซึ่งทรัพย์สินดงักลา่วโดยเฉลี่ยตัง้แต่วนัแรกของรอบระยะเวลาบญัชีนัน้จนถึงวนัที่ทรัพย์สินนัน้มีมลูค่าเป็นไปตามอตัราสว่น
ดงักลา่ว 
 
เมื่อบริษัทจดัการกองทนุรวมได้ปฏิบตัิตามวรรคหนึ่งแล้ว บริษัทจดัการจะรายงานให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ ของกองทนุรวมทราบ
ภายในวนัท าการถดัจากวนัท่ีทรัพย์สนินัน้มีมลูคา่รวมโดยเฉลีย่ไมเ่กินร้อยละ 45 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวม เพื่อให้
ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตรวจสอบการปฏิบัติดงักล่าว ทัง้นีบ้ริษัทจัดการจะด าเนินการให้ผู้ ดูแลผลประโยชน์ของ
กองทนุรวมแจ้งให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 5 วนันบัแตว่นัท่ีได้รับรายงานจากบริษัทจดัการด้วย 
 
ในกรณีที่บริษัทจดัการไม่สามารถปฏิบตัิตามวรรคหนึ่งได้ ส านกังานคณะกรรมการ ก .ล.ต. อาจสัง่ให้บริษัทจดัการเลิกกองทนุ
รวมนัน้ 
 
3.13.2.11  ในกรณีที่มีเหตจุ าเป็นและสมควร เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ อนัเนื่องมาจากปัญหาความผนัผวน 
(fluctuation) ของตลาดเงินและตลาดทุนในวงกว้างในรอบระยะเวลาบัญชีใด บริษัทจัดการอาจขอผ่อนผันต่อส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. เพื่อไมต้่องน าการลงทนุในหรือมีไว้ซึง่เงินฝาก บตัรเงินฝาก ตัว๋แลกเงิน หรือตัว๋สญัญาใช้เงิน ในช่วงเวลาที่
เกิดความผนัผวนดงักลา่วมารวมค านวณอตัราสว่นการลงทนุตามข้อ 3.13.2.9 ได้ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีนัน้ 
 
3.13.2.12  บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าที่มีวตัถปุระสงค์เพื่อการลดความเสี่ยง (hedging) เพื่อ
เป็นทรัพย์สนิของกองทนุได้โดยไม่เกินมูลค่าความเสี่ยงทัง้หมดที่กองทุนมีอยู่ 
 
3.13.2.13  การค านวณมลูคา่การลงทนุหรือมีไว้ซึง่สญัญาซือ้ขายลว่งหน้าเพื่อการค านวณอตัราสว่นการลงทนุตามข้อ 3.13.2.3 
และข้อ 3.13.2.4 ข้อ 3.13.2.5 และข้อ 3.13.2.6 (1) ให้นบัมลูค่าที่คู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ่งมีหน้าที่ต้องช าระตามสญัญาซือ้ขาย
ลว่งหน้า รวมค านวณในอตัราสว่นของบคุคลที่เป็นคูส่ญัญาดงักลา่ว เว้นแตก่รณีที่กองทนุได้ลงทนุหรือมีไว้ซึ่งสญัญานัน้ในศนูย์
ซือ้ขายสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า บริษัทจดัการไมต้่องค านวณมลูคา่และอตัราสว่นตามที่ก าหนดในข้อดงักลา่ว 
 
3.13.2.14  นอกจากการค านวณตามข้อ 3.13.2.13 บริษัทจดัการจะค านวณอตัราสว่นท่ีผู้ออกสนิค้าของสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า 
หรือผู้ที่ต้องช าระหนีต้ามข้อผกูพนัของสินค้า (limit of underlying issuer or third party) โดยจะค านวณอตัราสว่นเสมือน
กองทนุลงทนุในสินค้านัน้โดยตรง ทัง้นี ้เฉพาะกรณีที่การเข้าเป็นคู่สญัญาในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าเป็นผลหรืออาจเป็นผลให้
กองทนุมีความเสี่ยงต่อเครดิต (credit risks) ของผู้ออกสินค้าหรือผู้ที่ต้องช าระหนีต้ามข้อผกูพนัของสินค้าโดยให้ใช้มลูค่าตาม
ขนาดของสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (notional amount) เป็นมูลค่าที่ใช้ในการค านวณเว้นแต่ในกรณีที่เป็นสญัญาออปชนั ให้ 
บริษัทจดัการใช้มลูคา่ตามขนาดของสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (notional amount) ซึง่คณูกบัคา่เดลต้าของสญัญาออปชนั 
 
3.13.2.15  ในการค านวณอตัราสว่นตามข้อ 3.13.2.3 และข้อ 3.13.2.4 ข้อ 3.13.2.5 และข้อ 3.13.2.6 บริษัทจดัการจะปฏิบตัิ
ตามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้
 
(1)  ในกรณีที่ทรัพย์สนิดงักลา่วมีผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้ค า้ประกนั บริษัทจดัการจะค านวณอตัราสว่นที่ผู้ออก
ทรัพย์สนิหรือผู้ที่เป็นคูส่ญัญาดงักลา่ว หรือค านวณอตัราสว่นผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้ค า้ประกนั แล้วแตก่รณี ก็ได้ 
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(2)  ในกรณีที่ทรัพย์สนิมีบคุคลมากกวา่หนึง่รายเป็นผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้ค า้ประกนั บริษัทจดัการจะเลือก
ค านวณอตัราสว่นท่ีผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้ค า้ประกนัรายใดรายหนึง่ก็ได้ 
 
ทัง้นี ้การค านวณอตัราสว่นท่ีผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้ค า้ประกนัตามวรรคหนึ่ง จะท าได้ต่อเมื่อบคุคลดงักลา่วได้ท า
การรับรองตลอดไป รับอาวลัทัง้จ านวน สลกัหลงัโอนประเภทมีสิทธิไลเ่บีย้โดยไม่มีข้อก าหนดลบล้างหรือจ ากดัความรับผิดของ 
ผู้สลกัหลงั หรือค า้ประกนัต้นเงินและดอกเบีย้เต็มจ านวนแบบไมม่ีเง่ือนไข 

 
3.13.2.16 ในกรณีที่ตราสารแห่งหนี ้ในขณะที่ลงทุนหรือในขณะที่ได้มาเป็นทรัพย์สินของกองทุน มีมูลค่าไม่เกินอตัราส่วนที่
ก าหนดในข้อ 3.13.2 นี ้หากตอ่มาตราสารแห่งหนีน้ัน้ มีมลูค่าเกินอตัราสว่นดงักลา่วเนื่องจากตราสารแห่งหนีถ้กูปรับลดอนัดบั
ความน่าเช่ือถือ บริษัทจดัการจะด าเนินการแก้ไขอตัราสว่นให้เป็นไปตามที่ก าหนดภายใน  30 วนันบัแต่วนัที่มีการประกาศให้
ทราบถึงเหตดุงักลา่วเว้นแตใ่นกรณีที่มีเหตจุ าเป็นและสมควรโดยได้รับผอ่นผนัจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
 
3.13.2.17  ในกรณีที่ทรัพย์สนิในขณะที่ลงทนุหรือในขณะท่ีได้มาเป็นทรัพย์สนิของกองทนุ มีมลูค่าไม่เกินอตัราสว่นที่ก าหนดใน
ข้อ 3.13.2 นี ้หากต่อมามีมูลค่าเกินอตัราส่วนดงักล่าวจากการรับช าระหนีด้้วยทรัพย์สินอื่น บริษัทจัดการจะยงัคงมีไว้ซึ่ง
ทรัพย์สนิดงักลา่วตอ่ไปก็ได้ 
 
ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะจดัท ารายงานโดยระบช่ืุอ จ านวน อตัราสว่นการลงทนุหรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สนิตามวรรคหนึง่ และวนัท่ีทรัพย์สนิ
นัน้มีมลูค่าเกินอตัราสว่นการลงทนุที่ก าหนดพร้อมสาเหต ุและส่งรายงานดงักลา่วให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวม ทราบ
ภายในสามวันท าการนับแต่วันที่ทรัพย์สินนัน้มีมูลค่าเกินอัตราส่วนที่ก าหนด พร้อมทัง้จัดท าส าเนารายงานดังกล่าวไว้ที่  
บริษัทจดัการเพื่อให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้ 
 
3.13.2.18  ในกรณีที่การรับช าระหนีด้้วยทรัพย์สินอื่นเป็นผลให้กองทุนรวมเป็นผู้ ถือหุ้นที่บริษัทใดเป็นผู้ออก เพื่อเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนรวม เมื่อรวมกันทุกกองทุนรวมที่บริษัทจัดการเป็นผู้ รับผิดชอบด าเนินการเกินกว่าร้อยละ  25 ของจ านวนหุ้นที่
จ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของบริษัทนัน้ บริษัทจดัการจะด าเนินการดงัตอ่ไปนี  ้
 
(1)  ปฏิบตัิให้เป็นไปตามประกาศที่ก าหนดให้บริษัทจดัการสามารถรับช าระหนีด้้วยทรัพย์สนิอื่นได้ 
 
(2)  งดเว้นการใช้สทิธิออกเสยีงในหุ้นจ านวนที่เกินอตัราสว่นการลงทนุดงักลา่ว เว้นแต่กรณีที่มีเหตจุ าเป็นและสมควรโดย
ได้รับการผอ่นผนัจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ 
 
(3)  กรณีที่เป็นหุ้ นของบริษัทจดทะเบียน และการได้มาซึ่งหุ้ นของบริษัทดังกล่าว เป็นผลให้กองทุนได้มาหรือเป็น  
ผู้ ถือหุ้นของบริษัทนัน้จนถึงหรือข้ามจดุที่ต้องท าค าเสนอซือ้ บริษัทจดัการจะด าเนินการเพื่อให้ได้รับการยกเว้นการท าค าเสนอซือ้
โดยการลดสดัสว่นการถือหุ้น หรือลดการมีอ านาจควบคมุ หรือยื่นค าขอผ่อนผนัการท าค าเสนอซือ้ ตามประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ว่าด้วยหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการในการเข้าถือหลกัทรัพย์เพื่อครอบง ากิจการ ทัง้นี ้
การลดสดัสว่นการถือหุ้นดงักลา่ว ให้บริษัทจดัการลดสดัสว่นตามสดัสว่นของหุ้นของบริษัทจดทะเบียนที่แต่ละกองทนุได้มาจาก
การรับช าระหนีด้้วยทรัพย์สนิอื่น 
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3.13.2.19  ในกรณีที่ทรัพย์สนิในขณะที่ลงทนุหรือในขณะท่ีได้มาเป็นทรัพย์สนิของกองทนุ มีมลูค่าไม่เกินอตัราสว่นที่ก าหนดใน
ข้อ 3.13.2 นี ้หากต่อมามีมลูค่าเกินอตัราสว่นดงักลา่วโดยไม่เข้าลกัษณะตามข้อ  3.13.2.10 ข้อ 3.13.2.16 ถึงข้อ 3.13.2.18 นี ้
และการเกินอตัราสว่นดงักลา่วมิได้เกิดจากการลงทนุหรือได้ทรัพย์สนิมาเพิ่มเติม บริษัทจดัการจะยงัคงมีไว้ซึ่งทรัพย์สินดงักลา่ว
ตอ่ไปก็ได้ 
 
ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะจดัท ารายงานโดยระบช่ืุอ จ านวน อตัราสว่นการลงทนุหรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สนิตามวรรคหนึง่ และวนัท่ีทรัพย์สนิ
นัน้มีมลูคา่เกินอตัราสว่นท่ีก าหนดพร้อมสาเหต ุและสง่รายงานดงักลา่วให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวม ทราบภายในสาม
วนัท าการนบัแตว่นัท่ีทรัพย์สนินัน้มีมลูคา่เกินอตัราสว่นท่ีก าหนด พร้อมทัง้จดัท าส าเนารายงานดงักลา่วไว้ที่บริษัทจดัการเพื่อให้
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้ 

 
4.  การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) :  
 

ไมม่ี  
 

5.  การเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก :  
 

5.1.  ช่องทางการเสนอขายหนว่ยลงทนุครัง้แรก :  
 
 บริษัทจดัการ        ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 
  Internet   เคาน์เตอร์ธนาคารพาณิชย์  
  Telephone Banking  Internet Banking  
  บริการการลงทนุตามแผนการลงทนุอตัโนมตัิ (Regular Saving Plan) 
 บริการซือ้ผา่นเจ้าหน้าที่ทางโทรศพัท์ 
 
5.2.  รายละเอียดการเสนอขายหนว่ยลงทนุครัง้แรก :  
 
5.2.1 วนัเวลาท าการเสนอขายหนว่ยลงทนุ  
บริษัทจดัการจะเปิดให้มีการจองซือ้หน่วยลงทุน “กองทนุเปิด เอเชียน เดบท์ รีจินอล บอนด์ ปันผล” ในวนัที่ 30 มกราคม ถึง  
7 กุมภาพนัธ์ 2555 ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนก่อนครบระยะเวลาเปิดเสนอขายหน่วย
ลงทนุครัง้แรก หากช่วงเวลาดงักลา่วบริษัทจดัการมียอดการจองสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุครบตามจ านวนเงินทนุจดทะเบียนก่อนสิน้สดุ
ระยะเวลาเสนอขาย 
 
ทัง้นี ้การท ารายการภายในเวลาที่ก าหนดใด ให้ถือเป็นรายการของวนัท าการนัน้ การท ารายการภายหลงัเวลาที่ก าหนด จะถือ
เป็นรายการของวนัท าการถดัไป 
 
บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะพิจารณาข้อมูล และเวลาการท ารายการของผู้ ถือหน่วยลงทุน ภายใต้หลักฐานที่ปรากฏอยู่ที่  
บริษัทจดัการเป็นหลกัฐานอ้างอิงเทา่นัน้ 
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5.2.2   วิธีการสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ และราคาขายหนว่ยลงทนุ 
 
5.2.2.1   การสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุครัง้แรก 
ผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุท่ียงัไมเ่คยมีบญัชีกองทนุ และ/หรือบญัชีผู้ ถือหนว่ยลงทนุกบับริษัทจดัการ จะต้องเปิดบญัชีกองทนุ และ/หรือ
บญัชีผู้ ถือหนว่ยลงทนุ โดยต้องมีเอกสารตามข้อ 5.2.6 “เอกสารหลกัฐานในการขอเปิดบญัชี” แนบ และจะต้องกรอกรายละเอียด
ในใบค าขอเปิดบญัชีกองทนุ ใบค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ และใบค าขอใช้บริการอื่น ๆ ให้ครบถ้วนชดัเจน 
 
5.2.2.2   มลูคา่ขัน้ต ่าของการสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ 
ผู้สัง่ซือ้จะต้องสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุเป็นมลูคา่ไมต่ ่ากวา่ 2,000 บาท (สองพนับาท) หรือตามที่บริษัทจดัการก าหนดเป็นอยา่งอื่น 
 
(1)   ราคาขายหนว่ยลงทนุ  
ราคาขายหนว่ยลงทนุ  =  10 บาท + คา่ธรรมเนียมการขายหนว่ยลงทนุ (Front-end Fee) (ถ้ามี)  
 
(2)   วิธีการขอรับหนงัสอืชีช้วน ใบค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ ใบค าขอเปิดบญัชีกองทนุ  
 
ผู้สนใจลงทนุสามารถติดตอ่ขอรับหนงัสอืชีช้วนสว่นข้อมลูโครงการ และ/หรือหนงัสือชีช้วนสว่นสรุปข้อมลูส าคญั และ/หรือใบค าสัง่ซือ้
หน่วยลงทุน และ/หรือใบค าขอเปิดบญัชีกองทนุ และ/หรือเอกสารอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง ได้โดยผ่านบริษัทจัดการ หรือเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการ (www.uobam.co.th) หรือผู้ สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) ทัง้นี  ้ตามวันและเวลาท าการของ 
บริษัทจดัการ และ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) และ/หรือวิธีอื่นใดที่บริษัทจดัการก าหนด 
 
5.2.2.3   การสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุผา่นช่องทางที่บริษัทจดัการก าหนด 
ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุสามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจดัการ หรือส านกังานและสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน 
(ถ้ามี) ส าหรับมลูคา่ขัน้ต ่าของการสัง่ซือ้ และจ านวนเงินสงูสดุตอ่ครัง้ในการสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ ให้เป็นไปตามที่ระบไุว้ในหนงัสือชีช้วน 
และ/หรือคู่มือการใช้บริการของแต่ละระบบ และ/หรือตามที่บริษัทจดัการประกาศก าหนดเพิ่มเติม ทัง้นี ้การท ารายการสัง่ซือ้
หนว่ยลงทนุ ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุสามารถติดต่อด้วยตนเองได้ที่บริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) และ/
หรือสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุผา่นทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือทางไปรษณีย์ หรือเคร่ืองโทรสาร หรือวิธีอื่นใด ที่บริษัทจดัการประกาศ
ก าหนด อาทิเช่น 

-      ระบบ Premier Online (Internet Trading) ผา่น www.uobam.co.th หรือ 

-      ช าระเงินผา่นระบบ Bill Payment ของธนาคารพาณิชย์ผ่าน 2 ช่องทางหลกั คือ ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารพาณิชย์ และ
ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคาร ได้แก่ เทเลโฟนแบงก์กิง้ (Telephone Banking) และอินเทอร์เน็ตแบงก์กิง้ (Internet 
Banking) หรือ 

-      บริการการลงทนุตามแผนการลงทนุอตัโนมตัิ (Regular Saving Plan) หรือ 

-      บริการซือ้ผา่นเจ้าหน้าที่ทางโทรศพัท์  

ซึง่วิธีการหรือช่องทางการเสนอขายหนว่ยลงทนุดงักลา่วข้างต้น บริษัทจดัการอาจเปิด และ/หรือไมเ่ปิดให้บริการครบทกุช่องทาง 
ผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุสามารถสอบถามเพิ่มเติม และขอคูม่ือการใช้บริการของแตล่ะระบบได้ที่บริษัทจดัการ และ/หรือสถานท่ีติดตอ่

http://www.uobam.co.th/
http://www.uobam.co.th/
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ทกุแหง่ของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ (ถ้ามี) ทัง้นี ้ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุสามารถศึกษารายละเอียด ข้อก าหนด 
และเง่ือนไขตา่งๆ ของแตล่ะระบบได้จากคูม่ือการใช้บริการ และ/หรือที่บริษัทจดัการได้ประกาศเพิ่มเติม เช่น ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุ
ที่ต้องการใช้บริการในแตล่ะระบบ จะต้องเคยเปิดบญัชีกองทนุหรือบญัชีผู้ ถือหน่วยลงทนุมาก่อน และ/หรือได้รับอนมุตัิการขอใช้
บริการ และ/หรือการขอหกับญัชีเงินฝากอตัโนมตัิของธนาคารพาณิชย์ เป็นต้น 

 
บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติม หยดุการให้บริการ และ/หรือปรับลด วิธีการหรือช่องทางดงักลา่ว ซึ่งจะ
เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ 
ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันท าการก่อนวนัเร่ิม / หยุดการให้บริการ ทัง้นี ้จะติดประกาศ ณ สถานที่ท าการของ 
บริษัทจดัการและผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) 
 
5.2.3   การรับช าระ และการเก็บรักษาเงินคา่ซือ้หนว่ยลงทนุ  
 
5.2.3.1   ผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุสามารถช าระเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุได้ที่บริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) 
หรือช าระเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุผ่านระบบ Bill Payment ของธนาคารพาณิชย์ ซึ่งสามารถช าระผ่าน 2 ช่องทางหลกั คือ ผ่าน
เคาน์เตอร์ธนาคารพาณิชย์ และผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคาร ได้แก่ เทเลโฟนแบงก์กิง้ (Telephone Banking) และ
อินเทอร์เน็ตแบงก์กิง้ (Internet Banking) หรือวิธีอื่นใดที่บริษัทจดัการประกาศก าหนด โดยวิธีการให้เป็นไปตามเง่ือนไขที่ระบุไว้
ในคูม่ือการใช้บริการ 
 
5.2.3.2    ผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุจะต้องช าระเงินคา่ซือ้ครัง้เดียวเต็มจ านวนที่สัง่ซือ้ โดยช าระเป็นเงินสด เช็ค ดราฟต์ ค าสัง่หกับญัชี
ธนาคาร ช าระผา่นบตัรเครดิต หรือวิธีอื่นใดที่บริษัทจดัการยอมรับ โดยผู้สัง่ซือ้จะต้องลงวนัท่ีตามวนัท่ีที่สัง่ซือ้และขีดคร่อมเฉพาะ
สัง่จ่ายเพื่อบญัชีเงินฝากประเภทกระแสรายวนัที่บริษัทจัดการเปิดไว้เพื่อการนี ้โดยระบุช่ือ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศพัท์ของ  
ผู้สัง่ซือ้ลงบนด้านหลงัของเช็คเพื่อความสะดวกในการติดตอ่และเพื่อผลประโยชน์ของผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ 
 
5.2.3.3    ในการช าระเงินคา่ซือ้หนว่ยลงทนุ ผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุจะต้องช าระคา่หนว่ยลงทนุด้วยเงินจนเต็มค่า จะหกักลบลบหนี ้
กบับริษัทจดัการไม่ได้ เว้นแต่ผู้ ถือหน่วยลงทนุขายคืนหน่วยลงทนุของกองทนุรวมหนึ่งเพื่อซือ้หน่วยลงทุนของกองทนุรวมอื่นที่
บริษัทจดัการเป็นผู้ รับผิดชอบด าเนินการหรือกองทนุรวมเดียวกนั บริษัทจดัการอาจด าเนินการให้มีการหกักลบลบกนัก็ได้  
 
5.2.3.4    ในกรณีที่ผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุช าระคา่ซือ้หนว่ยลงทนุด้วยวิธีอื่นใดที่มิใช่เงินสด เช่น  
 
-      เช็ค ดราฟต์ หรือผา่นบตัรเครดิต บริษัทจดัการจะถือวา่วนัท่ีระบใุนใบค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ และ/หรือวนัที่บริษัทจดัการ
ได้รับรายงานการซือ้หน่วยลงทุนของผู้ ลงทุนจากผู้ สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) เป็นวันที่สัง่ซือ้หน่วยลงทุน โดย 
บริษัทจดัการจะต้องทราบผลการเรียกเก็บเงินได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด 
 
ในกรณีที่เช็ค ดราฟต์ หรือการช าระผา่นบตัรเครดิตดงักลา่วไมส่ามารถเรียกเก็บเงินได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด บริษัทจดัการขอ
สงวนสทิธิที่จะระงบั และ/หรือยกเลกิ และ/หรือเลือ่นวนัสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุไปเป็นวนัเดียวกนักบัวนัท่ีเรียกเก็บเงินได้   
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-      กรณีสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุโดยการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุมาจากกองทนุเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์ และ/หรือกองทนุเปิด 
ไทย เทรเชอรี (กองทนุต้นทาง) มาเข้ากองทนุเปิด เอเชียน เดบท์ รีจินอล บอนด์ ปันผล (กองทนุปลายทาง) บริษัทจดัการจะถือวา่
วนัที่ระบุในใบค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็นวนัที่สัง่ซือ้หน่วยลงทุน และบริษัทจัดการจะน าเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนของ
กองทุนต้นทางมาช าระค่าซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนเปิดนี ้ภายใน 2 วันท าการนับแต่วันที่ที่ระบุในใบค าสั่งสบัเปลี่ยน 
หนว่ยลงทนุ 
 
5.2.3.5    บริษัทจดัการจะน าเงินท่ีได้รับจากการสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุเก็บรักษาไว้ในบญัชีเงินฝากที่บริษัทจดัการเปิดไว้เพื่อการนี  ้ซึ่ง
ดอกผล (ถ้ามี) ในช่วงดงักลา่วทัง้หมดจะน าเข้าเป็นผลประโยชน์ของกองทนุ 
 
5.2.4 การจดัสรรหนว่ยลงทนุ 
 
5.2.4.1 บริษัทจดัการจะจดัสรรหนว่ยลงทนุให้แก่ผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุดงันี ้
 
ก)    กรณีสัง่ซือ้ปกติ  
จดัสรรตามจ านวนที่สัง่ซือ้ และได้ช าระเงินคา่ซือ้หนว่ยลงทนุเต็มตามจ านวนแล้ว 
ในกรณีที่จ านวนเงินที่ระบุไว้ในใบค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุไม่ตรงกบัจ านวนเงินที่บริษัทจดัการได้รับช าระ บริษัทจัดการจะจัดสรร
หนว่ยลงทนุให้ตามจ านวนเงินท่ีได้รับช าระเป็นเกณฑ์  
 
ข)    กรณีสัง่ซือ้โดยการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุมาจากกองทนุเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์ และ/หรือกองทนุเปิด ไทย เทรเชอรี 
จดัสรรตามจ านวนที่สัง่ซือ้ ตามที่ได้ระบใุนใบค าสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ 
 
ยกเว้น :-  
-  ในกรณีที่การสัง่ซือ้หน่วยลงทุนนัน้มีผลให้จ านวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินกว่าจ านวนหน่วยลงทุนของโครงการ
จดัการกองทนุท่ีได้รับอนมุตัิจากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ในกรณีดงักลา่วบริษัทจดัการจะ
จัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ สั่งซือ้โดยใช้หลักการ “สั่งซือ้ก่อนได้ก่อน” ตามวันที่ได้รับค าสั่งซือ้หน่วยลงทุน และ/หรือ 
ใบค าสง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ ดงันี ้ 
 
ก)   กรณีสัง่ซือ้ปกติ 
พิจารณาตามวนัท่ีสัง่ซือ้ และได้รับช าระเงินคา่ซือ้หนว่ยลงทนุเต็มตามจ านวนแล้ว  
 
ข)    กรณีสัง่ซือ้โดยการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุมาจากกองทนุเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์ และ/หรือกองทนุเปิด ไทย เทรเชอรี 
พิจารณาตามวนัท่ีได้รับใบค าสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ และ/หรือ วนัท่ีระบใุนใบค าสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ  
 
อยา่งไรก็ตาม ในกรณีที่มีการสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุพร้อมกนัในวนัเดียวกนั บริษัทจดัการจะพิจารณาจดัสรรหนว่ยลงทนุให้กบัผู้ สัง่ซือ้
หนว่ยลงทนุตามวิธีการ ดงันี ้
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1.     จดัสรรให้กบัผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุทกุราย ตามมลูค่าขัน้ต ่าของการจองซือ้หน่วยลงทนุตามที่ก าหนดไว้ในโครงการ โดย
หากผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุมากกวา่ 1 บญัชี บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะจดัสรรให้เพียงบญัชีเดียวเทา่นัน้ 
 
2.     จัดสรรหน่วยลงทุนที่เหลือจากการจัดสรรตามข้อ 1 โดยจัดสรรเพิ่มเป็นจ านวนทวีคูณของ 1,000 บาท (หรือ 100 
หนว่ย) ให้แก่ผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุทกุราย วนเป็นรอบไปเร่ือยๆ จนกวา่จะครบตามจ านวนเงินทนุของโครงการท่ีเสนอขาย 
 
3. ในกรณีที่มีหนว่ยลงทนุไมเ่พียงพอตอ่การจดัสรรให้กบัผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุในข้อ 2 ทกุรายได้ บริษัทจดัการจะใช้วิธีสุม่
รายช่ือโดยคอมพิวเตอร์ (Random) เพื่อท าการจดัสรรหน่วยลงทนุให้กบัผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุที่ยงัไม่ได้รับการจัดสรรเต็มตาม
จ านวนที่จองซือ้ 
 
4.     ในกรณีที่มีผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุเป็นจ านวนมาก จนบริษัทจดัการไมส่ามารถจดัสรรหนว่ยลงทนุให้แก่ผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ
ทกุรายตามข้อ 1 ตามมลูคา่ขัน้ต ่าของการจองซือ้หนว่ยลงทุนตามที่ก าหนดไว้ในโครงการได้ บริษัทจดัการสงวนสิทธิที่จะจดัสรร
ให้แก่ผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุโดยใช้วิธีสุม่รายช่ือคอมพิวเตอร์ (Random) เพื่อท าการจดัสรรหนว่ยลงทนุให้ผู้จองซือ้ที่ได้รับเลือกจาก
การสุ่มรายช่ือตามมูลค่าขัน้ต ่าของการจองซือ้หน่วยลงทุนตามที่ก าหนดไว้ในโครงการ โดยไม่จ าเป็นต้องแจ้งให้ผู้ สัง่ซือ้ 
หนว่ยลงทนุทราบลว่งหน้า 
 
ทัง้นี ้ผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุรับรองที่จะซือ้หนว่ยลงทนุตามจ านวนที่จองซือ้ หรือตามจ านวนที่ได้รับการจดัสรร โดยไม่เปลี่ยนแปลง
หรือเพิกถอนการจองซือ้หนว่ยลงทนุดงักลา่ว และยินยอมรับคืนเงินในกรณีที่ไมไ่ด้รับการจดัสรร 
 
5.2.4.2 ในกรณีที่บริษัทจดัการพิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทนุ หรือของผู้ ถือหน่วยลงทุนหรือ
ช่ือเสียงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะระงับ / ยกเลิก / เลื่อนวันสั่งซือ้ 
หน่วยลงทุน และ/หรือสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทัง้หมดก็ได้ โดยไม่จ าเป็นต้องแจ้งให้  
ผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุทราบลว่งหน้า  
 
5.2.4.3 ในกรณีที่จ านวนเงินที่ระบุไว้ในใบค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนไม่ตรงกับจ านวนเงินที่บริษัทจัดการได้รับช าระจากผู้ ซือ้  
หนว่ยลงทนุ บริษัทจดัการจะจดัสรรหนว่ยลงทนุให้ตามจ านวนเงินท่ีได้รับช าระเป็นเกณฑ์ 
 
5.2.4.4 สทิธิของผู้ ถือหนว่ยลงทนุจะเกิดขึน้ หลงัจากที่นายทะเบียนหน่วยลงทนุได้บนัทึกข้อมลูการซือ้หน่วยลงทนุของผู้สัง่ซือ้
ในสมดุทะเบียนผู้ ถือหนว่ยลงทนุแล้วเทา่นัน้ 
 
5.2.5 การคืนเงินคา่จองซือ้หนว่ยลงทนุ  
บริษัทจดัการจะคืนเงินคา่จองซือ้หนว่ยลงทนุให้แก่ผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ ในกรณีตา่งๆ ภายใต้เง่ือนไขที่ก าหนดดงัตอ่ไปนี ้
  
5.2.5.1 กรณีที่บริษัทจัดการประสงค์จะยกเลิกการจัดตัง้กองทุนรวมที่อยู่ระหว่างการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก  
บริษัทจดัการสามารถยตุิการขายหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมก่อนสิน้สดุระยะเวลาการเสนอขายหนว่ยลงทนุดงักลา่วได้ 
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บริษัทจัดการจะรายงานให้ส านักงานทราบการยุติการขายหน่วยลงทุนตามวรรคหนึ่งภายใน 7 วันนับแต่วันที่ยุติการขาย 
หนว่ยลงทนุนัน้ และให้การอนมุตัิให้จดัตัง้และจดัการกองทนุรวมนัน้สิน้สดุลงในวนัท่ีแจ้งให้ส านกังานทราบ 
 
บริษัทจดัการจะคืนเงินคา่จองซือ้หน่วยลงทนุและผลประโยชน์ใด ๆ ที่เกิดขึน้จากเงินที่ได้รับจากการจ าหน่ายหน่วยลงทนุให้แก่  
ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุตามสดัสว่นของเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุ ภายใน 15 วนันบัแต่วนัที่การอนมุตัิให้จดัตัง้และจดัการกองทนุรวม
สิน้สดุลงตามวรรคสอง และหากบริษัทจดัการกองทนุรวมไม่สามารถคืนเงินและผลประโยชน์ภายในก าหนดเวลาดงักลา่วได้อนั
เนื่องจากความผิดของบริษัทจดัการกองทนุรวมเอง ให้บริษัทจดัการกองทนุรวมช าระดอกเบีย้ในอตัราไม่ต ่ากว่าร้อยละเจ็ดคร่ึง
ตอ่ปีนบัแตว่นัท่ีครบก าหนดเวลานัน้จนถึงวนัท่ีบริษัทจดัการกองทนุรวมช าระเงินคา่จองซือ้จนครบถ้วน 
 
5.2.5.2 กรณีที่บริษัทจดัการต้องยตุิโครงการหลงัจากสิน้สดุระยะเวลาการเสนอขาย ตามกรณีดงัตอ่ไปนี  ้
 
(1) ในกรณีที่ไมส่ามารถจ าหนา่ยหนว่ยลงทนุให้แก่ประชาชนได้ถึง 35 ราย  
 
(2) ในกรณีที่มีการจดัสรรหนว่ยลงทนุให้แก่บคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดเกินกวา่หนึง่ในสามของจ านวนหนว่ยลงทนุ
ที่จ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมด เว้นแตเ่ข้าข้อยกเว้นตามที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 
 
บริษัทจดัการจะด าเนินการจดัสง่เงินคา่จองซือ้หนว่ยลงทนุคืนพร้อมผลประโยชน์ใด ๆ ที่เกิดขึน้จากเงินที่ได้รับจากการจ าหน่าย
หนว่ยลงทนุ (ถ้ามี) ให้แก่ผู้สัง่ซือ้ภายใน 1 เดือนนบัแตว่นัสิน้สดุระยะเวลาการเสนอขายหนว่ยลงทนุครัง้แรกตามสดัสว่นของเงิน
ค่าจองซือ้หน่วยลงทนุ และหากบริษัทจัดการไม่สามารถคืนเงินและผลประโยชน์ภายในก าหนดเวลาดงักล่าวได้อนัเนื่องจาก
ความผิดพลาดของบริษัทจัดการเอง บริษัทจัดการจะช าระดอกเบีย้ในอัตราที่คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ  
ตลาดหลกัทรัพย์ประกาศก าหนด โดยเร่ิมนบัตัง้แต่วนัที่ครบก าหนดเวลานัน้ จนถึงวันที่บริษัทจัดการช าระเงินค่าจองซือ้จน
ครบถ้วน ทัง้นี ้เว้นแตส่ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะพิจารณาผอ่นผนั สัง่การเป็นอยา่งอื่น  
 
5.2.5.3 ในกรณีที่บริษัทจดัการใช้สทิธิที่จะยตุิโครงการหลงัจากสิน้สดุระยะเวลาการเสนอขายหนว่ยลงทนุครัง้แรก ตามที่ระบไุว้
ในข้อ 1.9 “เง่ือนไข (อายโุครงการ)” หรือกรณีอื่นใดนอกเหนือจากข้อ 5.2.5.1 – 5.2.5.2 ข้างต้น 
 
บริษัทจดัการจะด าเนินการจดัสง่เงินคา่จองซือ้หนว่ยลงทนุคืนพร้อมผลประโยชน์ใด ๆ ที่เกิดขึน้จากเงินที่ได้รับจากการจ าหน่าย
หน่วยลงทนุ (ถ้ามี) ให้แก่ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุภายใน 1 เดือนนบัแต่วนัสิน้สดุระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรกตาม
สดัสว่นของเงินคา่จองซือ้หนว่ยลงทนุ และหากบริษัทจดัการไม่สามารถคืนเงินและผลประโยชน์ภายในก าหนดเวลาดงักลา่วได้
อนัเนื่องจากความผิดพลาดของบริษัทจดัการเอง บริษัทจดัการจะช าระดอกเบีย้ในอตัราที่คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ประกาศก าหนด โดยเร่ิมนบัตัง้แต่วนัที่ครบก าหนดเวลานัน้ จนถึงวันที่บริษัทจัดการช าระเงินค่าจองซือ้จน
ครบถ้วน ทัง้นี ้เว้นแตส่ านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะพิจารณาผอ่นผนั สัง่การเป็นอยา่งอื่น 
 
5.2.6 เอกสารหลกัฐานในการขอเปิดบญัชี  
เอกสารประกอบการเปิดบัญชีมีดงันี ้เว้นแต่บริษัทจัดการยินยอมผ่อนผนัให้เป็นกรณีไป: (บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการ
พิจารณาจากเอกสารหลกัฐานอื่น ๆ เพิ่มเติมหรือทดแทนตามที่เห็นสมควร)  
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5.2.6.1    กรณีบคุคลธรรมดา 
 
(1)    ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาบตัรประจ าตวัข้าราชการ พร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง 
 
(2)   ส าเนาหนงัสอืเดินทาง พร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง (เฉพาะกรณีบคุคลตา่งด้าว) 
 
(3)    ส าเนาสมดุเงินฝากที่มีช่ือและเลขที่บญัชี พร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง 
 
หรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทจดัการอาจก าหนดเพิ่มเติม/ทดแทน 
 
5.2.6.2   กรณีนิติบคุคล 
 
(1)    ส าเนาหนงัสอืรับรองกระทรวงพาณิชย์ พร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้องโดยผู้มีอ านาจลงนาม 
 
(2)    ส าเนาหนงัสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับของบริษัท ส าเนาบัตรประจ าตัวผู้ เสียภาษีอากร พร้อมลงนามรับรองส าเนา
ถกูต้องโดยผู้มีอ านาจลงนาม 
 
(3)    ส าเนาบญัชีรายช่ือผู้ ถือหุ้น (แบบ บอจ. 5) ในกรณีบริษัทจ ากดั หรือหลกัฐานอื่นที่แสดงรายช่ือผู้ เป็นหุ้นสว่นหรือผู้ เป็น
เจ้าของนิติบคุคล ทัง้นี ้ตามที่บริษัทจดัการก าหนด พร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้องโดยผู้มีอ านาจลงนาม 
 
(4)    ตวัอยา่งลายมือช่ือของผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบคุคล และเง่ือนไขการลงนาม 
 
(5)    ส าเนาบตัรประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบคุคล 
 
(6)    ส าเนาหนงัสอืรับรองของบริษัท หนงัสอืมอบอ านาจ ประกาศ ค าสัง่ ระเบียบภายใน หรือเอกสารหลกัฐานในการแตง่ตัง้
บคุคลผู้มีอ านาจกระท าการแทนนิติบคุคลนัน้ๆ พร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้องโดยผู้มีอ านาจลงนาม 
 
(7)   ส าเนาหนังสือมอบอ านาจกระท าการ ส าหรับกรณีที่มีการมอบอ านาจใ ห้ผู้ อื่นกระท าการแทน พร้อมส าเนาบัตร
ประชาชนผู้มอบอ านาจและผู้ รับมอบอ านาจ อนึ่งหากหนงัสือมอบอ านาจเป็นฉบบัส าเนา ฉบบัส าเนาดงักลา่วจะต้องลงนาม
รับรองโดยผู้มอบอ านาจด้วย 
(8)   ส าเนาสมดุเงินฝากที่มีช่ือและเลขที่บญัชี พร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้องโดยผู้มีอ านาจลงนาม 
หรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทจดัการอาจก าหนดเพิ่มเติม 
 
5.2.6.3   กรณีเป็นบุคคล และ/หรือนิติบุคคลประเภทอื่น ๆ เช่น คณะบุคคล ห้างหุ้นส่วนไม่จดทะเบียนนิติบุคคลที่มีกฎหมาย
เฉพาะจดัตัง้ขึน้ หรือองค์กรอิสระ ฯลฯ บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิในการขอเอกสารอื่นใดเพิ่มเติม/ทดแทน ตามที่เห็นสมควร 
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5.2.7 เง่ือนไขการซือ้หนว่ยลงทนุ  
 
5.2.7.1  บริษัทจัดการถือว่าผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทุน และ/หรือผู้ ถือหน่วยลงทุนได้ท าการศึกษา เข้าใจและยินดีที่จะปฏิบัติตาม
เง่ือนไขตา่ง ๆ ที่ได้ระบไุว้ในคูม่ือการใช้บริการ โครงการจดัการกองทนุ และ/หรือหนงัสอืชีช้วนนีแ้ล้ว  
 
5.2.7.2  ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุที่ได้ท าการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ และได้ช าระเงินค่าซือ้หน่วยลงทุนเต็มตามจ านวนแล้ว จะเพิกถอน
การสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ และ/หรือขอคืนเงินคา่ซือ้หนว่ยลงทนุไมไ่ด้ เว้นแตจ่ะได้รับอนมุตัิจากบริษัทจดัการเป็นกรณีพิเศษ 
 
5.2.7.4    ผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุที่มีถ่ินฐานอยูใ่นตา่งประเทศ จะต้องเป็นผู้ รับภาระในเร่ืองของข้อก าหนด กฎระเบียบ และภาษีต่าง ๆ 
ที่เก่ียวเนื่องกบัการลงทนุในหนว่ยลงทนุของกองทนุเอง 
 
5.2.7.5    บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะปฏิเสธหรือระงบั การสัง่ซือ้ การจดัสรร และ/หรือการโอนหนว่ยลงทนุให้แก่ US Person 
 
5.2.7.6 บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะปฏิเสธ และ/หรือระงบัการสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ ทัง้หมดหรือบางสว่น และ/หรือปฏิเสธที่จะ
ให้ค าแนะน าการลงทนุ ในกรณีใดกรณีหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้:-  
 
(1)  กรณีที่การสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุของผู้ ถือหนว่ยรายใดรายหนึง่ อาจมีผลท าให้ผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุรายนัน้ ๆ ถือหน่วยลงทนุ
มากกวา่ร้อยละ 5.0 ของมลูคา่หนว่ยลงทนุท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมด 
 
(2)    กรณีที่การสัง่ซือ้หน่วยลงทุนนัน้มีผลท าให้จ านวนหน่วยลงทนุของกองทุนเกินกว่าจ านวนเงินทุนของโครงการตามที่
ได้รับอนมุตัิจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.    
 
(3)    กรณีเอกสารหรือข้อมลูประกอบการซือ้หน่วยลงทนุที่บริษัทจดัการได้รับจากผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุไม่ถูกต้องตามความ
เป็นจริง และ/หรือไมค่รบถ้วน 
 
(4)    กรณีเอกสารหรือข้อมลูประกอบการซือ้หน่วยลงทนุที่บริษัทจดัการได้รับจากผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุไม่ถูกต้องตามความ
เป็นจริง และ/หรือไมค่รบถ้วนทัง้ตามข้อก าหนดของส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือตามข้อก าหนดของบริษัทจดัการ 
อาทิเช่น ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทุนปฏิเสธที่จะให้ข้อมูลหรือให้ข้อมูลที่ไม่ครบถ้วน เพื่อประกอบการให้ค าแนะน าที่สอดรับกับระดบั
ความเสีย่งของกองทนุรวม และ/หรือผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุประสงค์จะลงทนุในกองทนุท่ีมีระดบัความเสีย่งสงูกวา่ระดบัความเสีย่งที่
ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุยอมรับได้ และผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุไม่ยินยอม/ไม่ให้ค ายืนยนัรับทราบถึงระดบัความเสี่ยงที่เพิ่มขึน้จากการ
ลงทุนในกองทนุดงักล่าว และ/หรือกรณีที่ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทุนไม่ได้น าส่งเอกสารหลกัฐานประกอบการซือ้หน่วยตามที่ก าหนด 
เป็นต้น 
 
(5)    กรณีที่มีเหตอุนัควรสงสยัว่าผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุ และ/หรือผู้ ถือหน่วยลงทนุ หรือบคุคลที่เก่ียวข้อง/เก่ียวเนื่อง/เก่ียวพนั
กบัผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ และ/หรือผู้ ถือหนว่ยลงทนุ เป็นบคุคลที่มีความเก่ียวข้อง/เก่ียวเนื่อง/เก่ียวพนักบัการฟอกเงินหรือการก่อการร้าย 
หรืออยูร่ะหวา่งถกูกลา่วโทษ/สอบสวน/ติดตาม/ต้องสงสยั/ถกูด าเนินคดี และ/หรือ เป็นบคุคลที่มีช่ืออยูใ่นบญัชีรายช่ือผู้กระท าผิด 
(Black List) จากเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ขององค์กรก ากบัดแูลที่เก่ียวข้องในเร่ืองดงักลา่ว   
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(6)    บริษัทจดัการอาจขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสัง่ซือ้ และ/หรือการจดัสรรหน่วยลงทนุในบางกรณีตามที่บริษัทจดัการ
เห็นสมควร เช่น ในกรณีที่บริษัทจัดการเห็นว่าเป็นประโยชน์โดยรวมต่อกองทุนหรือผู้ ถือหน่วยลงทุน หรือกรณีที่การสัง่ซือ้ 
หน่วยลงทุนอาจก่อให้เกิดปัญหาในการบริหารกองทุนหรือก่อให้เกิดผลเสียหายแก่กองทุน เป็นต้น ทัง้นี ้เพื่อเป็นการรักษา
ผลประโยชน์โดยรวมของกองทนุ ผู้ ถือหน่วยลงทนุ และ ช่ือเสียงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายในอนาคตของบริษัทจดัการ
เป็นหลกั  
 
(7)    บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะปฏิเสธการสัง่ซือ้ และ/หรือการจดัสรรหนว่ยลงทนุทัง้หมดทกุรายการและยกเลกิการขาย
หน่วยลงทุนภายหลงัการเสนอขายครัง้แรกนีห้ากคาดการณ์ได้ว่า การจัดตัง้และ/หรือการลงทุนของกองทุน ณ ขณะนัน้ๆ ไม่
เหมาะสม และ/หรือไม่เป็นประโยชน์โดยรวมต่อนกัลงทุน โดยบริษัทจดัการอาจยกเลิกการจัดตัง้กองทนุและคืนเงินค่าจองซือ้
ให้กบันกัลงทนุโดยเร็ว  
 
เงือ่นไขอืน่ : 
เง่ือนไขอื่น ๆ ของข้อ 5 “การเสนอขายหนว่ยลงทนุครัง้แรก” 
บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะปรับปรุง แก้ไข และ/หรือเพิ่มเติมข้อ 5 “การเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก” ตามหลกัเกณฑ์และ
เง่ือนไขที่บริษัทจัดการก าหนด และเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของส านกังานคณะกรรมการ ก .ล.ต. โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไข
โครงการ โดยบริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ลงทนุทราบลว่งหน้าไม่น้อยกว่า 3 วนัท าการก่อนวนัเร่ิมให้บริการ โดยจะติดประกาศ ณ 
สถานท่ีท าการของบริษัทจดัการและผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี)  
 
6.  การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครัง้แรก :  
6.1.  ช่องทางการเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก :  
  บริษัทจดัการ          ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 
  Internet    เคาน์เตอร์ธนาคารพาณิชย์  
  Telephone-Banking   Internet Banking   
  บริการซือ้ผา่นเจ้าหน้าที่ทางโทรศพัท์   บริการการลงทนุตามแผนการลงทนุอตัโนมตัิ (Regular Saving Plan) 
6.2.  รายละเอียดการเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก :  
 
6.2.1 วนัเวลาท าการเสนอขายหนว่ยลงทนุภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก  
ทุกวันท าการขายหน่วยลงทุน  ระหว่างเวลาเปิดท าการธนาคารพาณิชย์ ถงึเวลา 14.30 น. 
ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถท ารายการซือ้ได้ ระหว่างเวลาเปิดท าการธนาคารพาณิชย์ ถึงเวลา 14.30 น. ทัง้นี ้การท ารายการ
ภายในเวลาที่ก าหนดใด ให้ถือเป็นรายการของวนัท าการนัน้ การท ารายการภายหลงัเวลาที่ก าหนด จะถือเป็นรายการของวนั 
ท าการถดัไป  
 
บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะพิจารณาข้อมูล และเวลาการท ารายการของผู้ ถือหน่วยลงทุน ภายใต้หลักฐานที่ปรากฏอยู่ที่  
บริษัทจดัการเป็นหลกัฐานอ้างอิงเทา่นัน้ 
 
อนึง่ บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะเปลีย่นแปลง/แก้ไข/ขยาย/เพิ่ม/ลด วนั เวลา วิธีการ หรือ หยดุ/เลื่อนการสง่ค าสัง่ซือ้/ขายคืน/ 
สบัเปลีย่น และ/หรือการสง่ค าสัง่ซือ้/ขายคืน/สบัเปลีย่นลว่งหน้าเป็นการชัว่คราว/ถาวร ซึง่หากเป็นกรณีที่บริษัทจดัการทราบหรือ
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รู้เหตลุว่งหน้า บริษัทจดัการจะประกาศให้ผู้ ถือหน่วยทราบไม่น้อยกว่า 3 วนัท าการก่อนมีการปรับเปลี่ยน อย่างไรก็ดี หากเป็น
กรณีไมท่ราบลว่งหน้า อาทิเช่น เกิดการเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกิจ หรือเกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง หรือสถานการณ์การ
ลงทนุไมเ่หมาะสม เป็นต้น บริษัทจดัการจะประกาศให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทราบโดยเร็วที่สดุ โดยประกาศไว้ ณ สถานที่ท าการของ
บริษัทจดัการและผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี)  
 
6.2.2   วิธีการสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ และราคาขายหนว่ยลงทนุ 
 
6.2.2.1   การสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุครัง้แรก 
ผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุท่ียงัไมเ่คยมีบญัชีกองทนุ และ/หรือบญัชีผู้ ถือหนว่ยลงทนุกบับริษัทจดัการ จะต้องเปิดบญัชีกองทนุ และ/หรือ
บญัชีผู้ ถือหนว่ยลงทนุ โดยต้องมีเอกสารตามข้อ 6.2.6 “เอกสารหลกัฐานในการขอเปิดบญัชี” แนบ และจะต้องกรอกรายละเอียด
ในใบค าขอเปิดบญัชีกองทนุใบค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ และใบค าขอใช้บริการอื่น ๆ ให้ครบถ้วนชดัเจน 
 
6.2.2.2   มลูคา่ขัน้ต ่าของการสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ 
- ไมก่ าหนด – 
 
ทัง้นี ้การสัง่ซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุนีเ้ป็นครัง้แรก ผู้สัง่ซือ้จะต้องสัง่ซือ้เป็นมลูค่าไม่ต ่ากว่า 2,000 บาท (สองพนับาท) หรือ
ตามที่บริษัทจดัการก าหนดเป็นอยา่งอื่น 
 
บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะลดหย่อน หรือยกเว้นมลูค่าขัน้ต ่าของการสัง่ซื อ้หน่วยลงทนุครัง้แรก โดยขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของ
บริษัทจดัการ โดยบริษัทจดัการจะประกาศให้ผู้ลงทนุทราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 3 วนัท าการ ณ สถานที่ท าการของบริษัทจดัการ
และผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี)  
 
(1)    ราคาขายหนว่ยลงทนุ  
ราคาขายหนว่ยลงทนุ  =    มลูคา่หนว่ยลงทนุ ณ สิน้วนัท าการขายหนว่ยลงทนุ  
บวกด้วย  สว่นตา่งคา่ขายหนว่ยลงทนุ (Subscription Spread) (ถ้ามี)  
บวกด้วย  คา่ธรรมเนียมการขายหนว่ยลงทนุ (Front-end Fee) (ถ้ามี)  
 
การก าหนดราคาหนว่ยลงทนุที่เสนอขายหลงัจากที่มีการปิดการเสนอขายครัง้แรกไปแล้ว บริษัทจดัการจะใช้มลูค่าหน่วยลงทนุ 
ณ สิน้วนัท าการขายหน่วยลงทุน เป็นเกณฑ์ในการค านวณราคาขายและจ านวนหน่วยลงทุนที่ผู้ ซือ้จะได้รับ ซึ่งจะเป็นมูลค่า
หนว่ยลงทนุ และราคาขายหนว่ยลงทนุท่ีรับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว  
 
(2)   วิธีการขอรับหนงัสอืชีช้วน ใบค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ ใบค าขอเปิดบญัชีกองทนุ  
 
ผู้สนใจลงทนุสามารถติดต่อขอรับหนงัสือชีช้วนสว่นข้อมูลโครงการ และ/หรือหนงัสือชีช้วนส่วนสรุปข้อมลูส าคญั และ/หรือใบ 
ค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ และ/หรือใบค าขอเปิดบญัชีกองทนุ และ/หรือเอกสารอื่นๆ ท่ีเก่ียวข้อง ได้โดยผา่นบริษัทจดัการ หรือเว็บไซต์
ของบริษัทจัดการ (www.uobam.co.th) หรือผู้ สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) ทัง้นี ้ตามวันและเวลาท าการของ 
บริษัทจดัการ และ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) และ/หรือวิธีอื่นใดที่บริษัทจดัการก าหนด 

http://www.uobam.co.th/
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6.2.2.3   การสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุผา่นช่องทางที่บริษัทจดัการก าหนด 
 
ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุสามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจดัการ หรือส านกังานและสาขาของผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือ้คืน 
(ถ้ามี) ส าหรับมลูคา่ขัน้ต ่าของการสัง่ซือ้ และจ านวนเงินสงูสดุต่อครัง้ในการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ ให้เป็นไปตามที่ระบไุว้ในหนงัสือ 
ชีช้วน และ/หรือคู่มือการใช้บริการของแต่ละระบบ และ/หรือตามที่บริษัทจดัการประกาศก าหนดเพิ่มเติม ทัง้นี ้การท ารายการ
สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุสามารถติดต่อด้วยตนเองได้ที่บริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) 
และ/หรือสัง่ซือ้หน่วยลงทุนผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือทางไปรษณีย์ หรือเคร่ืองโทรสาร หรือวิธีอื่นใด ที่บริษัทจัดการ
ประกาศก าหนด อาทิเช่น 

-      ระบบ Premier Online (Internet Trading) ผา่น www.uobam.co.th หรือ 

-      ช าระเงินผ่านระบบ Bill Payment ของธนาคารพาณิชย์ผ่าน 2 ช่องทางหลกั คือ ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารพาณิชย์ และผ่าน
ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคาร ได้แก่ เทเลโฟนแบงก์กิง้ (Telephone Banking) และอินเทอร์เน็ตแบงก์กิง้ (Internet 
Banking) หรือ 

-      บริการการลงทนุตามแผนการลงทนุอตัโนมตัิ (Regular Saving Plan) หรือ 

-      บริการซือ้ผา่นเจ้าหน้าที่ทางโทรศพัท์  
 
ซึง่วิธีการหรือช่องทางการเสนอขายหนว่ยลงทนุดงักลา่วข้างต้น บริษัทจดัการอาจเปิด และ/หรือไมเ่ปิดให้บริการครบทกุช่องทาง 
ผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุสามารถสอบถามเพิ่มเติม และขอคูม่ือการใช้บริการของแตล่ะระบบได้ที่บริษัทจดัการ และ/หรือสถานท่ีติดตอ่
ทกุแหง่ของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ (ถ้ามี) ทัง้นี ้ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุสามารถศึกษารายละเอียด ข้อก าหนด 
และเง่ือนไขตา่งๆ ของแตล่ะระบบได้จากคูม่ือการใช้บริการ และ/หรือที่บริษัทจดัการได้ประกาศเพิ่มเติม เช่น ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุ
ที่ต้องการใช้บริการในแตล่ะระบบ จะต้องเคยเปิดบญัชีกองทนุหรือบญัชีผู้ ถือหนว่ยลงทนุมาก่อน และ/หรือได้รับอนมุตัิการขอใช้
บริการ และ/หรือการขอหกับญัชีเงินฝากอตัโนมตัิของธนาคารพาณิชย์ เป็นต้น 
 
บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติม หยดุการให้บริการ และ/หรือปรับลด วิธีการหรือช่องทางดงักลา่ว ซึ่งจะ
เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ 
ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันท าการก่อนวนัเร่ิม / หยุดการให้บริการ ทัง้นี ้จะติดประกาศ ณ สถานที่ท าการของ 
บริษัทจดัการและผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) 
 
6.2.3   การรับช าระ และการเก็บรักษาเงินคา่ซือ้หนว่ยลงทนุ  
 
6.2.3.1   ผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุสามารถช าระเงินค่าซือ้หน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) 
หรือช าระเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุผ่านระบบ Bill Payment ของธนาคารพาณิชย์ ซึ่งสามารถช าระผ่าน 2 ช่องทางหลกั คือ ผ่าน
เคาน์เตอร์ธนาคารพาณิชย์ และผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคาร ได้แก่ เทเลโฟนแบงก์กิ ง้ (Telephone Banking) และ
อินเทอร์เน็ตแบงก์กิง้ (Internet Banking) หรือวิธีอื่นใดที่บริษัทจดัการประกาศก าหนด โดยวิธีการให้เป็นไปตามเง่ือนไขที่ระบไุว้
ในคูม่ือการใช้บริการ 
 

http://www.uobam.co.th/
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6.2.3.2    ผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุจะต้องช าระเงินคา่ซือ้ครัง้เดียวเต็มจ านวนที่สัง่ซือ้ โดยช าระเป็นเงินสด เช็ค ดราฟต์ ค าสัง่หกับญัชี
ธนาคาร ช าระผา่นบตัรเครดิต หรือวิธีอื่นใดที่บริษัทจดัการยอมรับ โดยผู้สัง่ซือ้จะต้องลงวนัท่ีตามวนัท่ีที่สัง่ซือ้และขีดคร่อมเฉพาะ
สัง่จ่ายเพื่อบญัชีเงินฝากประเภทกระแสรายวนัที่บริษัทจัดการเปิดไว้เพื่อการนี ้โดยระบุช่ือ  ที่อยู่ และหมายเลขโทรศพัท์ของ 
ผู้สัง่ซือ้ลงบนด้านหลงัของเช็คเพื่อความสะดวกในการติดตอ่และเพื่อผลประโยชน์ของผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ 
 
6.2.3.3    ในการช าระเงินคา่ซือ้หนว่ยลงทนุ ผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุจะต้องช าระคา่หนว่ยลงทนุด้วยเงินจนเต็มค่า จะหกักลบลบหนี ้
กบับริษัทจดัการไม่ได้ เว้นแต่ผู้ ถือหน่วยลงทนุขายคืนหน่วยลงทนุของกองทนุรวมหนึ่งเพื่อซือ้หน่วยลงทุนของกองทนุรวมอื่นที่
บริษัทจดัการเป็นผู้ รับผิดชอบด าเนินการหรือกองทนุรวมเดียวกนั บริษัทจดัการอาจด าเนินการให้มีการหกักลบลบกนัก็ได้  
 
6.2.3.4    ในกรณีที่ผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุช าระคา่ซือ้หนว่ยลงทนุด้วยวิธีอื่นใดที่มิใช่เงินสด เช่น  
 
-    เช็ค ดราฟต์ หรือผา่นบตัรเครดิต บริษัทจดัการจะถือวา่วนัท่ีระบใุนใบค าสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ และ/หรือวนัที่บริษัทจดัการ
ได้รับรายงานการซือ้หน่วยลงทุนของผู้ ลงทุนจากผู้ สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) เป็นวันที่สัง่ซือ้หน่วยลงทุน โดย 
บริษัทจดัการจะต้องทราบผลการเรียกเก็บเงินได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด 
 
ในกรณีที่เช็ค ดราฟต์ หรือการช าระผา่นบตัรเครดิตดงักลา่วไมส่ามารถเรียกเก็บเงินได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด บริษัทจดัการขอ
สงวนสทิธิที่จะระงบั และ/หรือยกเลกิ และ/หรือเลือ่นวนัสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุไปเป็นวนัเดียวกนักบัวนัท่ีเรียกเก็บเงินได้   
 
-      กรณีสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุโดยการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุมาจากกองทนุเปิด ภายใต้การบริหารจดัการ (กองทนุต้นทาง) มา
เข้ากองทนุเปิด เอเชียน เดบท์ รีจินอล บอนด์ ปันผล (กองทนุปลายทาง) (กรณีเปิดให้บริการ) บริษัทจดัการจะถือว่าวนัที่ระบใุน
ใบค าสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุเป็นวนัท่ีสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ และบริษัทจดัการจะน าเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุของกองทนุต้นทาง
มาช าระคา่ซือ้หนว่ยลงทนุของกองทนุเปิดนี ้ภายใน 2 วนัท าการนบัแตว่นัท่ีที่ระบใุนใบค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ 
 
6.2.3.5    บริษัทจดัการจะน าเงินท่ีได้รับจากการสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุเก็บรักษาไว้ในบญัชีเงินฝากที่บริษัทจดัการเปิดไว้เพื่อการนี ้ซึ่ง
ดอกผล (ถ้ามี) ในช่วงดงักลา่วทัง้หมดจะน าเข้าเป็นผลประโยชน์ของกองทนุ 
 
6.2.4   การจดัสรรหนว่ยลงทนุ 
 
6.2.4.1    การเพิ่มจ านวนหน่วยลงทุนที่ขายได้แล้วจะท าภายในวันท าการถัดจากวนัที่มีการค านวณมูลค่าทรัพย์สินสทุธิของ
กองทนุ โดยบริษัทจัดการจะจดัสรรหน่วยลงทนุให้ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทุนตามที่สัง่ซือ้ และได้ช าระเงินค่าซือ้หน่วยลงทุนเต็มตาม
จ านวนแล้ว  
 
อนึ่ง ในกรณีที่จ านวนเงินที่ระบุไว้ในใบค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนไม่ตรงกับจ านวนเงินที่บริษัทจัดการได้รับช าระบริษัทจัดการจะ
จดัสรรหนว่ยลงทนุให้ตามจ านวนเงินท่ีได้รับช าระเป็นเกณฑ์  
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ยกเว้น :- 
- ในกรณีที่การสัง่ซือ้หน่วยลงทนุนัน้มีผลท าให้จ านวนหน่วยลงทนุของกองทนุเกินกว่าจ านวนหน่วยลงทนุของโครงการ
จดัการกองทนุท่ีได้รับอนมุตัิจากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ในกรณีดงักลา่วบริษัทจดัการจะ
จัดสรรตามสัดส่วนจ านวนหน่วยลงทุนที่สามารถจัดสรรได้ให้แก่ผู้ สั่งซือ้ โดยบริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่  
ผู้สัง่ซือ้โดยใช้หลกัการ “สัง่ซือ้ก่อนได้ก่อน” ตามวนัท่ีได้รับการสัง่ซือ้และเงินคา่ซือ้หนว่ยลงทนุเต็มตามจ านวน  
 
อยา่งไรก็ตาม ในกรณีที่มีการสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุพร้อมกนัในวนัเดียวกนั บริษัทจดัการจะพิจารณาจดัสรรหนว่ยลงทนุให้กบัผู้สัง่ซือ้
หนว่ยลงทนุตามวิธีการ  ดงันี ้
 
1.     จดัสรรให้กบัผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุทุกราย ตามมลูค่าขัน้ต ่าของการจองซือ้หน่วยลงทนุตามที่ก าหนดไว้ในโครงการ โดย
หากผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุมากกวา่ 1 บญัชี บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะจดัสรรให้เพียงบญัชีเดียวเทา่นัน้ 
 
2.     จัดสรรหน่วยลงทุนที่เหลือจากการจัดสรรตามข้อ 1 โดยจัดสรรเพิ่มเป็นจ านวนทวีคูณของ 1,000 บาท (หรือ 100 
หนว่ย) ให้แก่ผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุทกุราย วนเป็นรอบไปเร่ือยๆ จนกวา่จะครบตามจ านวนเงินทนุของโครงการท่ีเสนอขาย 
 
3. ในกรณีที่มีหนว่ยลงทนุไมเ่พียงพอตอ่การจดัสรรให้กบัผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุในข้อ 2 ทกุรายได้ บริษัทจดัการจะใช้วิธีสุม่
รายช่ือโดยคอมพิวเตอร์ (Random) เพื่อท าการจดัสรรหน่วยลงทนุให้กบัผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุที่ยงัไม่ได้รับการจัดสรรเต็มตาม
จ านวนที่จองซือ้ 
 
4.     ในกรณีที่มีผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุเป็นจ านวนมาก จนบริษัทจดัการไมส่ามารถจดัสรรหนว่ยลงทนุให้แก่ผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ
ทกุรายตามข้อ 1 ตามมลูคา่ขัน้ต ่าของการจองซือ้หนว่ยลงทนุตามที่ก าหนดไว้ในโครงการได้ บริษัทจดัการสงวนสิทธิที่จะจดัสรร
ให้แก่ผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุโดยใช้วิธีสุม่รายช่ือคอมพิวเตอร์ (Random) เพื่อท าการจดัสรรหนว่ยลงทนุให้ผู้จองซือ้ที่ได้รับเลือกจาก
การสุ่มรายช่ือตามมูลค่าขัน้ต ่าของการจองซือ้หน่วยลงทุนตามที่ก าหนดไว้ในโครงการ โดยไม่จ าเป็นต้องแจ้งให้ผู้ สัง่ซือ้  
หนว่ยลงทนุทราบลว่งหน้า 
 
ทัง้นี ้ ผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุรับรองที่จะซือ้หนว่ยลงทนุตามจ านวนที่จองซือ้ หรือตามจ านวนที่ได้รับการจดัสรร โดยไม่เปลี่ยนแปลง
หรือเพิกถอนการจองซือ้หนว่ยลงทนุดงักลา่ว และยินยอมรับคืนเงินในกรณีที่ไมไ่ด้รับการจดัสรร 
 
6.2.4.2    ในกรณีที่บริษัทจดัการพิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทนุ หรือของผู้ ถือหน่วยลงทนุ หรือ
ช่ือเสียงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจดัการ บริษัทจดัการสงวนสิทธิที่จะจดัสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทนุแต่
บางสว่นหรือทัง้หมดก็ได้โดยไมจ่ าเป็นต้องแจ้งให้ผู้ซือ้หนว่ยทราบลว่งหน้า  
 
6.2.4.3   ในกรณีที่จ านวนเงินที่ระบุไว้ในใบค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนไม่ตรงกับจ านวนเงินที่บริษัทจัดการได้รับช าระจากผู้ ซือ้  
หนว่ยลงทนุ บริษัทจดัการจะจดัสรรหนว่ยลงทนุให้ตามจ านวนเงินท่ีได้รับช าระเป็นเกณฑ์ 
 
6.2.4.4    สิทธิของผู้ ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึน้หลงัจากนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บนัทึกข้อมลูการซือ้หน่วยลงทนุของผู้สัง่ซือ้
หนว่ยลงทนุลงในสมดุทะเบียนผู้ ถือหนว่ยลงทนุแล้วเทา่นัน้  
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6.2.5     การคืนเงินคา่ซือ้หนว่ยลงทนุ  
บริษัทจดัการจะคืนเงินคา่ซือ้หนว่ยลงทนุสว่นท่ีไมไ่ด้รับการจดัสรรโดยไมม่ีดอกเบีย้เป็นเช็คขีดคร่อมสัง่จ่าย เฉพาะผู้สัง่ซือ้ ให้แก่
ผู้สัง่ซือ้ภายใน 1 เดือนนบัแต่วนัท าการขายหน่วยลงทนุ ตามสดัสว่นของเงินค่าซือ้หน่วย ลงทนุ อนึ่ง ส าหรับดอกเบีย้และหรือ
ผลประโยชน์ใดๆ ท่ีเกิดขึน้จากเงินท่ีได้รับจากการสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ (ถ้ามี) บริษัทจดัการจะน ารวมเข้าเป็นทรัพย์สนิของกองทนุ 
 
6.2.6     เอกสารหลกัฐานในการขอเปิดบญัชี  
เอกสารประกอบการเปิดบญัชีมีดงันี ้เว้นแต่บริษัทจัดการยินยอมผ่อนผนัให้เป็นกรณีไป : (บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการ
พิจารณาจากเอกสารหลกัฐานอื่น ๆ เพิ่มเติมหรือทดแทนตามที่เห็นสมควร)  
 
6.2.6.1    กรณีบคุคลธรรมดา 
 
(1)   ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาบตัรประจ าตวัข้าราชการ พร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง 
 
(2)   ส าเนาหนงัสอืเดินทาง พร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง (เฉพาะกรณีบคุคลตา่งด้าว) 
 
(3)    ส าเนาสมดุเงินฝากที่มีช่ือและเลขที่บญัชี พร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง 
 
หรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทจดัการอาจก าหนดเพิ่มเติม/ทดแทน 
 
6.2.6.2   กรณีนิติบคุคล 
 
(1)    ส าเนาหนงัสอืรับรองกระทรวงพาณิชย์ พร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้องโดยผู้มีอ านาจลงนาม 
 
(2)    ส าเนาหนงัสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับของบริษัท ส าเนาบัตรประจ าตัวผู้ เสียภาษีอากร พร้อมลงนามรับรองส าเนา
ถกูต้องโดยผู้มีอ านาจลงนาม 
 
(3)    ส าเนาบญัชีรายช่ือผู้ ถือหุ้น (แบบ บอจ. 5) ในกรณีบริษัทจ ากดั หรือหลกัฐานอื่นที่แสดงรายช่ือผู้ เป็นหุ้นสว่นหรือผู้ เป็น
เจ้าของนิติบคุคล ทัง้นี ้ตามที่บริษัทจดัการก าหนด พร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้องโดยผู้มีอ านาจลงนาม 
 
(4)    ตวัอยา่งลายมือช่ือของผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบคุคล และเง่ือนไขการลงนาม 
 
(5)    ส าเนาบตัรประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบคุคล 
 
(6)    ส าเนาหนงัสอืรับรองของบริษัท หนงัสอืมอบอ านาจ ประกาศ ค าสัง่ ระเบียบภายใน หรือเอกสารหลกัฐานในการแตง่ตัง้
บคุคลผู้มีอ านาจกระท าการแทนนิติบคุคลนัน้ๆ พร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้องโดยผู้มีอ านาจลงนาม 
 



 

กองทนุเปิด เอเชียน เดบท์ รีจินอล บอนด์ ปันผล                  44 

(7)   ส าเนาหนังสือมอบอ านาจกระท าการ ส าหรับกรณีที่มีการมอบอ านาจให้ผู้ อื่นกระท าการแทน พร้อมส าเนาบัตร
ประชาชนผู้มอบอ านาจและผู้ รับมอบอ านาจ อนึ่งหากหนงัสือมอบอ านาจเป็นฉบบัส าเนา ฉบบัส าเนาดงักลา่วจะต้องลงนาม
รับรองโดยผู้มอบอ านาจด้วย 
 
(8)    ส าเนาสมดุเงินฝากที่มีช่ือและเลขที่บญัชี พร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้องโดยผู้มีอ านาจลงนาม 
 
หรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทจดัการอาจก าหนดเพิ่มเติม 
 
6.2.6.3   กรณีเป็นบุคคล และ/หรือนิติบุคคลประเภทอื่น ๆ เช่น คณะบุคคล ห้างหุ้นส่วนไม่จดทะเบียนนิติบุคคลที่มีกฎหมาย
เฉพาะจดัตัง้ขึน้ หรือองค์กรอิสระ ฯลฯ บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิในการขอเอกสารอื่นใดเพิ่มเติม/ทดแทน ตามที่เห็นสมควร 
 
6.2.7    เง่ือนไขการซือ้หนว่ยลงทนุ  
 
6.2.7.1    บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ ถือหน่วยลงทุนได้ศึกษา และยินดีที่จะปฏิบัติตามเง่ือนไขต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในโครงการ  
และ/หรือหนงัสอืชีช้วนแล้ว  
 
6.2.7.2    ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุที่ได้ท าการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ และได้ช าระเงินค่าซือ้หน่วยลงทุนเต็มตามจ านวนแล้ว จะเพิ กถอน
การสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ และ/หรือขอคืนเงินคา่ซือ้หนว่ยลงทนุไมไ่ด้ เว้นแตจ่ะได้รับอนมุตัิจากบริษัทจดัการเป็นกรณีพิเศษ 
 
6.2.7.3    ผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุที่มีถ่ินฐานอยูใ่นตา่งประเทศ จะต้องเป็นผู้ รับภาระในเร่ืองของข้อก าหนด กฎระเบียบ และภาษีต่าง ๆ ที่
เก่ียวเนื่องกบัการลงทนุในหนว่ยลงทนุของกองทนุเอง 
 
6.2.7.4    บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะปฏิเสธหรือระงบั การสัง่ซือ้ การจดัสรร และ/หรือการโอนหนว่ยลงทนุให้แก่ US Person 
 
6.2.7.5 บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะปฏิเสธ และ/หรือระงบัการสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ ทัง้หมดหรือบางสว่น และ/หรือปฏิเสธที่จะ
ให้ค าแนะน าการลงทนุ ในกรณีใดกรณีหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้:-  
 
(1)    กรณีที่การสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุของผู้ ถือหนว่ยรายใดรายหนึง่ อาจมีผลท าให้ผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุรายนัน้ ๆ ถือหน่วยลงทนุ
มากกวา่ร้อยละ 5.0 ของมลูคา่หนว่ยลงทนุท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมด 
 
(2)    กรณีที่การสัง่ซือ้หน่วยลงทุนนัน้มีผลท าให้จ านวนหน่วยลงทนุของกองทุนเกินกว่าจ านวนเงินทุนของโครงการตามที่
ได้รับอนมุตัิจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.    
 
(3)    กรณีเอกสารหรือข้อมลูประกอบการซือ้หน่วยลงทนุที่บริษัทจดัการได้รับจากผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุไม่ถูกต้องตามความ
เป็นจริง และ/หรือไมค่รบถ้วน 
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(4)    กรณีเอกสารหรือข้อมลูประกอบการซือ้หน่วยลงทนุที่บริษัทจดัการได้รับจากผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุไม่ถูกต้องตามความ
เป็นจริง และ/หรือไมค่รบถ้วนทัง้ตามข้อก าหนดของส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือตามข้อก าหนดของบริษัทจดัการ 
อาทิเช่น ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทุนปฏิเสธที่จะให้ข้อมูลหรือให้ข้อมูลที่ไม่ครบถ้วน เพื่อประกอบการให้ค าแนะน าที่สอดรับกับระดบั
ความเสีย่งของกองทนุรวม  และ/หรือผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุประสงค์จะลงทนุในกองทนุท่ีมีระดบัความเสีย่งสงูกว่าระดบัความเสี่ยง
ที่ผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุยอมรับได้ และผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุไม่ยินยอม/ไม่ให้ค ายืนยนัรับทราบถึงระดบัความเสี่ยงที่เพิ่มขึน้จากการ
ลงทุนในกองทนุดงักล่าว และ/หรือกรณีที่ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทุนไม่ได้น าส่งเอกสารหลกัฐานประกอบการซือ้หน่วยตามที่ก าหนด 
เป็นต้น 
 
(5)   กรณีที่มีเหตอุนัควรสงสยัว่าผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุ และ/หรือผู้ ถือหน่วยลงทนุ หรือบคุคลที่เก่ียวข้อง/เก่ียวเนื่อง/เก่ียวพนั
กบัผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ และ/หรือผู้ ถือหนว่ยลงทนุ เป็นบคุคลที่มีความเก่ียวข้อง/เก่ียวเนื่อง/เก่ียวพนักบัการฟอกเงินหรือการก่อการร้าย 
หรืออยูร่ะหวา่งถกูกลา่วโทษ/สอบสวน/ติดตาม/ต้องสงสยั/ถกูด าเนินคดี และ/หรือ เป็นบคุคลที่มีช่ืออยูใ่นบญัชีรายช่ือผู้กระท าผิด 
(Black List) จากเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ขององค์กรก ากบัดแูลที่เก่ียวข้องในเร่ืองดงักลา่ว   
 
(6)    กรณีที่ปรากฏเหตกุารณ์ตามข้อ 10 “การเลื่อนก าหนดการช าระค่าขายคืนหน่วยลงทนุคืนแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ” ข้อ 11 
“การไม่ขายไม่รับซือ้คืนไม่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุตาม” ข้อ 12 “การหยดุขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ” หรือ ข้อ 16 “วิธีการ
ค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณและการประกาศมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุ และราคาหน่วยลงทนุ หลกัเกณฑ์
และวิธีการด าเนินการในกรณีที่มลูคา่หนว่ยลงทนุไมถ่กูต้อง”  
 
(7)   บริษัทจดัการอาจขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสัง่ซือ้ และ/หรือการจดัสรรหน่วยลงทนุในบางกรณีตามที่บริษัทจดัการ
เห็นสมควร เช่น ในกรณีที่บริษัทจัดการเห็นว่าเป็นประโยชน์โดยรวมต่อกองทุนหรือผู้ ถือหน่วยลงทุน หรือกรณีที่การสัง่ซือ้ 
หน่วยลงทุนอาจก่อให้เกิดปัญหาในการบริหารกองทุนหรือก่อให้เกิดผลเสียหายแก่กองทุน เป็นต้น ทัง้นี เ้พื่อเป็นการรักษา
ผลประโยชน์โดยรวมของกองทนุ ผู้ ถือหน่วยลงทนุ และ ช่ือเสียงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายในอนาคตของบริษัทจดัการ
เป็นหลกั  
 
(8)    บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะปฏิเสธการสัง่ซือ้ และ/หรือการจดัสรรหนว่ยลงทนุทัง้หมดทกุรายการและยกเลกิการขาย
หน่วยลงทุนภายหลงัการเสนอขายครัง้แรกนีห้ากคาดการณ์ได้ว่า การจัดตัง้และ/หรือการลงทุนของกองทุน ณ ขณะนัน้ๆ ไม่
เหมาะสม และ/หรือไม่เป็นประโยชน์โดยรวมต่อนักลงทุน โดยบริษัทจดัการอาจยกเลิกการจัดตัง้กองทนุและคืนเงินค่าจองซือ้
ให้กบันกัลงทนุโดยเร็ว  
 
6.2.7.6   กรณีที่การสัง่ซือ้หน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดมีจ านวนเกินข้อจ ากัดการถือหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวม บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือระงับการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุแก่บุคคลใดหรือกลุ่มบคุคลเดียวกนัใดที่ซือ้
หนว่ยลงทนุเกินข้อจ ากดัการถือหนว่ยลงทนุ เว้นแต่เข้าข้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุว่าด้วยหลกัเกณฑ์
เก่ียวกบัข้อจ ากดัการถือหนว่ยลงทนุในกองทนุรวมและหน้าที่ของบริษัทจดัการ 
 
เง่ือนไขอื่น : 
เง่ือนไขอื่น ๆ ของข้อ 6 “การเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก” 
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บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับปรุง แก้ไข และ/หรือเพิ่มเติมข้อ 6 “การเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก” ตาม
หลกัเกณฑ์และเง่ือนไขที่บริษัทจดัการก าหนด และเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยไม่ถือว่าเป็น
การแก้ไขโครงการ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทนุทราบลว่งหน้าไม่น้อยกว่า 3 วนัท าการก่อนวนัเร่ิมให้บริการ โดยจะติด
ประกาศ ณ สถานท่ีท าการของบริษัทจดัการและผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี)  
 
7.  การรับซือ้คนืหน่วยลงทุน :  
 

7.1.  ช่องทางการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ :  
   บริษัทจดัการ                                   ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 
   Internet                                              บริการขายผา่นเจ้าหน้าที่ทางโทรศพัท์ 
   บริการการลงทนุตามแผนการลงทนุอตัโนมตัิ (Regular Saving Plan)  
 
7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุเพิ่มเติม :  
- ไมม่ี – 
 
7.3.   วิธีการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ :  
-  รับซือ้คืนหนว่ยลงทนุแบบปกติ 
 
7.4.  รายละเอียดวิธีการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุเพิ่มเติม :  
วิธีการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ และราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ 
 
7.4.1    การสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุ 
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุจะต้องกรอกรายละเอียดในใบค าสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุ และเอกสารอื่นๆ ท่ีเก่ียวข้อง ให้ครบถ้วนชดัเจน 
 
7.4.2   มลูคา่ขัน้ต ่าของการขายคืนหนว่ยลงทนุ 
- ไมก่ าหนด – 
 
7.4.3   ราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ 
ราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ   =    มลูคา่หนว่ยลงทนุ ณ สิน้วนัท าการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ  
หกัด้วย    สว่นตา่งคา่รับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ (Redemption Spread) (ถ้ามี)  
หกัด้วย    คา่ธรรมเนียมการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ(Back-end Fee) (ถ้ามี)  
 
บริษัทจดัการจะใช้มลูคา่หนว่ยลงทนุ ณ สิน้วนัท าการท่ีรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุเป็นเกณฑ์ในการค านวณราคารับซือ้คืน โดยมลูค่า
หนว่ยลงทนุ ราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ ต้องเป็นมลูคา่และราคาที่ได้รับการรับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว 
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7.4.4   การรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุผา่นช่องทางที่บริษัทจดัการก าหนด 
ผู้ ถือหน่วยลงทุนที่ต้องการขายคืนหน่วยลงทุนสามารถติดต่อขอรับใบค าสัง่ขายคืนและขายคืนหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการ 
หรือส านกังานและสาขาของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) ส าหรับมลูคา่ขัน้ต ่าของการสัง่ขายคืน และจ านวนเงินสงูสดุ
ต่อครัง้ในการสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน ให้เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือชีช้วน และ/หรือคู่มือการใช้บริการของแต่ละระบบ  
และ/หรือตามที่บริษัทจัดการประกาศก าหนดเพิ่มเติม ทัง้นี ้การท ารายการสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการ ผู้ ถือ  
หน่วยลงทุนสามารถติดต่อด้วยตนเองได้ที่บริษัทจัดการ หรือส่งค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนมายงับริษัทจัดการผ่านทางระบบ
อิเลก็ทรอนิกส์ หรือทางไปรษณีย์ หรือเคร่ืองโทรสาร หรือวิธีอื่นใด ท่ีบริษัทจดัการประกาศก าหนด  
 
นอกจากช่องทางการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุดงักลา่วข้างต้นแล้ว บริษัทจดัการยงัเปิดให้มีช่องทางอื่นๆ อาทิเช่น  

-     ระบบ Premier Online (Internet Trading) ผา่น www.uobam.co.th หรือ 

-     บริการการลงทนุตามแผนการลงทนุอตัโนมตัิ (Regular Saving Plan) หรือ 

-     บริการขายผา่นเจ้าหน้าที่ทางโทรศพัท์  
ซึง่วิธีการหรือช่องทางการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุดงักลา่วข้างต้น บริษัทจดัการอาจเปิด และ/หรือไม่เปิดให้บริการครบทกุช่องทาง 
ผู้สัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุสามารถสอบถามเพิ่มเติม และขอคูม่ือการใช้บริการของแต่ละระบบได้ที่บริษัทจดัการ และ/หรือสถานที่
ติดตอ่ทกุแหง่ของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) ทัง้นี ้ผู้สัง่ขายคืนหน่วยลงทนุสามารถศึกษารายละเอียด 
ข้อก าหนด และเง่ือนไขตา่งๆ ของแตล่ะระบบได้จากคูม่ือการใช้บริการ และ/หรือที่บริษัทจดัการได้ประกาศเพิ่มเติม เช่น ผู้สัง่ขายคืน
หน่วยลงทุนที่ต้องการใช้บริการในแต่ละระบบ จะต้องเคยเปิดบญัชีกองทนุหรือบญัชีผู้ ถือหน่วยลงทนุมาก่อน และ/หรือได้รับ
อนมุตัิการขอใช้บริการ และ/หรือการขอหกับญัชีเงินฝากอตัโนมตัิของธนาคารพาณิชย์ เป็นต้น   
 
บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะปรับปรุง แก้ไข และ/หรือเพิ่มเติม วิธีการหรือช่องทางดงักลา่ว ซึ่งจะเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของ
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ลงทนุทราบลว่งหน้าไม่น้อยกว่า 3 วนัท าการก่อนวนัเร่ิมให้บริการ
หรือมีการปรับเปลีย่น ทัง้นีจ้ะติดประกาศ ณ สถานที่ท าการของบริษัทจดัการและผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) ทัง้นี ้
การปรับปรุงหรือแก้ไขดงักลา่วข้างต้นจะเป็นไปเพื่อประโยชน์โดยรวมของกองทนุและผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 
 
7.5.  ระยะเวลาในการรับซือ้คืน :   
 
ทุกวันท าการรับซือ้คืนหน่วยลงทุน  ระหว่างเวลาเปิดท าการธนาคารพาณิชย์ ถงึเวลา 13.30 น. 
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุสามารถท ารายการขายคืนหนว่ยลงทนุได้ ระหวา่งเวลาเปิดท าการธนาคารพาณิชย์ ถึงเวลา 13.30 น. ทัง้นี ้การ
ท ารายการภายในเวลาที่ก าหนดใด ให้ถือเป็นรายการของวนัท าการนัน้ ทัง้นี ้การท ารายการภายหลงัเวลาที่ก าหนด จะถือเป็น
รายการของวนัท าการถดัไป  
 
7.6.  รายละเอียดระยะเวลาในการรับซือ้คืน :  
บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะพิจารณาข้อมูล และเวลาการท ารายการของผู้ ถือหน่วยลงทุน ภายใต้หลักฐานที่ปรากฏอยู่ที่ 
บริษัทจดัการเป็นหลกัฐานอ้างอิงเทา่นัน้ 
 

http://www.uobam.co.th/
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อนึ่ง บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลง/แก้ไข/ขยาย/เพิ่ม วนั เวลา วิธีการ หรือ หยุด/เลื่อนการสง่ค าสัง่ซือ้/ขายคืน/ 
สบัเปลีย่น และ/หรือการสง่ค าสัง่ซือ้/ขายคืน/สบัเปลีย่นลว่งหน้าเป็นการชัว่คราว/ถาวร ซึง่หากเป็นกรณีที่บริษัทจดัการทราบหรือ
รู้เหตลุว่งหน้า บริษัทจดัการจะประกาศให้ผู้ ถือหน่วยทราบไม่น้อยกว่า 3 วนัท าการก่อนมีการปรับเปลี่ยน อย่างไรก็ดี หากเป็น
กรณีไมท่ราบลว่งหน้า อาทิเช่น มีการประกาศให้เป็นวนัหยดุท าการของบริษัทจดัการเป็นกรณีพิเศษ เกิดการเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจ หรือเกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง หรือสถานการณ์การลงทนุไม่เหมาะสม เป็นต้น บริษัทจดัการจะประกาศให้  
ผู้ ถือหน่วยลงทุนทราบโดยเร็วที่สดุ โดยประกาศไว้ ณ สถานที่ท าการของบริษัทจัดการและผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือ้คืน  
(ถ้ามี) ทัง้นี ้การปรับปรุงหรือแก้ไขดงักลา่วข้างต้นจะเป็นไปเพื่อประโยชน์โดยรวมของกองทนุและผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 
 
7.7.  การขายคืนหนว่ยลงทนุ : ผู้ถอืหน่วยลงทุนไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า 
 
7.8.  รายละเอียดการขายคืนหนว่ยลงทนุเพิ่มเติม :  
ทัง้นี ้ให้ดเูง่ือนไขในข้อ 7.5 – 7.6 ประกอบ 
 
7.9.  รายละเอียดเพิ่มเติม :  
 
7.9.1    การช าระเงินคา่รับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ  
 
7.9.1.1    บริษัทจดัการจะด าเนินการหรือมอบหมายให้ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนช าระเงินคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุภายใน 5 
วนัท าการนบัแต่วนัค านวณมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทนุ และราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ โดย
การโอนเงินเข้าบญัชีเงินฝากของผู้ ถือหนว่ยลงทนุหรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมสัง่จ่ายเฉพาะระบช่ืุอผู้ ถือหน่วยลงทนุ และจดัสง่ทาง
ไปรษณีย์หรือน าสง่โดยผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน ทัง้นี ้ตามที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุได้แจ้งความประสงค์ไว้ 
 
7.9.1.2    สทิธิของผู้ ถือหนว่ยลงทนุในการขายคืนหน่วยลงทนุ จะเกิดขึน้หลงัจากที่นายทะเบียนหน่วยลงทนุได้บนัทึกข้อมลูการ
สัง่ซือ้/ขายหนว่ยลงทนุของผู้ ถือหนว่ยลงทนุแล้วเทา่นัน้ 
 
7.9.1.3    บริษัทจดัการจะยกเลกิจ านวนหนว่ยลงทนุท่ีรับซือ้คืน ในวนัท าการถดัจากวนัที่มีการค านวณมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ  
 
7.9.2    เง่ือนไขการขายคืนหนว่ยลงทนุ  
 
7.9.2.1    บริษัทจดัการจะถือว่าผู้ ถือหน่วยลงทนุได้ท าการศึกษา และยินดีจะปฏิบตัิตามเง่ือนไขต่างๆ ตามที่ระบไุว้ในโครงการ 
และ/หรือหนงัสอืชีช้วนแล้ว 
 
7.9.2.2    ในการขายคืนหน่วยลงทุนนัน้ ผู้ ถือหน่วยลงทุนจะต้องแสดงเอกสารหลกัฐานให้กับบริษัทจัดการ หรือตอบค าถาม
ข้อมูลส่วนบุคคลกรณีท ารายการทางโทรศัพท์ หรือเอกสารหรือวิธีการอื่นใด เมื่อได้รับการร้องขอจากบริษัทจัดการหรือ
ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหรือสาขาของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน ทัง้นี  ้เพื่อประโยชน์ในการยืนยนัตวัตนของผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุ 
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7.9.2.3    ผู้ ถือหน่วยลงทุนที่ยื่นแสดงความจ านงในการขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือส่งค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน จะท าการ
ยกเลกิหรือเปลีย่นแปลงไมไ่ด้ ทัง้นี ้เว้นแตจ่ะได้รับความเห็นชอบจากบริษัทจดัการเป็นกรณีพิเศษ 
 
7.9.2.4    ในกรณีที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุระบจุ านวนหนว่ยลงทนุและ/หรือจ านวนเงินท่ีต้องการขายคืนในใบค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ
มากกวา่จ านวนหนว่ยลงทนุและ/หรือจ านวนเงินที่ปรากฎในการบนัทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทนุบริษัทจดัการจะถือว่าผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุประสงค์จะขายคืนหนว่ยลงทนุทัง้หมดเทา่ที่ปรากฏตามที่บนัทกึโดยนายทะเบียนหนว่ยลงทนุนัน้  
 
7.9.2.5    เอกสารใบบนัทึกรายการที่ออกจากเคร่ืองโทรสารของผู้สัง่ขายคืนสามารถใช้เป็นเอกสารประกอบการท ารายการได้
เทา่นัน้ บริษัทจดัการจะพิจารณาจากหลกัฐานท่ีปรากฏอยูก่บับริษัทจดัการเป็นหลกัฐานการท ารายการที่สมบรูณ์และอ้างอิงได้ 
 
7.9.2.6    กรณีเปลีย่นแปลงวนั เวลา วิธีการ หรือหยดุรับค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ และ/หรือปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมการรับซือ้คืน
หนว่ยลงทนุ   
 
บริษัทจัดการอาจท าการขยาย หรือลดระยะเวลาในการรับค าสัง่ซือ้คืน/ขายคืนหน่วยลงทนุ และ/หรือระยะเวลาการส่งค าสัง่
ลว่งหน้าตา่งไปจากเดิม เช่น หากผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนที่บริษัทจดัการแตง่ตัง้ได้ท าการขยาย หรือลดระยะเวลาในการ
ท าการให้แตกต่างไปจากวนั เวลาท าการตามปกติของธนาคารพาณิชย์ไทย หรือหากธนาคารพาณิชย์ได้ท าการขยาย หรือลด
ระยะเวลาในการท าการให้แตกต่างไปจากวนั เวลาท าการตามปกติ หรือหากมีการปรับปรุง/เปลี่ยนแปลงระบบการโอนเงิน
ระหวา่งประเทศ เป็นต้น  
 
7.9.2.7    กรณีปฏิเสธ / ชะลอการสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุ 
บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะปฏิเสธ และ/หรือชะลอการสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุ ในกรณีใดกรณีหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้ 
 
(1)    กรณีที่เอกสารหลกัฐานการสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุไมค่รบถ้วน  
 
(2)    กรณีที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีท าการขายคืนหนว่ยลงทนุยงัมิได้น าสง่เอกสารหลกัฐานตา่งๆ ท่ีใช้เปิดบญัชีจนครบถ้วน ผู้ ถือ
หน่วยลงทุนรายที่ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนจะต้องน าส่งเอกสารหลกัฐานต่าง ๆ จนครบถ้วนก่อนจึ งจะท าการขายคืน 
หนว่ยลงทนุได้ 
 
(3)    กรณีที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุมีการเปลีย่นแปลงข้อมลูหรือข้อเท็จจริงใด ๆ และยงัมิได้ท าการแจ้งการเปลี่ยนแปลง และ/หรือ
น าสง่เอกสารหลกัฐานการเปลีย่นแปลงตา่งๆ ให้บริษัทจดัการ และ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 
 
(4)    กรณีที่มีค าสัง่จากหนว่ยงานท่ีมีอ านาจตามกฎหมาย มีค าสัง่ให้ปฏิเสธ / ชะลอ / ระงบั การสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุ 
7.9.2.8    ผู้ ถือหน่วยลงทุนที่มีใบหน่วยลงทุนที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือบริษัทจัดการได้ออกไว้ให้ตาม หากจะขายคืน  
หนว่ยลงทนุจ านวนดงักลา่วจะต้องน าใบหน่วยลงทนุมาสง่มอบคืนแก่บริษัทจดัการเพื่อให้นายทะเบียนหน่วยลงทนุท าการโอน
หนว่ยลงทนุนัน้เข้าระบบไร้ใบหนว่ยลงทนุ (Scripless) ก่อน จึงจะขายคืนหนว่ยลงทนุดงักลา่วได้ 
 
 



 

กองทนุเปิด เอเชียน เดบท์ รีจินอล บอนด์ ปันผล                  50 

เง่ือนไขอื่น :  
เง่ือนไขอื่น ๆ ของข้อ 7 “การรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ” 
บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะปรับปรุง แก้ไข และ/หรือเพิ่มเติมข้อ 7 “การรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ” ตามที่ได้กลา่วข้างต้น ตาม
หลกัเกณฑ์และเง่ือนไขที่บริษัทจดัการก าหนด และเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจดัการ
จะแจ้งให้ผู้ ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันท าการก่อนวันเร่ิมให้บริการ โดยจะติดประกาศ ณ สถานที่ท าการของ 
บริษัทจัดการและผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) ทัง้นี ้การปรับปรุงหรือแก้ไขดงักล่าวข้างต้นจะเป็นไปเพื่อประโยชน์
โดยรวมของกองทนุและผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 
 
นอกเหนือจากการสงวนสทิธิในข้อ 7 “การรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ” ดงักลา่วข้างต้น บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะปรับปรุง แก้ไข 
เร่ืองอื่นใดที่เก่ียวข้อง ซึง่จะเป็นไปตามหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขที่บริษัทจดัการก าหนด และเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบลว่งหน้าไม่น้อยกว่า 30 วนัก่อนมีการปรับเปลี่ยน อย่างไรก็ดี 
หากเป็นกรณีไม่ทราบล่วงหน้า อาทิเช่น มีการประกาศให้เป็นวันหยุดท าการของบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ เกิดการ
เปลีย่นแปลงทางเศรษฐกิจ หรือเกิดการเปลีย่นแปลงทางการเมือง หรือสถานการณ์การลงทนุไมเ่หมาะสม เป็นต้น บริษัทจดัการ
จะประกาศให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทราบโดยเร็วที่สดุ โดยประกาศไว้ ณ สถานท่ีท าการของบริษัทจดัการและผู้สนบัสนนุการขายหรือ
รับซือ้คืน (ถ้ามี)          
 
8.  การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน :  
8.1.  ช่องทางการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ :  
   บริษัทจดัการ                                  ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 
    Internet                                               บริการสบัเปลีย่นผา่นเจ้าหน้าที่ทางโทรศพัท์   
   บริการการลงทนุตามแผนการลงทนุอตัโนมตัิ (Regular Saving Plan)  
 
8.2.  รายละเอียดการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุเพิ่มเติม :  
 
8.2.1 เง่ือนไขการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ 
การสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ หมายถึง การขายคืนหนว่ยลงทนุของกองทนุเปิดหนึง่ (“กองทนุเปิดต้นทาง”) เพื่อซือ้หน่วยลงทนุของ
กองทนุเปิดอีกกองทนุหนึง่ (“กองทนุเปิดปลายทาง”) ตามเง่ือนไขที่ระบไุว้ในโครงการจดัการและ/หรือหนงัสอืชีช้วน  
 
โดยบริษัทจดัการจะด าเนินการน าเงินคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุซึง่ได้หกัคา่ธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุขาออกจากกองทนุ
เปิดต้นทาง (ถ้ามี) ไปช าระค่าซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนเปิดปลายทาง โดยเงินค่าซือ้หน่วยลงทุนดังกล่าวนีจ้ะถูกหัก
คา่ธรรมเนียมในการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุขาเข้าของกองทนุเปิดปลายทางไว้ด้วย (ถ้ามี) 
 
ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนเปิดที่อยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ โดยจะต้องเป็น
กองทนุเปิดที่ระบไุว้ในหนงัสอืชีช้วนวา่สามารถท าการสบัเปลีย่นการถือหนว่ยลงทนุได้เทา่นัน้ ทัง้นี ้การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุไป
มาระหวา่งกองทนุเปิดตา่ง ๆ นัน้ จะต้องเป็นไปตามเง่ือนไขที่ระบไุว้ในหนงัสอืชีช้วนด้วย 
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ทัง้นี ้การในท ารายการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนใดๆ ผู้ ถือหน่วย/ผู้ลงทนุสามารถท ารายการสบัเปลี่ยนได้เฉพาะกรณีเป็นการท า
รายการภายใต้ผู้ ถือหน่วยบุคคลเดียวภายใต้หมายเลขผู้ ถือหน่วยเดียวกนัเท่านัน้ บริษัทจัดการไม่อนญุาตให้มีการสบัเปลี่ยน
หนว่ยลงทนุข้ามหมายเลขผู้ ถือหนว่ยลงทนุ เว้นแตจ่ะได้รับการพิจารณาจากบริษัทจดัการเป็นรายกรณี 
 
อนึ่ง ในการท ารายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนใดๆ ของผู้ ถือหน่วยลงทุนที่ท าการเปิดบัญชีกองทุนผ่านตัวแทนขายของ  
บริษัทจดัการนัน้ อาจมีกรณีที่ไมส่ามารถท ารายการสบัเปลีย่นได้ ทัง้นี ้ขึน้อยูก่บัระบบงานของตวัแทนที่ท าการเปิดบญัชีของผู้ ถือ
หนว่ยเป็นส าคญั 
 
อยา่งไรก็ตาม บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะให้มีการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุจากกองทนุเปิดภายใต้การบริหารของบริษัทจดัการ  
(“กองทนุเปิดต้นทาง”) มาเข้ากองทนุเปิด เอเชียน เดบท์ รีจินอล บอนด์ ปันผล (“กองทนุเปิดปลายทาง”) และ/หรือการสบัเปลีย่น
หนว่ยลงทนุจากกองทนุเปิด เอเชียน เดบท์ รีจินอล บอนด์ ปันผล (“กองทนุเปิดต้นทาง”) ไปยงักองทนุเปิดอื่นภายใต้การบริหาร
จดัการของบริษัทจดัการ (“กองทนุเปิดปลายทาง”) โดยขึน้อยูก่บัดลุยพินิจของบริษัทจดัการ ทัง้นี ้การสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุของ
กองทนุเปิดดงักลา่ว จะต้องเป็นไปตามเง่ือนไขที่ระบไุว้ในโครงการจดัการ และ/หรือหนงัสอืชีช้วน 
 
ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทราบถึงกองทนุท่ีสามารถสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุได้ทางเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ 
 
บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะหยดุรับค าสัง่สบัเปลีย่นการถือหนว่ยลงทนุเป็นการชัว่คราว หรือถาวรก็ได้ ในกรณีที่บริษัทจดัการ
เห็นว่าการหยุดรับค าสั่งสั่งสบัเปลี่ยนดังกล่าวจะเป็นประโยชน์สูงสุด หรือมีผลกระทบในทางที่ดีต่อกองทุนเปิดและผู้ ถือ  
หน่วยลงทนุ โดยจะปิดประกาศไว้ที่ส านกังานของบริษัทจัดการ และ /หรือผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) และ/หรือ
ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ 
 
8.2.2 วนัเวลาท าการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ 
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุสามารถท าการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุได้ โดยวนัและเวลาในการสง่ค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุให้เป็นวนัและ
เวลาเดียวกนักบัการสง่ค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุ ตามที่ระบไุว้ในโครงการ และ/หรือหนงัสอืชีช้วนของทัง้กองทนุเปิด
ต้นทาง และกองทนุเปิดปลายทาง และ/หรือเง่ือนไข หรือหลกัเกณฑ์ที่บริษัทจดัการก าหนด 
 
8.2.3 การก าหนดราคาขายหนว่ยลงทนุ กรณีสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ  
ในการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการค านวณเมื่อสิน้วนัท าการสบัเปลี่ยนจะก าหนดราคาขาย
และราคารับซือ้ ดงันี ้ 
 
(1)   กรณีเป็นกองทนุเปิดต้นทาง 
การก าหนดราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุจะใช้มลูคา่หนว่ยลงทนุของวนัท าการสบัเปลีย่นการถือหนว่ยลงทนุ หกัด้วยคา่ธรรมเนยีม 
(ถ้ามี)   
(2) กรณีเป็นกองทนุเปิดปลายทาง  
การค านวณราคาสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่ค านวณได้ ณ วันท าการซือ้ขายหน่วยลงทุนก่อนหน้าวนัที่
บริษัทจดัการถือวา่ได้รับเงินจากกองทนุเปิดต้นทาง บวกด้วยคา่ธรรมเนียม (ถ้ามี) 
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ทัง้นี ้มลูค่าหน่วยลงทนุที่ใช้ค านวณราคาขายและราคารับซือ้ในการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุข้างต้นจะต้องได้รับการรับรองจาก
ผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว 
 
8.2.4 วิธีการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ  
วิธีหรือช่องทางการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุให้ใช้วิธีหรือช่องทางเดียวกนักบัการสง่ค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ ตามที่
ระบไุว้ในโครงการ และ/หรือหนงัสอืชีช้วนของทัง้กองทนุเปิดต้นทาง และกองทนุเปิดปลายทาง และ/หรือเง่ือนไขหรือหลกัเกณฑ์ที่
บริษัทจดัการก าหนด 
 
8.2.4 การคืนเงินคา่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ 
เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่ระบไุว้ในข้อ 5.2.5 “การคืนเงินคา่จองซือ้หนว่ยลงทนุ” และข้อ 6.2.5 “การคืนเงินคา่ซือ้หนว่ยลงทนุ” 
 
เงือ่นไขอืน่ : 
เง่ือนไขอื่น ๆ ของข้อ 8 “การสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ” 
บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธ และ/หรือระงบัการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน ทัง้หมดหรือบางสว่น และ/หรือปฏิเสธที่จะให้
ค าแนะน าการลงทนุในกรณีที่เอกสารหรือข้อมลูประกอบการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุที่บริษัทจดัการได้รับจากผู้ ถือหน่วยลงทนุไม่
ถกูต้องตามความเป็นจริง และ/หรือไมค่รบถ้วนทัง้ตามข้อก าหนดของส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือตามข้อก าหนด
ของบริษัทจดัการ อาทิเช่น ผู้ ถือหน่วยลงทนุปฏิเสธที่จะให้ข้อมลูหรือให้ข้อมลูที่ไม่ครบถ้วน เพื่อประกอบการให้ค าแนะน าที่สอด
รับกบัระดบัความเสีย่งของกองทนุรวม และ/หรือผู้ ถือหนว่ยลงทนุประสงค์จะสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุไปลงทนุในกองทนุที่มีระดบั
ความเสีย่งสงูกวา่ระดบัความเสีย่งที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุยอมรับได้ และผู้ ถือหนว่ยลงทนุไมย่ินยอม/ไม่ให้ค ายืนยนัรับทราบถึงระดบั
ความเสีย่งที่เพิ่มขึน้จากการลงทนุในกองทนุดงักลา่ว และ/หรือกรณีที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุไม่ได้น าสง่เอกสารหลกัฐานประกอบการ
สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุตามที่ก าหนด เป็นต้น 
 
นอกจากนี ้บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะปรับปรุง แก้ไข และ/หรือเพิ่มเติม ข้อ 8 “การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ” ตามหลกัเกณฑ์
และเง่ือนไขที่บริษัทจดัการก าหนด และเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไข
โครงการ โดยบริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ลงทนุทราบลว่งหน้าไม่น้อยกว่า 3 วนัท าการก่อนวนัเร่ิมให้บริการ โดยจะติดประกาศ ณ 
สถานท่ีท าการของบริษัทจดัการและผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) 
 
9.  การช าระค่ารับซือ้คนื สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนด้วยหลกัทรัพย์ หรือทรัพย์สนิอื่นแทนเงนิ :  
กรณีบริษัทจัดการไม่สามารถช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน และจะช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรัพย์หรือ
ทรัพย์สนิอื่นแทน บริษัทจดัการจะก าหนดขัน้ตอนการด าเนินการตอ่ไป โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ก่อน และไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ โดยขัน้ตอนที่ก าหนดดงักลา่วต้องสามารถปฏิบตัิได้จริง และเป็นธรรมต่อผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุของกองทนุรวมทกุราย และบริษัทจดัการจะต้องแจ้งให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทกุรายทราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 60 วนั  
 
10.  การเลื่อนก าหนดการช าระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนคนืแก่ผู้ถอืหน่วยลงทุน :  
บริษัทจดัการอาจเลื่อนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุคืนแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุที่ได้มีค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนของ
กองทนุเปิดได้ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้
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10.1  บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเช่ือโดยสจุริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที่เข้าเหตุดงัต่อไปนี ้โดยได้รับความ
เห็นชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว  
 
(1)  มีเหตจุ าเป็นท าให้ไมส่ามารถจ าหนา่ย จ่ายโอน หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิของกองทนุรวมเปิดได้อยา่งสมเหตสุมผล หรือ  
(2)  มีเหตทุี่ท าให้กองทนุรวมไมไ่ด้รับช าระเงินจากหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิท่ีลงทนุไว้ตามก าหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตดุงักลา่ว
อยูน่อกเหนือการควบคมุของบริษัทจดัการ  
 
10.2  ผู้ ถือหนว่ยลงทนุมีค าสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจดัการพบว่า ราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ
ดงักลา่วไม่ถกูต้องและผู้ดแูลผลประโยชน์ยงัไม่ได้รับรองข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคา 
โดยราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุที่ไม่ถูกต้องนัน้ต่างจากราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุที่ถกูต้องตัง้แต่หนึ่งสตางค์ขึน้ไป และคิดเป็น
อตัราตัง้แตร้่อยละ 0.5 ของราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุท่ีถกูต้อง  
 
ทัง้นี ้การเลือ่นก าหนดการช าระเงินคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุตาม 10.1 หรือ 10.2 ให้บริษัทจดัการปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้ 
 
(1)  เลือ่นก าหนดช าระค่าขายคืนได้ไม่เกินสิบวนัท าการนบัแต่วนัที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุมีค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุนัน้ เว้นแต่
ได้รับการผอ่นผนัจากส านกังาน  
 
(2)  แจ้งผู้ ถือหน่วยลงทนุที่มีค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื่อนก าหนดการช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุน 
ตลอดจนเปิดเผยตอ่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุรายอื่นและผู้ลงทนุทัว่ไปให้ทราบเร่ืองดงักลา่วด้วยวิธีการใดๆ โดยพลนั  
 
(3)  แจ้งการเลือ่นก าหนดช าระคา่ขายคืน พร้อมทัง้จดัสง่รายงานท่ีแสดงเหตผุลของการเลื่อน และหลกัฐานการได้รับความ
เห็นชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์ตามข้อ 10.1 หรือการรับรองข้อมูลของผู้ดแูลผลประโยชน์ตามข้อ 10.2 ต่อส านกังานโดยพลนั 
ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะมอบหมายให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ด าเนินการแทนก็ได้  
 
(4)  ในระหว่างการเลื่อนก าหนดช าระค่าขายคืน หากมีผู้ ถือหน่วยลงทุนสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าว ให้  
บริษัทจดัการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุนัน้ โดยต้องช าระคา่ขายคืนแก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุตามล าดบัวนัท่ีสง่ค าสัง่ขายคืนก่อนหลงั 
 
11.  การไม่ขายไม่รับซือ้คนืไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามสั่ง :  
 

11.1 บริษัทจดัการอาจไมข่าย ไมรั่บซือ้คืน หรือไมรั่บสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุตามค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืนหรือค าสัง่สับเปลี่ยน
หน่วยลงทุนที่ได้รับไว้แล้ว หรืออาจหยุดรับค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืน หรือค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ ในกรณีที่ปรากฏเหตุ
ดงัตอ่ไปนี ้
 
(1)  ตลาดหลกัทรัพย์ไมส่ามารถเปิดท าการซือ้ขายได้ตามปกติ  
 
(2)  บริษัทจดัการพิจารณาแล้ว มีความเช่ือโดยสจุริตและสมเหตสุมผลว่าเป็นกรณีดงัต่อไปนี ้โดยได้รับความเห็นชอบของ
ผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว  
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(ก)   มีเหตจุ าเป็นท าให้ไมส่ามารถจ าหนา่ย จ่าย โอนหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิของกองทนุรวมเปิดได้อยา่งสมเหตสุมผล  

(ข)  ไมส่ามารถค านวณมลูคา่ทรัพย์สนิของกองทนุรวมเปิดได้อยา่งเป็นธรรมและเหมาะสม หรือ  

(ค)    มีเหตจุ าเป็นอื่นใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ  

ทัง้นี ้การไมข่าย ไมรั่บซือ้คืน หรือไมรั่บสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุตามค าสัง่ที่รับไว้แล้ว หรือการหยดุรับค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืน หรือ
ค าสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุตาม (ก) (ข) หรือ (ค) ให้กระท าได้ไมเ่กินหนึง่วนัท าการ เว้นแตจ่ะได้รับการผอ่นผนัจากส านกังาน  

 
(3) กองทุนรวมได้ลงทุนในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์ดังต่อไปนีเ้กิดขึน้ ซึ่งก่อให้เกิด
ผลกระทบตอ่กองทนุรวมอยา่งมีนยัส าคญั 

(ก) ตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์ที่กองทนุรวมลงทนุไมส่ามารถเปิดท าการซือ้ขายได้ตามปกติ ทัง้นี ้เฉพาะในกรณีที่กองทนุรวม
ลงทนุในหลกัทรัพย์ที่ซือ้ขายในตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์แหง่นัน้เกินกวา่ร้อยละสบิของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวม 

(ข) มีเหตุการณ์ที่ท าให้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และท าให้ไม่สามารถ โอนเงินออกจาก
ประเทศหรือรับโอนเงินจากตา่งประเทศได้ตามปกติ หรือ 

(ค)  มีเหตทุี่ท าให้กองทนุรวมไมไ่ด้รับช าระเงินจากหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิท่ีลงทนุไว้ตามก าหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตดุงักลา่ว
อยูเ่หนือการควบคมุของบริษัทจดัการ และผู้ดแูลผลประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว 
 
(4)    เป็นการไมข่ายหนว่ยลงทนุตามค าสัง่ซือ้ หรือค าสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุท่ีรับไว้แล้ว หรือเป็นการหยดุรับค าสัง่ซือ้ หรือ
ค าสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ แก่ผู้ลงทนุเฉพาะราย เนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริงดงัตอ่ไปนี ้ 

(ก)   บริษัทจดัการมีเหตอุนัควรสงสยัวา่ผู้ลงทนุรายนัน้ ๆ มีสว่นเก่ียวข้องกบัการกระท าดงัตอ่ไปนี ้ 

1. การกระท าที่เป็นความผิดมลูฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเก่ียวกบัการป้องกนัและปราบปรามการฟอก
เงิน ไมว่า่จะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายตา่งประเทศ  

2. การให้การสนบัสนนุทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือ  

3. การกระท าที่เป็นการปฏิบตัิตามค าสัง่เก่ียวกบัการยดึหรืออายดัทรัพย์สนิ โดยบคุคลผู้มีอ านาจตามกฎหมาย  

(ข)  บริษัทจดัการไมส่ามารถด าเนินการรู้จกัลกูค้า และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเก่ียวกบัลกูค้าได้ในสาระส าคญั  

เมื่อปรากฏเหตุตามข้อ 11.1 (1) – (4) ข้างต้น และบริษัทจัดการประสงค์จะไม่ขายหรือไม่รับซือ้คืน หรือไม่รับสบัเปลี่ยน 
หนว่ยลงทนุ หรือหยดุรับค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืน หรือค าสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ ให้บริษัทจดัการปฏิบตัิดงัตอ่ไปนี ้ 

(1) แจ้งผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีมีค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืน หรือค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุไว้แล้วให้ทราบถึงการไม่ขาย ไม่รับซือ้
คืน หรือไม่รับสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุโดยพลนั และหากเป็นเหตตุามข้อ 11.1 (1), (2) หรือ (3) ข้างต้น ให้เปิดเผยต่อผู้ ถือหน่วย
ลงทนุรายอื่นและผู้ลงทุนทัว่ไปให้ทราบถึงการหยดุรับค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืน หรือค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุด้วยวิธีการใด ๆ 
โดยพลนัด้วย  

(2) รายงานการไม่ขาย ไม่รับซือ้คืน หรือไม่รับสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือการหยุดรับค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืน หรือค าสัง่
สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุพร้อมทัง้แสดงเหตผุล และรายงานแผนการด าเนินการของกองทนุรวมเปิดนัน้ให้ส านกังานทราบโดยพลนั  
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(3) ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซือ้คืน หรือไม่รับสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนหรือหยุดรับค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืน หรือ
ค าสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุตามข้อ 11.1 (1), (2) และ (3) ข้างต้น เกินหนึง่วนัท าการ ให้บริษัทจดัการด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้ก่อน
การเปิดรับค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืน หรือค าสัง่สบัเปลี่ยนหนว่ยลงทนุ  

(ก)    รายงานการเปิดรับค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืน หรือค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ และรายงานฐานะการลงทนุของกองทุน
รวมเปิด ณ วนัท าการสดุท้ายก่อนวนัรายงานนัน้ให้ส านกังานทราบภายในวนัท าการก่อนวนัเปิดรับค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืน หรือ
ค าสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ  

(ข)   แจ้งให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีมีค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืน หรือค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุไว้แล้วให้ทราบถึงการเปิดขายหรือ
รับซือ้คืนหรือสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ ตลอดจนเปิดเผยตอ่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุรายอื่นและผู้ลงทนุทัว่ไปให้ทราบถึงการเปิดรับค าสัง่ซือ้
หรือค าสัง่ขายคืนหรือค าสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุด้วยวิธีการใดๆ โดยพลนั   
 
11.2 บริษัทจดัการจะหยดุการขายหนว่ยลงทนุตามค าสัง่ซือ้ หรือค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุที่ได้รับมาแล้ว หรือหยดุรับค า
สัง่ซือ้ หรือค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแล
ผลประโยชน์ยงัไมไ่ด้รับรองข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคา โดยราคาขายหน่วยลงทนุที่ไม่
ถกูต้องนัน้ต่างจากราคาขายหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตัง้แต่หนึ่งสตางค์ขึน้ไปและคิดเป็นอตัราตัง้แต่ร้อยละ 0.5 ของราคาขาย 
หน่วยลงทุนที่ถูกต้อง โดยแจ้งผู้ ถือหน่วยลงทุนที่มีค าสั่งซือ้ หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการหยุดขาย  
หนว่ยลงทนุ หยดุรับค าสัง่ซือ้ หรือค าสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุรายอื่นและผู้ลงทนุทัว่ไปให้
ทราบถึงการหยดุรับค าสัง่ซือ้ หรือค าสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ ด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลนั  
 
11.3  ในกรณีที่วนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใดตรงกับวนัที่ส านกังานได้ประกาศก าหนดให้เป็นวันหยุด  
ท าการของบริษัทจดัการเป็นกรณีพิเศษ ให้บริษัทจดัการหยดุรับค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืน และค าสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุส าหรับ
วนัดงักลา่ว และต้องแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนทราบลว่งหน้าเก่ียวกบัการหยดุรับค าสัง่ในกรณีดงักล่าวไม่น้อยกว่าห้าวนัท าการ
ก่อนถึงวนัหยุดท าการกรณีพิเศษนัน้ โดยการปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ ที่ท าการทุกแห่งของบริษัทจัดการ รวมทัง้จดัให้มี
ประกาศดงักล่าวไว้ ณ สถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุนที่ใช้เป็นสถานที่ในการซือ้ขาย
หนว่ยลงทนุ (ถ้ามี) 
 
12.  การหยุดขายหรือรับซือ้คนืหน่วยลงทุน :  
เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทุน หรือในกรณีที่มีความจ าเป็นเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของ
ประเทศ หรือเพื่อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน ส านกังานคณะกรรมการ ก .ล.ต. อาจประกาศให้บริษัทจดัการหยุด
รับค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืนหรือค าสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุของกองทนุเปิดได้เป็นการชัว่คราวตามระยะเวลาที่เห็นสมควร แต่รวม
แล้วต้องไม่เกิน 20 วนัท าการติดต่อกัน เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ขยายระยะเวลาหยุดรับ 
ค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืน หรือค าสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุออกไปได้  
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13. เงื่อนไขและข้อจ ากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน : 
 
13.1 การจดัสรรหนว่ยลงทนุ : 
 
13.1.1 การเพิ่มจ านวนหน่วยลงทุนที่ขายได้แล้วจะท าภายในวันท าการถัดจากวนัที่มีการค านวณมูลค่าทรัพย์สินสทุธิของ 
วนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุ โดยบริษัทจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทนุให้ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุตามที่สัง่ซือ้ และได้ช าระเงินค่าซือ้
หนว่ยลงทนุเต็มตามจ านวนแล้ว  
 
อนึ่ง ในกรณีที่จ านวนเงินที่ระบุไว้ในใบค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนไม่ตรงกับจ านวนเงินที่บริษัทจัดการได้รับช าระบริษัทจัดการจะ
จดัสรรหนว่ยลงทนุให้ตามจ านวนเงินท่ีได้รับช าระเป็นเกณฑ์  
 
ยกเว้น :- 
- ในกรณีที่การสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุนัน้มีผลท าให้จ านวนหน่วยลงทนุของกองทนุ เกินกว่าจ านวนหน่วยลงทุนของโครงการ
จดัการกองทนุท่ีได้รับอนมุตัิจากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ในกรณีดงักลา่วบริษัทจดัการจะ
จดัสรรตามสดัสว่นจ านวนหนว่ยลงทนุท่ีสามารถจดัสรรได้ให้แก่ผู้สัง่ซือ้ โดยบริษัทจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทนุให้แก่ผู้สัง่ซือ้โดย
ใช้หลกัการ “สัง่ซือ้ก่อนได้ก่อน” ตามวนัท่ีได้รับการสัง่ซือ้และเงินคา่ซือ้หนว่ยลงทนุเต็มตามจ านวน  
 
อยา่งไรก็ตาม ในกรณีที่มีการสัง่ซือ้หนว่ยลงทนุพร้อมกนัในวนัเดียวกนั บริษัทจดัการจะพิจารณาจดัสรรหนว่ยลงทนุให้กบัผู้สัง่ซือ้
หนว่ยลงทนุตามวิธีการ  ดงันี ้
 
1.     จดัสรรให้กบัผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุทกุราย ตามมลูค่าขัน้ต ่าของการจองซือ้หน่วยลงทนุตามที่ก าหนดไว้ในโครงการ โดย
หากผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุมากกวา่ 1 บญัชี บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะจดัสรรให้เพียงบญัชีเดียวเทา่นัน้ 
 
2.     จัดสรรหน่วยลงทุนที่เหลือจากการจัดสรรตามข้อ 1 โดยจัดสรรเพิ่มเป็นจ านวนทวีคูณของ 1,000 บาท (หรือ 100 
หนว่ย) ให้แก่ผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุทกุราย วนเป็นรอบไปเร่ือย ๆ จนกวา่จะครบตามจ านวนเงินทนุของโครงการท่ีเสนอขาย 
 
3. ในกรณีที่มีหนว่ยลงทนุไมเ่พียงพอตอ่การจดัสรรให้กบัผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุในข้อ 2 ทกุรายได้ บริษัทจดัการจะใช้วิธีสุม่
รายช่ือโดยคอมพิวเตอร์ (Random) เพื่อท าการจดัสรรหน่วยลงทนุให้กบัผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุที่ยงัไม่ได้รับการจัดสรรเต็มตาม
จ านวนที่จองซือ้ 
 
4.     ในกรณีที่มีผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุเป็นจ านวนมาก จนบริษัทจดัการไมส่ามารถจดัสรรหนว่ยลงทนุให้แก่ผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุ
ทกุรายตามข้อ 1 ตามมลูคา่ขัน้ต ่าของการจองซือ้หนว่ยลงทนุตามที่ก าหนดไว้ในโครงการได้ บริษัทจดัการสงวนสิทธิที่จะจดัสรร
ให้แก่ผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุโดยใช้วิธีสุม่รายช่ือคอมพิวเตอร์ (Random) เพื่อท าการจดัสรรหนว่ยลงทนุให้ผู้จองซือ้ที่ได้รับเลือกจาก
การสุ่มรายช่ือตามมูลค่าขัน้ต ่าของการจองซือ้หน่วยลงทุนตามที่ก าหนดไว้ในโครงการ โดยไม่จ าเป็นต้องแจ้งให้ผู้ สัง่ซือ้  
หนว่ยลงทนุทราบลว่งหน้า 
 



 

กองทนุเปิด เอเชียน เดบท์ รีจินอล บอนด์ ปันผล                  57 

ทัง้นี ้ ผู้สัง่ซือ้หนว่ยลงทนุรับรองที่จะซือ้หนว่ยลงทนุตามจ านวนที่จองซือ้ หรือตามจ านวนที่ได้รับการจดัสรร โดยไม่เปลี่ยนแปลง
หรือเพิกถอนการจองซือ้หนว่ยลงทนุดงักลา่ว และยินยอมรับคืนเงินในกรณีที่ไมไ่ด้รับการจดัสรร 
 
13.1.2 ในกรณีที่บริษัทจดัการพิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทนุ หรือของผู้ ถือหน่วยลงทนุ หรือ
ช่ือเสียงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจดัการ บริษัทจดัการสงวนสิทธิที่จะจดัสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทนุแต่
บางสว่นหรือทัง้หมดก็ได้โดยไมจ่ าเป็นต้องแจ้งให้ผู้ซือ้หนว่ยทราบลว่งหน้า  
 
13.1.3 ในกรณีที่จ านวนเงินที่ระบุไว้ในใบค าสัง่ซือ้หน่วยลงทุนไม่ตรงกับจ านวนเงินที่บริษัทจัดการได้รับช าระจากผู้ ซือ้  
หนว่ยลงทนุ บริษัทจดัการจะจดัสรรหนว่ยลงทนุให้ตามจ านวนเงินท่ีได้รับช าระเป็นเกณฑ์ 
 
13.1.4 สิทธิของผู้ ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึน้หลงัจากนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บนัทึกข้อมลูการซือ้หน่วยลงทนุของผู้สัง่ซือ้
หนว่ยลงทนุลงในสมดุทะเบียนผู้ ถือหนว่ยลงทนุแล้วเทา่นัน้  
 
13.2 สิทธิและข้อจ ากัดในการถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของ
กองทนุรวม  : 
บริษัทจดัการอาจไม่จดัสรรหน่วยลงทนุให้แก่บคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดถือหน่วยลงทนุของกองทนุรวมใดกองทนุรวม
หนึง่เกินกวา่หนึง่ในสามของจ านวนหนว่ยลงทนุท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของกองทนุรวมนัน้ เว้นแตเ่ข้าข้อยกเว้นตามทีส่ านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 
 
13.3 สทิธิและข้อจ ากดัในการโอนหนว่ยลงทนุ  : 
 
(1)  ผู้ ถือหนว่ยลงทนุสามารถโอนหน่วยลงทนุได้อย่างเสรี อย่างไรก็ตาม ผู้ ถือหน่วยลงทนุไม่อาจโอนหน่วยลงทนุให้แก่คน
สหรัฐอเมริกา (“US Person”) ดงันัน้ บริษัทจดัการจะไม่รับลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทนุ หากการโอนนัน้เป็นการโอนหรือ
จ าหนา่ยให้แก่ US Person  
 
(2)  วิธีการขอโอนหนว่ยลงทนุ  
 
(2.1)  การโอนหนว่ยลงทนุจะกระท าได้โดยกรอกแบบค าขอโอนหนว่ยลงทนุตามที่บริษัทจดัการ หรือนายทะเบียนหนว่ยลงทนุ
ก าหนด พร้อมทัง้ลงลายมือช่ือผู้ โอนและผู้ รับโอน และได้ยื่นค าขอดงักลา่วพร้อมเอกสารที่ก าหนดแก่นายทะเบียนหนว่ยลงทนุ  
 
(2.2)  นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะบนัทึกข้อมลูการโอนหน่วยลงทนุ และออกหนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้ผู้ รับโอน
หนว่ยลงทนุ และผู้โอนหนว่ยลงทนุ ภายใน 30 วนั นบัแตว่นัท่ีนายทะเบียนหนว่ยลงทนุได้รับค าขอโอนหนว่ยลงทนุ  
 
(2.3)  ผู้ รับโอนหน่วยลงทนุจะมีสิทธิในฐานะผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุก็ต่อเมื่อนายทะเบียนหน่วยลงทนุได้บนัทึกช่ือผู้ รับ
โอนหนว่ยลงทนุในสมดุทะเบียนผู้ ถือหนว่ยลงทนุแล้ว  
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ในกรณีที่ผู้ รับโอนยงัไมเ่คยมีบญัชีกองทนุกับบริษัทจดัการมาก่อน ผู้ รับโอนจะต้องด าเนินการขอเปิดบญัชีกองทนุ ตามวิธีการที่
ก าหนดไว้ในโครงการนี ้ 
 
(3)   บริษัทจดัการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทนุขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการโอนหน่วยลงทนุในกรณีที่บุคคลใดหรือกลุ่ม
บคุคลเดียวกนัใดถือหนว่ยลงทนุเกินข้อจ ากดัการถือหนว่ยลงทนุ เว้นแตเ่ข้าข้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ
วา่ด้วยหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัข้อจ ากดัการถือหนว่ยลงทนุในกองทนุรวมและหน้าที่ของบริษัทจดัการ 
 
14.  การจ่ายเงนิปันผล : 
 
14.1.  นโยบายการจ่ายเงินปันผล   :   กองทนุมีนโยบายจ่ายเงินปันผล  
 
14.2.  หลกัเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล  :    

(1)   การจ่ายเงินปันผลของกองทนุรวมจะจ่ายจากก าไรสะสมหรือก าไรสทุธิเมื่อกองทนุรวมมีก าไรสะสมหรือมีก าไรสทุธิในรอบ
ระยะเวลาบญัชีที่จะจ่ายเงินปันผล และการจ่ายเงินปันผลดงักลา่วจะต้องไม่ท าให้กองทนุรวมมีผลขาดทนุสะสมเพิ่มขึน้ในรอบ
ระยะเวลาบญัชีที่มีการจ่ายเงินปันผลนัน้  
 
(2)  ในแตล่ะรอบระยะเวลาบญัชีของกองทนุ บริษัทจดัการจะด าเนินการพิจารณาจ่ายเงินปันผลไมเ่กินปีละ 4 ครัง้  
 
(3)   ในแตล่ะรอบระยะเวลาบญัชีที่จะจ่ายเงินปันผล บริษัทจดัการจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุในอตัรา
ไม่ต ่ากว่าร้อยละ 60 ของก าไรสทุธิของแต่ละรอบระยะเวลาบญัชีที่จะจ่ายเงินปันผลนัน้ ซึ่งก าไรสทุธิของแต่ละรอบระยะเวลา
บัญชีที่จะจ่ายเงินปันผลจะประกอบด้วยก าไรสุทธิที่เกิดขึน้จริง (realized gain) และ/หรือก าไรสุทธิที่ยังไม่เกิดขึน้จริง 
(unrealized gain) ทัง้นี ้บริษัทจดัการอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลจากก าไรสะสมด้วยก็ได้  
 
(4)  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่จ่ายเงินปันผล หรือจ่ายเงินปันผลในอัตราที่บริษัทจัดการเห็นสมควรในกรณี
ดงัตอ่ไปนี ้ 
 
(4.1)    บริษัทจดัการจะไม่จ่ายเงินปันผลในกรณีที่ก าไรสะสม ณ สิน้รอบระยะเวลาบญัชีที่จะจ่ายเงินปันผลและ /หรือก าไรสทุธิ
ประจ ารอบระยะเวลาบญัชีที่จะจ่ายเงินปันผลต ่ากวา่ หรือเทา่กบั 0.01 บาทตอ่หนว่ยลงทนุ  
 
(4.2)     บริษัทจัดการจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลในอัตราใหม่ที่เหมาะสมหรือพิจารณาไม่จ่ายเงินปันผลในกรณีที่มูลค่า  
หนว่ยลงทนุ ณ  วนัสิน้รอบระยะเวลาบญัชีที่จะจ่ายเงินปันผลนัน้ ต ่ากว่ามลูค่าที่ตราไว้ หรือในกรณีเมื่อน าเงินปันผลต่อหน่วยที่
จะจ่ายตามอตัราข้างต้นมาหกัจากมลูคา่หนว่ยลงทนุ ณ วนัท าการก่อนปิดสมดุทะเบียนแล้วท าให้มลูคา่หนว่ยลงทนุท่ีค านวณได้
ตามวิธีการดงักลา่วมีมลูคา่ต ่ากวา่มลูคา่ที่ตราไว้  
 
ทัง้นี ้ในกรณีที่บริษัทจดัการไม่จา่ยเงินปันผลในรอบระยะเวลาบญัชีดงักลา่ว บริษัทจดัการจะยกยอดผลก าไรไปในรอบระยะเวลา
บญัชีตอ่ไป 
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14.3.  ก าหนดเวลา วิธีการ และข้อจ ากดัในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ :   
 
14.3.1 บริษัทจดัการจะจ่ายเงินปันผลตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในข้อ 14.2 ข้างต้น โดยบริษัทจดัการก าหนดเวลา และ
วิธีการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ ดงันี ้
 
(1)  บริษัทจัดการจะประกาศวนัปิดทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทุนเพื่อการจ่ายเงินปันผล ภายใน 60 วนั นบัตัง้แต่วนัสิน้รอบ
ระยะเวลาบญัชี ที่จะจ่ายเงินปันผล ทัง้นี ้ผู้ ถือหน่วยลงทุนที่มีช่ือปรากฏในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทุน ณ วนัปิดทะเบียนผู้ ถือ 
หนว่ยลงทนุจึงจะมีสทิธิได้รับเงินปันผล 
 
(2)   บริษัทจดัการจะประกาศการจ่ายเงินปันผล วนัปิดทะเบียนผู้ ถือหนว่ยลงทนุเพื่อการจ่ายเงินปันผล และอตัราเงินปันผล ดงันี ้
 
(2.1) ประกาศในหนงัสอืพิมพ์รายวนัอยา่งน้อย 1 ฉบบั 
 
(2.2) ปิดประกาศไว้ในท่ีเปิดเผย ณ สถานท่ีท าการของบริษัทจดัการ และผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) 
 
(2.3) สง่หนงัสือแจ้งให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ ผู้ ถือหน่วยลงทุนที่มีช่ือยู่ในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทุน และผู้ ถือหน่วยลงทุนที่ถือ
หนว่ยลงทนุชนิดไมร่ะบช่ืุอผู้ ถือเมื่อได้รับการร้องขอ 
 
(3)    การจ่ายเงินปันผลดังกล่าว จะจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะระบุช่ือผู้ ถือหน่วยลงทุน ตามช่ือ และที่อยู่ที่ปรากฏใน
ทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุทางไปรษณีย์ หรือโอนเงินปันผลเข้าบญัชีเงินฝากของผู้ ถือหน่วยลงทุนตามที่ระบไุว้ในใบค าขอเปิด
บญัชีกองทนุ ทัง้นีบ้ริษัทจดัการจะด าเนินการจ่ายเงินปันผลภายใน 60 วนั นบัแตว่นัประกาศปิดทะเบียนหนว่ยลงทนุ  
 
ทัง้นี ้เงินปันผลที่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุได้รับถือเป็นเงินได้พงึประเมินที่ต้องน าไปรวมค านวณภาษีเงินได้ประจ าปี และเงินปันผลที่จ่าย
นีย้อ่มสง่ผลให้มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิตอ่หนว่ยลงทนุลดลงเทา่จ านวนเงินปันผล 
 
14.3.2   ข้อจ ากดัในการจ่ายเงินปันผล 
 
(1)   ในกรณีที่มีบคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดถือหน่วยลงทนุเกินข้อจ ากดัการถือหน่วยลงทนุ จะถกูจ ากดัสิทธิรับเงิน
ปันผลในสว่นท่ีเกินนัน้ เว้นแตเ่ป็นกรณีการเกินสดัสว่นการถือหนว่ยลงทนุท่ีมิได้เกิดจากการได้หน่วยลงทนุมาเพิ่มเติม หรือกรณี
เข้าข้อยกเว้นข้อจ ากดัการถือหนว่ยลงทนุตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุว่าด้วยหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัข้อจ ากดัการถือ
หนว่ยลงทนุในกองทนุรวมและหน้าที่ของบริษัทจดัการ 
 
(2)   บริษัทจดัการจะยกเงินปันผลในสว่นท่ีถือเกินข้อจ ากดัการถือหนว่ยลงทนุนัน้ให้เป็นรายได้ของแผ่นดิน ทัง้นี ้ในระหว่าง
การด าเนินการเพื่อยกเงินปันผลให้เป็นรายได้ของแผ่นดินบริษัทจดัการจะจดัท าบญัชีและแยกเงินปันผลสว่นดงักลา่วออกจาก
ทรัพย์สนิอื่นของกองทนุรวม โดยไมน่ ามารวมค านวณเป็นมลูคา่ทรัพย์สนิของกองทนุรวม 
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15.  ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั่งซือ้หรือผู้ถอืหน่วยลงทุน :  
 

15.1.  คา่ธรรมเนียมรวม (เพดานคา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายที่ประมาณการได้ที่เรียกเก็บจากกองทนุรวมทัง้หมด) :  
รายการคา่ธรรมเนียม (ตาม 15.2) :  ตามรายละเอียดด้านลา่ง 
 
รายละเอียด/จ านวน/อตัรา :  
คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายรวมทัง้หมดที่เรียกเก็บจากกองทนุรวม 
คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายรวมทัง้หมดซึง่เรียกเก็บจากกองทนุรวม เมื่อรวมกนัแล้วไมเ่กินร้อยละ 5 ตอ่ปีของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ
ถวัเฉลีย่ระหวา่งงวด  
 
หมายเหต ุ:     การก าหนดคา่ธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมดงักลา่วข้างต้น บริษัทจดัการประมาณการจาก มลูค่าทรัพย์สินสทุธิ 
ณ ต้นปี อนึ่ง ในกรณีระหว่างปี มูลค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทุนได้ลดลงอย่างมีนยัส าคญั และส่งผลให้มูลค่าทรัพย์สินสทุธิ  
ถวัเฉลี่ยระหว่างงวดลดลง อาจท าให้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมที่เรียกเก็บเมื่อค านวณเป็นอตัราร้อยละต่อปีของมูลค่า
ทรัพย์สนิสทุธิถวัเฉลีย่ระหวา่งงวดเกินกวา่อตัราที่ก าหนดไว้ข้างต้นได้ โดยเป็นผลมาจากการค านวณในฐานมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ
ที่แตกตา่งกนั โดยมิได้เกิดจากการเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จ่ายจากกองทนุรวมในอตัราที่เพิ่มขึน้แตอ่ยา่งใด โดยในกรณี
ดงักลา่ว บริษัทจดัการจะไมเ่รียกเก็บหรือตดัจ่ายเงินเพื่อจ่ายคา่ใช้จ่ายอื่นใดของกองทนุเพิ่มอีก ยกเว้นในสว่นของค่าธรรมเนียม
การจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมผู้ สอบบัญชี และ
ค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้องกับการซือ้ขายหลกัทรัพย์หรือค่าธรรมเนียมธนาคาร หรือค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นในการปฏิบตัิตามประกาศ 
กฎเกณฑ์ หรือกฎหมายที่เก่ียวข้องเทา่นัน้ 
 
15.2.  คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทนุรวม :  
 
15.2.1.  คา่ธรรมเนียมการจดัการรายปี :  
 
รายละเอียด/จ านวน/อตัรา :  
อัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินหักด้วยหนีส้ินก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ ดูแล
ผลประโยชน์ และคา่ธรรมเนียมนายทะเบียนหนว่ยลงทนุ 
 
อนึ่ง กองทุนรวมนีเ้ป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุนที่ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ ซึ่งตามปกติ กองทุนใน
ต่างประเทศจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าใช้จ่ายต่าง ๆ โดยรวมเป็นต้นทุนของหลกัทรัพย์ซึ่งสะท้อนอยู่ในมูลค่า
ทรัพย์สนิสทุธิของหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมตา่งประเทศแล้ว และในทางปฎิบตัิอาจมีการได้รับสว่นแบ่งค่าธรรมเนียมดงักลา่ว
คืนบางสว่นจากกองทนุในตา่งประเทศ ทัง้นี ้จะเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 
 
15.2.2.  คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์รายปี :  
รายละเอียด/จ านวน/อตัรา :  
 คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์รายปี 
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อัตราไม่เกินร้อยละ 0.15 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินหักด้วยหนีส้ินก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่ าธรรมเนียมผู้ ดูแล
ผลประโยชน์ และคา่ธรรมเนียมนายทะเบียนหนว่ยลงทนุ 
 
 คา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จ่ายสว่นเพิ่มที่เก่ียวเนื่องกบัการให้บริการของผู้ดแูลผลประโยชน์ (Transaction Fee)  
เรียกเก็บตามที่จา่ยจริง 
 
15.2.3.  คา่ธรรมเนียมนายทะเบียนหนว่ยลงทนุรายปี :  
รายละเอียด/จ านวน/อตัรา :  
อัตราไม่เกินร้อยละ 0.20 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินหักด้วยหนีส้ินก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ ดูแล
ผลประโยชน์ และคา่ธรรมเนียมนายทะเบียนหนว่ยลงทนุ 
 
15.2.4.  คา่ธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทนุ :  
รายละเอียด/จ านวน/อตัรา :  
- ไมม่ี –  

หากมีคา่ใช้จ่ายเกิดขึน้ในอนาคต จะเรียกเก็บตามที่จ่ายจริง  
 
15.2.5.  คา่ธรรมเนียมการจดัจ าหนา่ย :  
รายละเอียด/จ านวน/อตัรา :  
- ไมม่ี –  

หากมีคา่ใช้จ่ายเกิดขึน้ในอนาคต จะเรียกเก็บตามที่จ่ายจริง  
 
15.2.6.  คา่ธรรมเนียมอื่น ๆ :  
รายละเอียด/จ านวน/อตัรา :  
คา่ใช้จ่ายที่เก่ียวเนื่องกบักองทนุ : 

(1)  ค่าใช้จ่ายในการสง่เสริมการขายในการเสนอขายครัง้แรก เช่น ค่าโฆษณาประชาสมัพนัธ์ เป็นต้น ตามที่จ่ายจริง แต่
ทัง้นี ้ไมเ่กิน 2,500,000 บาท  
 
(2)  คา่ใช้จ่ายที่เกิดจากการน าเงินทนุของโครงการไปลงทนุในตา่งประเทศตลอดจนคา่ใช้จ่ายอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกบัการติดตอ่
กบัผู้จดัการหลกั เช่น คา่โทรศพัท์ทางไกล คา่โทรสารทางไกล คา่เดินทาง คา่ที่พกั คา่เบีย้เลีย้ง คา่ประกนัการเดินทาง เป็นต้น  
 
(3)  คา่ใช้จ่ายอนัเก่ียวเนื่องจากการลงทนุในตา่งประเทศ เช่น คา่ภาษีหกั ณ ที่จ่าย หรือภาษีอื่นใดที่เก่ียวข้องทัง้ในประเทศ
ไทย และตา่งประเทศ (ถ้ามี)  
 
(4)  คา่ใช้จ่ายหรือคา่ธรรมเนียมที่เก่ียวข้องในการจดัตัง้กองทนุ เช่น คา่ธรรมเนียมในการจดัตัง้กองทนุ และจดทะเบียนกอง
ทรัพย์สนิของกองทนุกบัส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. คา่ที่ปรึกษาทนายความ ในช่วงจดัตัง้กองทนุ เป็นต้น  
 



 

กองทนุเปิด เอเชียน เดบท์ รีจินอล บอนด์ ปันผล                  62 

(5)  ค่าแปลหนังสือชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทุน รายงานประจ ารอบระยะเวลา 6 เดือน และรายงานประจ าปี เป็น
ภาษาตา่งประเทศ (ถ้ามี)  
 
(6)  คา่ใช้จ่ายในการสอบบญัชี  
 
(7)  คา่ที่ปรึกษากองทนุ เรียกเก็บในอตัราไมเ่กินร้อยละ 0.50 ตอ่ปี ของมลูคา่ทรัพย์สินหกัด้วยหนีส้ินก่อนหกัค่าธรรมเนียม
การจดัการ คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ และคา่ธรรมเนียมนายทะเบียนหนว่ยลงทนุ 
 
(8)  คา่ที่ปรึกษากฎหมาย และ/หรือคา่ใช้จ่ายในการวา่จ้างบริษัทหรือองค์กรหรือคณะกรรมการหรือบคุคลอื่นใดที่กองทนุได้
แตง่ตัง้ขึน้  
 
(9)  ค่าจัดท า จัดพิมพ์ แบบฟอร์มค าขอใช้บริการกองทุน  ค าสั่งซือ้หน่วยลงทุน หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน /
ใบเสร็จรับเงิน/ใบก ากับภาษี รายงานการถือหน่วยลงทุนและแบบฟอร์มอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกับกองทุน และค่าใช้จ่ายในการ
จดัเตรียมและจดัสง่เอกสารดงักลา่วให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ ตลอดจนคา่ใช้จ่ายอื่น ๆ ท่ีเก่ียวเนื่องกบักองทนุ  
 
(10)  คา่ใช้จ่ายในการสง่เสริมการขายภายหลงัการการเสนอขายครัง้แรก เช่น คา่โฆษณา ประชาสมัพนัธ์ หรือค่าสื่อโฆษณา
ประชาสมัพนัธ์ การสง่เสริมการขาย การจดัอบรมเผยแพร่ความรู้ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด ตลอดจนการจดัสมัมนาการแนะน า
กองทนุ เป็นต้น ตามที่จ่ายจริง แตท่ัง้นีจ้ะไมเ่กิน 1,000,000 บาทตอ่ปีบญัชี  
 
(11)  ค่าจัดท า ค่าพิมพ์หนังสือชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทุน รายงานประจ างวด 6 เดือนและรายงานประจ าปีถึง ผู้ ถือ 
หนว่ยลงทนุ 
 
(12)  คา่ใช้จ่ายในการประกาศมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิตามประกาศของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ใน
หนงัสอืพิมพ์รายวนัหรือสิง่พิมพ์อื่นใด  
 
(13)  ค่าเก็บรักษาทรัพย์สินทัง้ในประเทศและต่างประเทศนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในข้อ 15.2.2 “ค่าธรรมเนียมผู้ดูแล
ผลประโยชน์รายปี” ไม่เกินร้อยละ 0.07 ต่อปีของมลูค่าทรัพย์สินหกัด้วยหนีส้ินก่อนหกัค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียม
ผู้ดแูลผลประโยชน์ และคา่ธรรมเนียมนายทะเบียนหนว่ยลงทนุ 
 
(14)  ค่าใช้จ่าย และ/หรือค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เก่ียวกบัการซือ้ขายหลกัทรัพย์การลงทนุในหลกัทรัพย์ เช่น ค่านายหน้าซือ้
ขายหลกัทรัพย์ คา่ประกนัความเสีย่งเนื่องจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่น และ/หรือ อตัราดอกเบีย้ทัง้ที่เกิดขึน้ในประเทศไทย 
และตา่งประเทศ เป็นต้น  
 
(15)  คา่ใช้จ่ายในการด าเนินคดี (ถ้ามี) อาทิเช่น ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จากการติดตามทวงถาม หรือการด าเนินคดี เพื่อการรับ
ช าระหนีใ้ด ๆ ของกองทนุ และ/หรือคา่ใช้จ่ายในการด าเนินคดีของผู้ดแูลผลประโยชน์ที่ฟ้องร้องให้บริษัทจดัการปฏิบตัิหน้าที่หรือ
เรียกค่าสินไหมทดแทน ความเสียหายจากบริษัทจัดการเพื่อประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทุนหรือเมื่อได้รับค าสัง่จากส านกังาน
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คณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์หรือคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ฯ และ /หรือ 
คา่ใช้จ่ายด้านกฎหมายในการด าเนินคดีทางศาลเพื่อรักษาสทิธิของกองทนุ เป็นต้น  
 
(16)  ค่าจัดเตรียมรายงานต่าง ๆ ส าหรับผู้ ถือหน่วยลงทนุ และ/หรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึน้จากการปฏิบตัิตามกฎหมาย
หรือประกาศของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์หรือคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ 
ตลาดหลกัทรัพย์ หรือสมาคม หรือหนว่ยงานท่ีมีอ านาจตามกฎหมาย  
 
(17)  ค่าใช้จ่ายในการจัดท า จัดพิมพ์ และจัดส่งหนงัสือบอกกล่าว ประกาศและรายงานต่างๆ รวมถึงการลงประกาศใน
หนงัสือพิมพ์รายวัน ที่นอกเหนือจากการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ เช่น ประกาศการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ การปิดสมุด
ทะเบียนเพื่อจ่ายเงินปันผล เป็นต้น และ/หรือขา่วสารถึงผู้ ถือหนว่ยลงทนุ  
 
(18)  ค่าใช้จ่ายอันเก่ียวเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงแก้ไขโครงการ เช่น การจัดประชุมผู้ ถือหน่วยลงทุน การขอมติผู้ ถือ  
หนว่ยลงทนุ คา่ใช้จ่ายในการประกาศการแก้ไขในหนงัสอืพิมพ์ เป็นต้น  
 
(19)  คา่เอกสารทะเบียนผู้ ถือหนว่ยลงทนุ คา่เอกสารการลงบญัชีกองทนุ  
 
(20)  ค่าใช้จ่ายในการรับช าระเงินค่าซือ้หน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน เช่น ค่าธรรมเนียม
ธนาคาร คา่อากรแสตมป์ คา่ไปรษณียากร คา่โทรศพัท์ คา่โทรสาร เป็นต้น  
 
(21) คา่ฤชา คา่ธรรมเนียม และ/หรือคา่ใช้จ่ายอื่น ๆ  เช่น คา่ธรรมเนียมธนาคารตา่งๆ คา่อากรแสตมป์คา่ไปรษณียากร ค่าโทรศพัท์ 
ค่าโทรสาร ค่าธรรมเนียมการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าไปรษณียากร ส าหรับหนงัสือโต้ตอบกับผู้ ถือหน่วยลงทุน ค่า
พาหนะ ค่าจดทะเบียนกับผู้มีอ านาจตามกฎหมาย รวมทัง้ค่าใช้จ่ายและ/หรือค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เก่ียวเนื่องกับการ จัดหา 
ได้มา รับมอบ/สง่มอบ ดแูล รักษา ป้องกนัผลประโยชน์ ซึ่งสนิทรัพย์หรือหลกัทรัพย์ตา่งๆ ของกองทนุที่นอกเหนือไปจากที่ได้ระบุ
ไว้ในข้อ 15.2.2 “คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์รายปี” เป็นต้น  
 
(22)  คา่ใช้จ่ายที่เกิดจากการผิดนดัช าระราคา (Failed Trade)  
 
(23)  คา่ใช้จ่ายตา่ง ๆ ในการช าระบญัชี และเลกิกองทนุ 
 
(24) ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เก่ียวเนื่องจากการรับจ านองอสงัหาริมทรัพย์เพื่อเป็นหลกัประกันการลงทุน และ /หรือในกรณีที่
กองทนุรวมได้รับท่ีดินจากการช าระหนีห้รือสทิธิเรียกร้อง 
 
(25)  คา่ฤชา คา่ธรรมเนียม และ/หรือคา่ใช้จ่ายอื่น ๆ ท่ีเก่ียวเนื่องกบักองทนุ  
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15.3.  คา่ธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สัง่ซือ้หรือผู้ ถือหนว่ยลงทนุ :  
 
15.3.1.  คา่ธรรมเนียมการขายหนว่ยลงทนุ (Front-end Fee) :  
รายละเอียด/จ านวน/อตัรา :  
อตัราไมเ่กินร้อยละ 1.50 ของมลูคา่หนว่ยลงทนุท่ีใช้ค านวณราคาขายหนว่ยลงทนุ  
คา่ธรรมเนียมการขาย =    [มลูคา่หนว่ยลงทนุท่ีใช้ค านวณราคาขายหนว่ยลงทนุ   
บวกด้วย สว่นตา่งคา่ขายหนว่ยลงทนุ (ถ้ามี)]  
คณูด้วย อตัราคา่ธรรมเนียมการขายหนว่ยลงทนุ 
 
บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิในการลดหยอ่น หรือยกเว้นคา่ธรรมเนียมการขายหนว่ยลงทนุให้กบัผู้ ถือหนว่ยลงทนุ และ/หรือผู้ลงทนุ
เฉพาะกลุม่ โดยขึน้อยูก่บัดลุยพินิจของบริษัทจดัการ ดงันี ้
 
(1.1) ผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุของกองทนุเปิดอื่นที่จดัตัง้และบริหารโดยบริษัทจดัการเพื่อซือ้หนว่ยลงทนุของ
กองทนุเปิดนี ้
 
(1.2) ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ หรือผู้ลงทนุประเภทกองทนุส ารองเลีย้งชีพที่อยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจดัการ หรือภายใต้การ
บริหารของบริษัทจดัการอื่น 
 
ทัง้นี ้ในกรณีที่บริษัทจัดการจะมีการลดหย่อน หรือยกเว้นค่ารรมเนียมดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ ถือ 
หน่วยลงทนุหรือผู้ลงทุนทราบลว่งหน้าไม่น้อยกว่า 3 วนัท าการ โดยจะติดประกาศ ณ ที่ท าการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และ
สถานท่ีติดตอ่ทกุแหง่ของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 
 
15.3.2.  คา่ธรรมเนียมการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ (Back-end Fee) :  
รายละเอียด/จ านวน/อตัรา :  
- ไมม่ี – 
 
15.3.3.  คา่ธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ (Switching Fee) :  
รายละเอียด/จ านวน/อตัรา :  
-  คา่ธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุขาเข้า 
บริษัทจดัการจะเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมในอตัราเดียวกนักบัคา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ (Front- End Fee) ซึ่งในที่นีค้ือ ใน
อตัราไมเ่กินร้อยละ 1.50 ของมลูคา่หนว่ยลงทนุท่ีใช้ค านวณราคาขายหนว่ยลงทนุ  
 
บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการลดหย่อน หรือยกเว้นค่าธรรมเนียมการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุขาเข้า ระหว่างกองทนุเปิดที่อยู่
ภายใต้การบริหารของบริษัทจดัการ ให้กบัผู้ ถือหนว่ยลงทนุ และ/หรือผู้ลงทนุเฉพาะกลุม่โดยขึน้อยูก่บัดลุยพินิจของบริษัทจดัการ 
ดงันี ้
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(1.1) ผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุของกองทนุเปิดอื่นที่จดัตัง้และบริหารโดยบริษัทจดัการเพื่อซือ้หนว่ยลงทนุของ
กองทนุเปิดนี ้
 
(1.2) ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ หรือผู้ลงทนุประเภทกองทนุส ารองเลีย้งชีพของกองทนุเปิดอื่นที่จดัตัง้และบริหารโดยบริษัทจดัการเพื่อ
ซือ้หนว่ยลงทนุของกองทนุเปิดนี ้
 
ทัง้นี ้ในกรณีที่บริษัทจัดการจะมีการลดหย่อน หรือยกเว้นค่ารรมเนียมดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ ถือ  
หน่วยลงทนุหรือผู้ลงทุนทราบลว่งหน้าไม่น้อยกว่า 3 วนัท าการ โดยจะติดประกาศ ณ ที่ท าการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และ
สถานท่ีติดตอ่ทกุแหง่ของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 
 
-  คา่ธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุขาออก 
- ไมม่ี –  
 
15.3.4.  คา่ธรรมเนียมการโอนหนว่ยลงทนุ :  
รายละเอียด/จ านวน/อตัรา :  
บริษัทจดัการจะเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมในการโอนหนว่ยลงทนุ ในอตัรา 50 บาทตอ่หนว่ยลงทนุ 2,000 หนว่ย หรือเศษของ 2,000 
หน่วย โดยจ านวนเงินสงูสดุที่เรียกเก็บจากผู้ โอนจะต้องไม่เกิน 25,000 บาท ทัง้นี ้บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจาก 
ผู้โอนในวนัท่ียื่นค าขอโอนหนว่ยลงทนุ  
 
15.3.5.  คา่ธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสทิธิในหนว่ยลงทนุ :  
รายละเอียด/จ านวน/อตัรา :  
ในอตัรา 50 บาท ตอ่รายการ โดยในระยะแรกจะยกเว้นไมเ่รียกเก็บ เมื่อมีการเรียกเก็บจะมีประกาศให้ทราบลว่งหน้าไม่น้อยกว่า 
3 วนัท าการ  
 
15.3.6.  คา่ปรับกรณีขายคืนหนว่ยลงทนุก่อนระยะเวลาถือครองที่ก าหนดในโครงการ (Exit Fee) :  
รายละเอียด/จ านวน/อตัรา :  
- ไมม่ี – 
 
15.3.7.  คา่ธรรมเนียมอื่น ๆ :  
รายละเอียด/จ านวน/อตัรา :  
(1) สว่นตา่งคา่ขายหนว่ยลงทนุ (Subscription Spread) 
-ไมม่ี- 
 
(2) สว่นตา่งคา่รับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ (Redemption Spread) 
-ไมม่ี- 
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(3) ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ผู้ ถือหน่วยลงทุนขอให้บริษัทจัดการ หรือผู้ สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนหรือนายทะเบียน  
หนว่ยลงทนุด าเนินการให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือจากกรณีปกติ เช่น  
 
(3.1)  ค่าธรรมเนียมในการเปลี่ยนช่ือ - สกุล ที่อยู่ การออกใบหน่วยลงทุน การออกหนังสือรับรองสิทธิใหม่ให้แก่ผู้ ถือ  
หน่วยลงทุน ในกรณีหายและอื่น ๆ ที่เกิดขึน้จริง ซึ่งเป็นความประสงค์เฉพาะตัวของผู้ ถือหน่วยลงทุน โดยนายทะเบียน  
หนว่ยลงทนุจะคิดคา่ธรรมเนียมจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุในอตัรา 50 บาทตอ่รายการ  
 
(3.2)  คา่ใช้จ่ายในการจดแจ้งการจ าน ากบันายทะเบียนหนว่ยลงทนุในอตัรา 1,000 บาท ตอ่รายการ  
 
(3.3)  คา่ธรรมเนียมการโอนเงินคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุเข้าบญัชีของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ ตามที่จ่ายจริง 
  
(3.4)  ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ผู้ ถือหน่วยลงทุนขอให้บริษัทจัดการหรือผู้ สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน หรือนายทะเบียน 
หนว่ยลงทนุด าเนินการให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุตามที่ผู้ ถือหนว่ยร้องขอ ตามที่จ่ายจริง  
 
คา่ธรรมเนียมดงักลา่วในข้อ 15.3 ข้างต้นนี ้เป็นอตัราที่ยงัไมร่วมภาษีมลูคา่เพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีหกั ณ ที่จ่าย หรือภาษีอื่น
ใดท านองเดียวกนั  
 
15.4.  วิธีการค านวณและตดัจ่ายคา่ธรรมเนียม :  
 
15.4.1 บริษัทจดัการจะค านวณค่าธรรมเนียมข้อ 15.2.1 และ 15.2.3 ทุกวนั โดยใช้มูลค่าทรัพย์สินหกัด้วยหนีส้ินก่อนหกั
ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนในแต่ละวนัเป็ นฐาน
ค านวณ แต่จะเรียกเก็บจากกองทุนโดยการตัดจ่ายจากบญัชีของกองทุนเป็นรายเดือน หรือตามระยะเวลาที่บริษัทจัดการ
เห็นสมควร 
 
15.4.2 บริษัทจดัการจะค านวณคา่ธรรมเนียมข้อ 15.2.2 ทกุวนั โดยใช้มลูคา่ทรัพย์สินหกัด้วยหนีส้ินก่อนหกัค่าธรรมเนียมการ
จดัการ คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ และคา่ธรรมเนียมนายทะเบียนหนว่ยลงทนุในแตล่ะวนัเป็นฐานค านวณ แตจ่ะเรียกเก็บ
จากกองทุนโดยการตัดจ่ายจากบัญชีของกองทุนตามที่ระบุไว้ในสัญญาแต่งตัง้ผู้ ดูแลผลประโยชน์ หรือตามระยะเวลาที่  
บริษัทจดัการเห็นสมควร 
 
15.4.3 คา่ใช้จ่ายข้อ 15.2.4 – 15.2.5 และข้อ 15.2.6 (1) – (13) จะเรียกเก็บจากกองทนุเมื่อมีค่าใช้จ่ายเกิดขึน้ตามที่จ่ายจริง 
โดยในทางบญัชี บริษัทจดัการจะพิจารณาตดัจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของกองทนุเฉลี่ยเท่ากนัทกุวนัตามระยะเวลาของค่าใช้จ่ายนัน้ 
หรือตามระยะเวลาที่บริษัทจดัการเห็นสมควร 
 
15.4.4 คา่ใช้จ่ายข้อ 15.2.6 (14) – (24) จะเรียกเก็บจากกองทนุเมื่อมีคา่ใช้จ่ายเกิดขึน้ตามจ านวนที่จ่ายจริง โดยในทางบญัชี
บริษัทจดัการ จะตดัจ่ายครัง้เดียวในวนัท่ีเกิดคา่ใช้จ่ายนัน้ ๆ  
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ทัง้นี ้การตดัจ่ายค่าใช้จ่ายดงักล่าวข้างต้นจะเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีที่ก าหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชี อนึ่ง  หากมีการ
เปลี่ยนแปลงเก่ียวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีหกั ณ ที่จ่าย หรือภาษีอื่นใดในท านองเดียวกัน ทัง้ที่กองทุนเป็น 
ผู้ รับภาระหรือเป็นผู้ รับภาระแทนผู้ รับเงินตามสญัญา บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงการรับรู้ภาษีต่าง ๆ ดงักลา่ว 
โดยถือวา่ได้รับมติจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุแล้ว 
 
15.5.  การเปลีย่นแปลงคา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จ่าย :  
 
15.5.1    การเปลีย่นแปลงคา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จ่ายภายใต้อตัราที่ระบไุว้ในโครงการ 
บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิในการเพิ่ม/ลด/ยกเว้นคา่ธรรมเนียมภายใต้อตัราที่ระบไุว้ในข้อ15 “คา่ธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียก
เก็บจากกองทนุรวมและผู้สัง่ซือ้หรือผู้ ถือหนว่ยลงทนุ” นีโ้ดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ อย่างไรก็ดี ในการเรียกเก็บ 
เพิ่ม หรือลด หรือยกเว้นคา่ธรรมเนียม ดงักลา่วข้างต้นนี ้บริษัทจดัการจะท าการติดประกาศไว้ ณ ท่ีเปิดเผยของบริษัทจดัการ  
 
15.5.2   การเปลีย่นแปลงคา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จ่าย  
บริษัทจดัการสงวนสิทธิที่จะเพิ่ม/ลดค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าใช้จ่าย ตามข้อ 15.2 และข้อ 15.3 โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไข
เพิ่มเติมโครงการ โดยบริษัทจดัการจะด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้ 
 
(1)   กรณีเพิ่มอตัราคา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จ่าย ไมเ่กินร้อยละ 5 ของอตัราค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามที่ระบไุว้ในโครงการ 
ภายในระยะเวลา 1 ปี    
 
บริษัทจดัการจะด าเนินการแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วนั ตามวิธีการดงัต่อไปนี ้ก่อนการเรียกเก็บ
คา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จ่ายเพิ่มดงักลา่ว 
 
(1.1)    ประกาศหนงัสอืพิมพ์รายวนัอยา่งน้อยหนึง่ฉบบั เป็นเวลา 3 วนัติดตอ่กนั และ 

(1.2)    ติดประกาศไว้ ณ ส านกังานของบริษัทจดัการ และสถานที่ติดต่อทกุแห่งของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนที่ใช้เป็น
สถานท่ีในการซือ้ขายหนว่ยลงทนุ   
 
(2)   กรณีเพิ่มอตัราค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเกินกว่าร้อยละ 5 ของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามที่ระบุไว้ในโครงการ 
ภายในระยะเวลา 1 ปี  
 
บริษัทจดัการจะกระท าเมื่อได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุด้วยมติเกินกึ่งหนึง่ของจ านวนหนว่ยลงทนุที่จ าหน่ายได้แล้ว
ทัง้หมด หรือได้รับความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์    
 
(3)   กรณีที่บริษัทจดัการจะเปลีย่นแปลงลดคา่ธรรมเนียม หรือคา่ใช้จ่าย  
บริษัทจดัการจะติดประกาศคา่ธรรมเนียม หรือคา่ใช้จ่ายอตัราใหม ่ณ ส านกังานของบริษัทจดัการและสถานที่ติดต่อทกุแห่งของ
ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนที่ใช้เป็นสถานท่ีในการซือ้ขายหนว่ยลงทนุ   
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ทัง้นี ้การเปลี่ยนแปลงตามข้อ (1) ข้อ (2) และข้อ (3) ข้างต้น บริษัทจดัการจะแจ้งให้ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์ทราบภายใน 15 วนันบัแตว่นัเปลีย่นแปลงคา่ธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่าย 
 
15.6.  หมายเหต ุ:  
 
15.6.1 การเก็บคา่ธรรมเนียมการจดัการตามข้อ 15.2.1  
 
(1)  ในกรณีที่กองทนุรวมมีมลูคา่หนว่ยลงทนุท่ีขายได้แล้วทัง้หมดโดยค านวณตามมลูค่าที่ตราไว้ของหน่วยลงทนุน้อยกว่า 
50 ล้านบาท บริษัทจดัการจะเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมการจดัการเป็นอตัราร้อยละของมลูคา่ทรัพย์สนิ หรือมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของ
กองทนุรวมเทา่นัน้ 
 
(2)  ในกรณีที่มลูคา่ของกองทนุรวมในขณะจดทะเบียนกองทรัพย์สนิเป็นกองทนุรวมมีมลูค่าไม่น้อยกว่า 50 ล้านบาท หาก
ต่อมากองทนุรวมดงักลา่วมีมลูค่าหน่วยลงทนุที่ขายได้แล้วทัง้หมดโดยค านวณตามมลูค่าที่ ตราไว้ของหน่วยลงทนุลดลงเหลือ
น้อยกวา่ 50 ล้านบาท บริษัทจดัการจะเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมการจดัการตามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี  ้
 
(2.1)   ในกรณีที่บริษัทจดัการกองทุนรวมเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจดัการเป็นอตัราร้อยละของมลูค่าทรัพย์สินหรือมลูค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมไว้อยู่แล้ว ค่าธรรมเนียมการจัดการที่เรียกเก็บต้องเป็นอัตราร้อยละที่ไม่สูงกว่าร้อยละของ
คา่ธรรมเนียมการจดัการเดิมที่บริษัทจดัการเรียกเก็บในช่วงเวลาที่กองทนุรวมมีมลูค่าไม่น้อยกว่า 50 ล้านบาทโดยค านวณตาม
มลูคา่ที่ตราไว้ของหนว่ยลงทนุ 
 
(2.2)  ในกรณีอื่นนอกเหนือจากกรณีตาม (2.1) บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการในอตัราที่แสดงได้ว่า
เหมาะสมและเป็นธรรม ทัง้นีโ้ดยได้รับความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
 
15.6.2 คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายทัง้หมดเป็นอตัราที่ยงัไมร่วมภาษีมลูค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีหกั ณ ที่ จ่าย หรือภาษี
อื่นใดท านองเดียวกนั  
 
16.  วิธีการค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการด าเนินการในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถกูต้อง :  
 

16.1.  วิธีการค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา 
หนว่ยลงทนุ :  ตา่งประเทศ 
 
16.2.  เง่ือนไขพิเศษ :  
 
16.2.1 บริษัทจัดการจะค านวณมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทุนรวมตามหลกัเกณฑ์ และวิธีการที่ส านกังานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ประกาศก าหนด  
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16.2.2 บริษัทจดัการจะค านวณและประกาศมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ มลูคา่หนว่ยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทนุ และราคารับซือ้คืน
หนว่ยลงทนุของกองทนุเปิด ตามระยะเวลาดงัตอ่ไปนี ้
 
(1) ค านวณมูลค่าทรัพย์สินสทุธิและมลูค่าหน่วยลงทนุ ทุกสิน้วันท าการ ภายใน 2 วันท าการถัดไป เว้นแต่ในกรณีที่
กองทนุหลกัหยดุท าการท าให้บริษัทจดัการไมไ่ด้รับราคาหรือมลูคา่ที่ต้องใช้ในการค านวณมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ มลูคา่หนว่ยลงทนุ 
และราคาหน่วยลงทนุ ภายในช่วงระยะเวลาที่ขอผ่อนผนั บริษัทจดัการจะค านวณมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุ และ
ราคาหน่วยลงทนุ ในทนัทีที่บริษัทจดัการได้รับราคาหรือมลูค่าดงักลา่วของกองทนุหลกัโดยไม่ชกัช้า  ทัง้นี ้ภายในวนัท าการถดั
จากวนัท่ีบริษัทจดัการได้รับข้อมลูราคาหรือมลูคา่หนว่ยลงทนุของกองทนุหลกั 
 
(2) ค านวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ ทุกสิน้วันท าการซือ้ขายหน่วยลงทุน ภายใน 2 วัน 

ท าการถดัไป เว้นแตใ่นกรณีที่กองทนุหลกัหยดุท าการท าให้บริษัทจดัการไม่ได้รับราคาหรือมลูค่าที่ต้องใช้ในการค านวณราคา
ขายหนว่ยลงทนุและราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ ภายในช่วงระยะเวลาที่ขอผอ่นผนั บริษัทจดัการจะค านวณราคาขายหนว่ยลงทนุ
และราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ ในทนัทีที่บริษัทจดัการได้รับราคาหรือมลูค่าดงักลา่วของกองทนุหลกัโดยไม่ชกัช้า  ทัง้นี ้ภายใน
วนัท าการถัดจากวนัที่บริษัทจดัการได้รับข้อมลูราคาหรือมูลค่าหน่วยลงทนุของกองทนุหลกั  โดยในการค านวณราคาขายหรือ
ราคารับซือ้คืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิน้วันท าการซือ้ ขายหน่วยลงทุนนัน้เป็นเกณฑ์ในการ
ค านวณราคาดงักลา่ว 
 
(3) ประกาศมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ และมลูคา่หนว่ยลงทนุของวนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุลา่สดุ โดยให้ประกาศภายใน 3 
วันท าการถัดไป เว้นแต่ในกรณีที่กองทนุหลกัหยดุท าการท าให้บริษัทจดัการไม่ได้รับราคาหรือมลูค่าที่ต้องใช้ในการค านวณ
มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ มลูคา่หนว่ยลงทนุ และราคาหนว่ยลงทนุ ภายในช่วงระยะเวลาที่ขอผ่อนผนั บริษัทจดัการจะประกาศมลูค่า
ทรัพย์สนิสทุธิ มลูคา่หนว่ยลงทนุ และราคาหนว่ยลงทนุ ในทนัทีที่บริษัทจดัการได้รับราคาหรือมลูคา่ดงักลา่วของกองทนุหลกัโดย
ไมช่กัช้า ทัง้นี ้ภายในวนัท าการถดัจากวนัท่ีบริษัทจดัการค านวณมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิและมลูคา่หนว่ยลงทนุ 
 
(4) ประกาศราคาขายหนว่ยลงทนุและราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุของวนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุลา่สดุ โดยให้ประกาศ
ภายใน 3 วันท าการถดัไป เว้นแตใ่นกรณีที่กองทนุหลกัหยดุท าการท าให้บริษัทจดัการไม่ได้รับราคาหรือมลูค่าที่ต้องใช้ในการ
ค านวณราคาขายหนว่ยลงทนุ และราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ ภายในช่วงระยะเวลาที่ขอผ่อนผนั บริษัทจดัการจะประกาศราคา
ขายหน่วยลงทุนและราคารับซือ้คืนหน่วยลงทุน ในทนัทีที่บริษัทจัดการได้รับราคาหรือมูลค่าดงักล่าวของกองทุนหลกัโดยไม่
ชกัช้า ทัง้นี ้ภายในวนัท าการถดัจากวนัท่ีบริษัทจดัการค านวณราคาขายหนว่ยลงทนุและราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ 
 
ทัง้นี ้ในการค านวณมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ มลูคา่หนว่ยลงทนุ และราคาหน่วยลงทนุของกองทนุ บริษัทจดัการจะใช้มลูค่ายตุิธรรม
ของกองทุนหลกัของสิน้วนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทุนเป็นฐานในการค านวณมูลค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทุนที่บริษัทจัดการ
ตา่งประเทศหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทจดัการต่างประเทศได้ประกาศไว้ โดยเป็นข้อมลูที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ดแูล
ผลประโยชน์ อย่างไรก็ดีบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่เปลี่ยนแปลงวิธีการและ/หรือแหล่งที่มาของข้อมูลดังกล่าวข้างต้นให้
เหมาะสม ทัง้นี ้การเปลีย่นแปลงดงักลา่วจะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ดแูลผลประโยชน์ 
 
มลูคา่หนว่ยลงทนุ หมายถึง มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิหารด้วยจ านวนหนว่ยลงทนุท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดเมื่อสิน้วนัท าการท่ีค านวณ
นัน้  
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มลูค่าทรัพย์สินสุทธิ มลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ ที่ประกาศข้างต้นต้องได้รับการ
รับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์  
 
การประกาศมลูคา่และราคาตามวรรคหนึง่ (3) และ (4) บริษัทจดัการจะประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ (www.uobam.co.th) 
และจดัให้มีข้อมลูประกาศดงักลา่วข้างต้นไว้ ณ ท่ีท าการทกุแห่งของบริษัทจดัการ และสถานที่ทกุแห่งที่ผู้สนบัสนนุการขายหรือ
รับซือ้คืนหน่วยลงทุนใช้ซือ้ขายหน่วยลงทุน นอกจากนี ้บริษัทจดัการอาจให้มีการประกาศเพิ่มเติมทางหนงัสือพิมพ์ หรือผ่าน
ระบบเผยแพร่ข้อมลูมลูคา่หนว่ยลงทนุท่ีจดัขึน้โดยสมาคม (NAV Center) และ/หรือช่องทางอื่นท่ีเหมาะสม ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอ
สงวนสิทธิที่จะประกาศโดยช่องทางอื่นแทนการประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ (www.uobam.co.th) เช่น หนงัสือพิมพ์
รายวนั เป็นต้น โดยถือวา่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุแล้ว และบริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ลงทนุทราบลว่งหน้าไม่น้อย
กวา่ 30 วนั ณ ที่ท าการทกุแหง่ของบริษัทจดัการและสถานท่ีติดตอ่ทกุแหง่ของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) 
 
16.2.3     การใช้ตวัเลขทศนิยมของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ มลูคา่หนว่ยลงทนุ ราคาขายและราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ หรือจ านวน
หนว่ยลงทนุของกองทนุเปิด บริษัทจดัการจะด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้ 
 
(1)  ค านวณและประกาศมลูค่าทรัพย์สินสทุธิเป็นตวัเลข โดยมีทศนิยม 2 ต าแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลกั
สากล  
 
(2)  ค านวณมลูค่าหน่วยลงทนุเป็นตวัเลข โดยมีทศนิยม 5 ต าแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลกัสากล ส าหรับ
มลูคา่หนว่ยลงทนุเพื่อใช้ในการค านวณราคาขายหนว่ยลงทนุจะปัดเศษทศนิยมต าแหนง่ที่ 4 ขึน้ สว่นมลูคา่หนว่ยลงทนุเพื่อใช้ใน
การค านวณราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุจะตดัทศนิยมต าแหนง่ที่ 5 ทิง้  
 
(3)  ประกาศมลูคา่หนว่ยลงทนุตามที่ค านวณได้ใน (2) เป็นตวัเลขโดยมีทศนิยม 4 ต าแหนง่โดยตดั ทศนิยมต าแหนง่ที่ 5 ทิง้ 
และประกาศราคาขายและราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุตามที่ค านวณได้ใน (2)  
 
(4)  ค านวณจ านวนหนว่ยลงทนุเป็นตวัเลขโดยมีทศนิยม 5 ต าแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลกัสากล แต่จะใช้
ผลลพัธ์เป็นตวัเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ต าแหนง่โดยตดัทศนิยมต าแหนง่ที่ 5 ทิง้  
 
ในกรณีที่มีผลประโยชน์เกิดขึน้จากการค านวณตาม (1) ถึง (4) บริษัทจดัการจะน าผลประโยชน์นัน้รวมเข้าเป็นทรัพย์สินของ
กองทนุเปิด  
 
16.2.4 บริษัทจดัการได้รับยกเว้นไม่ต้องค านวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสทุธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน 
และราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุกองทนุเปิด เมื่อมีเหตกุารณ์ดงัตอ่ไปนี ้
 
(1)  เมื่อบริษัทจดัการกองทนุรวมไมข่าย รับซือ้คืนหรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ หรือหยดุรับค าสัง่ซื อ้ ค าสัง่ขายคืนหรือค าสัง่
สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ โดยให้ได้รับยกเว้นเฉพาะในช่วงระยะเวลาดงักลา่ว 
 
(2) เมื่อมีเหตทุี่บริษัทจดัการต้องเลกิกองทนุรวม โดยให้ได้รับยกเว้นตัง้แตว่นัท่ีปรากฏเหตดุงักลา่ว 

http://www.uobam.co.th/
http://www.uobam.co.th/
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เง่ือนไขพิเศษ : 
1.  เนื่องจากกองทุนอาจลงทุนในหลักทรัพย์ที่อยู่ในกลุ่มหลกัทรัพย์ที่มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ หรือเป็น
หลกัทรัพย์ที่มิได้ท าการซือ้ขายในตลาดซือ้ขายคลอ่งอื่น ๆ หรือหลกัทรัพย์ในตา่งประเทศ ดงันัน้ ตราสารที่กองทนุลงทนุอาจไม่มี
สภาพคลอ่ง หรือมีสภาพคลอ่งน้อยมาก หรืออาจมีปัจจยัภายนอกต่างๆ ทัง้ในและนอกประเทศมากระทบต่อมลูค่าหลกัทรัพย์ที่
กองทนุลงทนุ จึงอาจเป็นเหตใุห้การบนัทกึบญัชี การบนัทกึมลูคา่หลกัทรัพย์ ให้เป็นไปตามมลูค่าตามราคาตลาดของหลกัทรัพย์
ตา่งๆ ในพอร์ตการลงทนุ เป็นไปได้ยาก และอาจไมเ่ป็นปัจจบุนั  
 
อย่างไรก็ดี บริษัทจัดการจะด าเนินการตามหลกัเกณฑ์ และ วิธีการ  ตามที่ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และ 
ตลาดหลกัทรัพย์ คณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และ /หรือ หน่วยงานที่มีอ านาจตามกฎหมายประกาศ
ก าหนด  
 
2.  การค านวณมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิกรณีที่วนัท าการในประเทศไทยตรงกบัวนัหยดุท าการในตา่งประเทศ 
บริษัทจัดการจะใช้ราคาหลกัทรัพย์และทรัพย์สินลา่สดุที่มีเป็นฐานในการค านวณมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทุน ทัง้นี ้เว้นแต่
กรณีที่บริษัทจดัการและผู้ดแูลผลประโยชน์เห็นร่วมกนัว่าควรที่จะใช้ราคาอื่นที่เหมาะสมกว่าแทน  นอกจากนี ้บริษัทจดัการอาจ
พิจารณาหยุดการขาย รับซือ้คืน หรือสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ และ/หรืออาจหยุดการค านวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสทุธิ
มลูคา่หนว่ยลงทนุ ราคาขายหนว่ยลงทนุ และราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุของกองทนุ ในวนัท่ีบริษัทจดัการประกาศให้เป็นวนัหยดุ
การขาย รับซือ้คืน หรือสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ เนื่องจากตรงกบัวนัหยดุท าการในตา่งประเทศ 
 
3.  อตัราแลกเปลีย่นที่ใช้ในการค านวณการก าหนดมลูคา่หลกัทรัพย์ที่เป็นสกลุเงินตราตา่งประเทศ  
บริษัทจดัการจะค านวณมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทนุ และราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุเป็นเงินบาท 
โดยใช้อตัราแลกเปลีย่นที่ประกาศบนหน้าจอ Bloomberg ประมาณเวลา 16.00 น. ในวนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุ เป็นเกณฑ์
ในการค านวณ ในกรณีไมม่ีอตัราแลกเปลีย่นในเวลาดงักลา่ว บริษัทจดัการจะใช้อตัราแลกเปลีย่นที่ใกล้ที่สดุถดัจากเวลาดงักลา่ว 
ทัง้นี ้อัตราแลกเปลี่ยนดงักล่าวจะต้องเป็นอัตราแลกเปลี่ยนที่ซือ้ขายกันระหว่างผู้ลงทุนสถาบัน และเป็นอัตราแลกเปลี่ยน
ภายหลงัเวลาปิดรับค าสัง่ซือ้ขายหนว่ยลงทนุของกองทนุในวนัท าการซือ้ขายหนว่ยลงทนุนัน้ 
 
อนึง่ บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงแหลง่ที่มาของอตัราแลกเปลี่ยนที่ใช้ อาทิเช่น เปลี่ยนมาใช้อตัราแลกเปลี่ยนที่
ประกาศในเว็บไซต์ของธนาคารแห่งประเทศไทย หรือเปลี่ยนมาใช้อตัราแลกเปลี่ยนที่ประกาศโดย APEX หรือ Reuter เป็นต้น 
และ/หรือขอสงวนสทิธิที่จะใช้อตัราแลกเปลีย่นอื่นท่ีเหมาะสมที่บริษัทจดัการและผู้ดแูลผลประโยชน์ตกลงร่วมกนั และ/หรือตามที่
ประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสมาคม หรือหน่วยงานที่มีอ านาจตามกฎหมายได้มีประกาศก าหนด โดยถือว่า
ได้รับมติจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุแล้ว 
 
4.  การปิดรับค าสัง่ซือ้ขายตราสารต่างประเทศ และ/หรือกองทนุรวมต่างประเทศ เพื่อบนัทึกรายการและค านวณมูลค่า
ทรัพย์สนิสทุธิ เนื่องจากการลงทนุในตราสารตา่งประเทศ และ/หรือกองทนุรวมตา่งประเทศนัน้ จะต้องท ารายการซือ้ขายตราสาร
ตา่งประเทศ และ/หรือกองทนุรวมตา่งประเทศผา่นบริษัทหลกัทรัพย์ และ/หรือบริษัทจดัการตา่งประเทศ หรือตวัแทนต่างประเทศ 
(ถ้ามี) ดังนัน้การส่งข้อมูลการซือ้ขายตราสาร และ/หรือกองทุน และใบยืนยันการซือ้ขายตราสาร และ/หรือกองทุนให้ 
บริษัทจัดการจึงต้องใช้เวลามากกว่าปกติ ประกอบกบัการมีความแตกต่างทางด้านเวลา (Time Zone) บางครัง้การยืนยนั
รายการซือ้ขายตราสาร และ/หรือกองทนุเหลา่นีต้ลอดจนข้อมลูราคาตลาดซึ่งจะน ามาใช้ในการค านวณมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของ
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กองทนุนัน้จะได้มาในวนัท าการถดัไป ดงันัน้ บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิที่จะก าหนดให้มีการค านวณมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของ
กองทนุ ส าหรับแตล่ะสิน้วนัท าการในสิน้วนัท าการนัน้ ๆ เอง หรืออาจจะก าหนดให้มีการค านวณมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ
ส าหรับแตล่ะสิน้วนัท าการภายใน 2 วนัท าการถดัไปแทนก็ได้ ทัง้นีภ้ายใต้ความเห็นชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุ โดยที่
การบนัทกึรายการซือ้ขายตราสาร และ/หรือกองทนุรวมตา่งประเทศส าหรับแตล่ะกรณีโดยปกติจะเป็นดงันี ้ 
 
(ก)  กรณีที่บริษัทจัดการค านวณมูลค่าทรัพย์สินสทุธิของในแต่ละสิน้วนัท าการ โดยบริษัทจัดการจะปิดรับการบนัทึกค า
สัง่ซือ้ขายตราสาร และ/หรือกองทนุในเวลา 16.30 น. ของวนัท่ีมีรายการซือ้ขายตราสาร และ/หรือกองทนุ กลา่วคือ 
  
- หากบริษัทจัดการได้รับข้อมูลรายการซือ้ขายตราสาร และ/หรือกองทุนที่เกิดขึน้และใบยืนยันการซือ้ขายตราสาร  
และ/หรือกองทนุในวนัท าการนัน้ภายในเวลา 16.30 น. บริษัทจดัการจะบนัทกึรายการซือ้ขายตราสาร และ/หรือกองทนุดงักลา่ว
ภายในวนัท าการนัน้ ๆ และถือวา่เป็นรายการซือ้ขายตราสาร และ/หรือกองทนุของวนัท าการนัน้  
 
-  หากบริษัทจัดการได้รับข้อมูลรายการซือ้ขายตราสาร และ/หรือกองทุนที่เกิดขึน้และใบยืนยันการซือ้ขายตราสาร  
และ/หรือกองทนุในวนัท าการนัน้ภายหลงัเวลา 16.30 น. บริษัทจดัการจะบนัทึกรายการซือ้หรือขายตราสาร และ/หรือกองทนุที่
ได้รับมาดงักลา่วในวนัท าการรุ่งขึน้ โดยจะถือวา่เป็นรายการซือ้ขายตราสาร และ/หรือกองทนุของวนัท าการรุ่งขึน้แทน  
 
(ข)  กรณีที่บริษัทจดัการตกลงที่จะค านวณมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของแตล่ะสิน้วนัท าการภายใน 2 วนัท าการถดัไป  
บริษัทจดัการจะถือว่ารายการซือ้ขายตราสาร และ/หรือกองทนุทัง้หมดที่เกิดขึน้ในแต่ละวนัท าการนัน้ (T Date) เป็นรายการซือ้
ขายตราสาร และ/หรือกองทนุของวนัท าการนัน้ ๆ (T Date) ทัง้สิน้ ทัง้นี ้ตามรายการที่ระบใุนใบยืนยนัการซือ้ขายหลกัทรัพย์ ณ 
วนัท าการซือ้ขาย (T Date) โดยไมค่ านงึวา่บริษัทจดัการได้รับข้อมลูดงักลา่วก่อนหรือหลงัเวลา 16.30 น.  
 
5.  การหยดุค านวณและประกาศมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ  
เว้นแต่กรณีที่คณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และ /หรือส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และ 
ตลาดหลกัทรัพย์ ได้แก้ไข เปลีย่นแปลง เพิ่มเติม ประกาศ ก าหนด สัง่การ เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผนัเป็นอย่างอื่น บริษัทจดัการ
ขอสงวนสทิธิที่จะหยดุค านวณ และไมป่ระกาศมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ มลูคา่หนว่ยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทนุ และราคารับซือ้คืน
หน่วยลงทุนของกองทุน เมื่อบริษัทจัดการเห็นว่ามีเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทุน  
และ/หรืออาจมีผลกระทบตอ่การค านวณมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุจนเป็นเหตใุห้ไม่สามารถค านวณได้อย่างสมเหตสุมผล 
หรือเป็นธรรม อาทิเช่น กรณีที่มี เหตุการณ์อื่นใด ตามที่ ได้ รับการผ่อนผันจากส านักงานคณะกรรมการ ก .ล.ต. ซึ่ง 
บริษัทจดัการจะยื่นขอผอ่นผนัจากส านกังานก่อนเป็นรายกรณี 
 
(1)  เมื่อตลาดหลกัทรัพย์หรือตลาดทางการอื่นใด ที่หลกัทรัพย์หรือตราสารอื่นใดที่กองทุนมีไว้หรือลงทุนไว้ หรือฝากไว้  
ปิดท าการ ไมว่า่ด้วยเหตใุดก็ตามที่นอกเหนือจากการปิดท าการตามปกติหรือต้องหยดุการด าเนินการอนัเป็นปกติลงชัว่ขณะ หรือ  
 
(2)  เมื่อปรากฏเหตกุารณ์ในกรณีที่การท ารายการ ซือ้-ขาย หลกัทรัพย์ และ/หรือตราสารอื่นใดที่กองทนุลงทนุไว้หรือมีไว้ 
ถกูจ ากดั หรือ ถกูระงบั ในการท ารายการ (restricted and suspended) หรือ  
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(3)   เมื่อปรากฏเหตุการณ์ในกรณีที่ การท ารายการ ฝาก-ถอน โอนเงิน ในบญัชีที่กองทนุเป็นเจ้าของ หรือการท ารายการ 
ซือ้-ขาย ฝาก-ถอน-โอน หลกัทรัพย์ที่กองทุนมีไว้หรือลงทุนไว้ ไม่สามารถด าเนินการได้ตามปกติ จนเป็นเหตุให้ไม่สามารถ
ค านวณมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุได้อยา่งสมเหตสุมผล หรือเป็นธรรม หรือ  
 
(4)  เมื่อระบบการติดตอ่ – สือ่สารตา่ง ๆ และ/หรือ ระบบงานตา่ง ๆ ที่เก่ียวข้องกบัการค านวณ หรือ การหามลูค่าสินทรัพย์ 
และ/หรือ หลักทรัพย์อื่นใด รวมถึง เงินฝาก ที่กองทุนมีไว้หรือ ลงทุนไว้ เกิดการขัดข้องไม่ว่าด้วยเหตุอันใดจนเป็นเหตุให้  
บริษัทจดัการไมส่ามารถท าการค านวณมลูคา่ทรัพย์สนิของกองทนุได้อยา่งสมเหตสุมผล หรือ เป็นธรรม หรือ  
 
(5)  เมื่ออตัราแลกเปลีย่นในประเทศที่กองทนุลงทนุขาดเสถียรภาพและไม่ได้สะท้อนมลูค่าที่แท้จริง หรือเกิดเหตกุารณ์อื่น
ใดจนท าให้บริษัทจดัการไม่สามารถท ารายการต่าง ๆ ได้ตามปกติ อาทิเช่น โอนเงิน ฝาก-ถอน ซือ้-ขาย-โอน สินทรัพย์ต่างๆ ที่
ลงทุนไว้หรือมีไว้ จนเป็นเหตุให้บริษัทจดัการไม่สามารถท าหามูลค่าของทรัพย์สินต่าง ๆ ได้อย่างสมเหตุสมผล หรือเป็นธรรม 
ภายในเวลาที่ก าหนด จนเป็นเหตใุห้บริษัทจดัการไม่สามารถค านวณมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุได้อย่างสมเหตสุมผล หรือ 
เป็นธรรม หรือ 
 
(6) เมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่ปกติทางการเมือง เศรษฐกิจ การทหาร หรือทางการเงิน หรือเหตุการณ์ไม่ปกติอื่นใด อนัเป็น
ผลกระทบตอ่ผลประโยชน์ในด้านตา่ง ๆ ของกองทนุ หรือ ต่อสินทรัพย์ต่างๆ ที่กองทนุลงทนุไว้หรือมีไว้ จนเป็นเหตใุห้กองทนุไม่
สามารถ ซือ้-ขาย ฝาก-ถอน โอน-ย้าย สนิทรัพย์ตา่งๆ ได้ อยา่งปกติ หรือ  
 
(7)  เมื่อตลาดเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐฯ หรือสกุลอื่นที่เป็นทรัพย์สินของกองทุนปิดท าการ นอกเหนือจากการปิดท าการ
ตามปกติ หรือต้องหยดุการด าเนินการอนัเป็นปกติลงชัว่ขณะ หรือ  
 
(8)   และเหตุการณ์อื่นๆ ที่มีนัยส าคัญ และส่งผลกระทบให้กองทุนไม่สามารถค านวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ได้อย่าง
สมเหตสุมผล หรือเป็นธรรม เป็นต้น 
 
เมื่อปรากฏเหตตุามที่ได้กลา่วมาข้างต้น บริษัทจดัการจะประกาศการหยดุค านวณมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุ ราคา
ขายหนว่ยลงทนุ และราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุของกองทนุ ณ ที่ท าการทกุแห่งของบริษัทจดัการและสถานที่ติดต่อทกุแห่งของ
ผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือ้คืนที่ใช้ในการซือ้ขายหน่วยลงทุน และบริษัทจดัการจะรายงานการหยุดค านวณมลูค่าดงักล่าว
พร้อมทัง้แสดงเหตผุล และรายงานแผนการด าเนินการของกองทนุให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบโดยพลนั  
 
อนึ่ง ขณะที่บริษัทจัดการไม่สามารถค านวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนได้อย่างสมเหตุสมผล และ /หรือเป็นธรรมนัน้  
บริษัทจดัการอาจไมข่าย หยดุขาย ไมรั่บซือ้คืน หยดุรับซือ้คืน หรือไม่รับสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ ตามค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืน หรือ
ค าสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุท่ีได้รับไว้แล้ว หรืออาจหยดุรับค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคืน หรือค าสัง่สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ ด้วยเช่นกนั  
 
6.  ส าหรับวิธีการค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณและการประกาศมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุ ราคาขาย
หนว่ยลงทนุ และราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ บริษัทจดัการจะด าเนินการให้เป็นไปตามที่ระบไุว้ในข้อ 16.2 ข้างต้น เว้นแต่กรณีที่
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และ /หรือ



 

กองทนุเปิด เอเชียน เดบท์ รีจินอล บอนด์ ปันผล                  74 

หนว่ยงานอื่นใดที่มีอ านาจตามกฎหมาย ได้แก้ไขเปลีย่นแปลง เพิ่มเติม ประกาศ ก าหนด สัง่การ เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผนัเป็น
อยา่งอื่น บริษัทจดัการจะด าเนินการให้เป็นไปตามนัน้โดยถือวา่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุแล้ว 
 
16.3.  แหลง่ข้อมลูการเปิดเผยมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ มลูคา่หนว่ยลงทนุ และราคาหนว่ยลงทนุ :  
บริษัทจดัการจะประกาศทางทางเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ (www.uobam.co.th) และจดัให้มีข้อมลูประกาศดงักลา่วข้างต้นไว้ 
ณ ที่ท าการทกุแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที่ทกุแห่งที่ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุใช้ซือ้ขายหน่วยลงทุน 
นอกจากนี ้บริษัทจดัการอาจให้มีการประกาศเพิ่มเติมทางหนงัสือพิมพ์ หรือผ่านระบบเผยแพร่ข้อมลูมลูค่าหน่วยลงทนุที่จดัขึน้
โดยสมาคม (NAV Center) และ/หรือช่องทางอื่นท่ีเหมาะสม 
 
16.4.  หลกัเกณฑ์และวิธีการด าเนินการในกรณีที่มลูคา่หนว่ยลงทนุไมถ่กูต้อง :  
 
1.      ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องน้อยกว่าหนึ่งสตางค์ หรือต่างจากราคา  
หนว่ยลงทนุที่ถกูต้องตัง้แต่หนึ่งสตางค์ขึน้ไป แต่ไม่ถึงร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทนุที่ถกูต้อง บริษัทจดัการจะจดัท าและสง่
รายงานให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ทราบถึงความผิดพลาดภายใน 7 วนัท าการนบัแตว่นัท่ีพบวา่ราคาหนว่ยลงทนุไมถ่กูต้อง และจดัให้
มีส าเนารายงานดงักล่าวไว้ ณ ที่ท าการของบริษัทจัดการเพื่อให้ส านกังานคณะกรรมการ ก .ล.ต. สามารถตรวจสอบได้ โดย
รายงานดงักลา่วจะมีรายการอยา่งน้อย ดงัตอ่ไปนี ้ 

(1)    ราคาหนว่ยลงทนุท่ีไมถ่กูต้อง  

(2)  ราคาหนว่ยลงทนุท่ีถกูต้อง  

(3)  สาเหตทุี่ท าให้ราคาหนว่ยลงทนุไมถ่กูต้อง  

(4)   มาตรการป้องกนัเพื่อมิให้ราคาหนว่ยลงทนุไมถ่กูต้อง ทัง้นี ้เว้นแตใ่นกรณีที่ราคาหนว่ยลงทนุไมถ่กูต้องมีสาเหตมุาจาก
ปัจจยัภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลกัทรัพย์ตามราคาตลาดครัง้สดุท้ายของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือ
สมาคมตราสารหนีไ้ทยไมถ่กูต้อง  
 
ในกรณีที่เหตขุองความผิดพลาดซึง่ท าให้ราคาหนว่ยลงทนุไมถ่กูต้องตามวรรคหนึง่มีผลตอ่เนื่องตอ่การค านวณราคาหนว่ยลงทนุ
ครัง้ต่อไป เช่น การก าหนดอัตราดอกเบีย้ผิดพลาด เป็นต้น บริษัทจัดการจะแก้ไขราคาหน่ วยลงทุนให้ถูกต้องนับแต่วันที่ 
บริษัทจดัการพบวา่ราคาหนว่ยลงทนุไมถ่กูต้องด้วย  
 
2. ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตัง้แต่หนึ่งสตางค์ขึน้ไป และคิดเป็นอตัรา
ตัง้แต่ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง บริษัทจัดการจะค านวณราคาหน่วยลงทุนย้อนหลงันับแต่วนัที่พบราคา 
หนว่ยลงทนุไมถ่กูต้องจนถึงวนัท่ีราคาหนว่ยลงทนุถกูต้อง และด าเนินการดงัตอ่ไปนีเ้ฉพาะวนัท่ีราคาหนว่ยลงทนุท่ีไม่ถกูต้องต่าง
จากราคาหนว่ยลงทนุท่ีถกูต้องตัง้แตห่นึง่สตางค์ขึน้ไป และคิดเป็นอตัราสว่นตัง้แตร้่อยละ 0.5 ของราคาหนว่ยลงทนุท่ีถกูต้อง 
  
(1)     จดัท ารายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคาให้เสร็จสิน้ภายในวนัท าการถดัจากวนัที่พบว่าราคา
หนว่ยลงทนุนัน้ไมถ่กูต้อง และสง่รายงานดงักลา่วให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ภายในวนัท าการถดัจากวนัที่ค านวณราคาหน่วยลงทนุ
เสร็จสิน้ เพื่อให้ผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองข้อมลูในรายงานดงักลา่วภายในวนัท าการถดัจากวนัท่ีบริษัทจดัการสง่รายงานให้ผู้ดแูล
ผลประโยชน์ ทัง้นี ้รายงานดงักลา่วจะมีรายการอยา่งน้อยดงัตอ่ไปนี ้ 

http://www.uobam.co.th/
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(ก)  ราคาหนว่ยลงทนุท่ีไมถ่กูต้อง  
 
(ข)   ราคาหนว่ยลงทนุท่ีถกูต้อง  
 
(ค)   สาเหตทุี่ท าให้ราคาหน่วยลงทนุไมถ่กูต้อง  
 
(ง)   การด าเนินการของบริษัทจดัการเมื่อพบวา่ราคาหนว่ยลงทนุไมถ่กูต้อง  
 
ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะจดัให้มีส าเนารายงานตาม (1) ไว้ ณ ที่ท าการของบริษัทจดัการ เพื่อให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
สามารถตรวจสอบได้  
 
(2) แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทนุที่ถุกต้องภายในวนัที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคาตาม (1)  
 
(3) ประกาศช่ือกองทนุรวมที่มีการแก้ไขราคาตาม (2) และวนั เดือน ปีที่มีการแก้ไขราคาตาม (2) ในหนงัสือพิมพ์รายวนั
อยา่งน้อยหนึง่ฉบบัภายใน 3 วนัท าการนบัแตว่นัท่ีผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองข้อมลูในรายงานดงักลา่ว  
 
(4)  ชดเชยราคาให้แล้วเสร็จและแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ ซือ้หน่วยลงทุนหรือผู้ ขายคืนหน่วยลงทุนที่ได้ซือ้หรือขายคืน  
หนว่ยลงทนุในช่วงระยะเวลาที่ราคาหน่วยลงทนุไม่ถกูต้องทราบถึงการแก้ไขราคาตาม (2) และการชดเชยราคา ภายใน 5 วนัท าการ
นบัแตว่นัท่ีผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองข้อมลูในรายงานดงักลา่ว  
 
(5)   จดัท ารายงานมาตรการป้องกนัเพื่อมิให้ราคาหน่วยลงทนุไม่ถกูต้อง และสง่รายงานดงักลา่ว พร้อมทัง้ส าเนารายงาน
การแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคาที่จดัท าตาม (1) ให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 7 วนัท าการนบั
แตว่นัท่ีผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองข้อมลูในรายงานการแก้ไข ราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคานัน้ เว้นแตใ่นกรณีที่ราคา
หน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ บริษัทจัดการจะไม่ส่งรายงานมาตรการป้องกันให้
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แตจ่ะสง่ส าเนาเอกสารที่ผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองวา่การที่ราคาหน่วยลงทนุไม่ถกูต้องมีสาเหตุ
มาจากปัจจยัภายนอกที่ไมอ่าจควบคมุได้แทน  
 
3.     ในการชดเชยราคาตามข้อ 2 (4) บริษัทจดัการจะปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์และวิธีการ ดงัตอ่ไปนี ้ 
 
(1)  กรณีราคาหนว่ยลงทนุท่ีไมถ่กูต้องต ่ากวา่ราคาหนว่ยลงทนุท่ีถกูต้อง (understate) บริษัทจดัการจะปฏิบตัิดงันี ้ 
 
(ก) กรณีที่เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจ านวนหน่วยลงทุนของผู้ซือ้หน่วยลงทุนเป็นจ านวนซึ่งมีมูลค่า
เทา่กบัสว่นตา่งของราคาหนว่ยลงทุนท่ีไมถ่กูต้องกบัราคาหนว่ยลงทนุท่ีถกูต้อง  
 
หากปรากฏว่าผู้ซือ้หน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจ านวนหน่วยลงทุนที่จะต้องลด 
บริษัทจดัการจะจ่ายเงินของบริษัทจดัการเองเป็นจ านวนเทา่กบัสว่นตา่งของราคาที่ขาดอยู่ หรือลดจ านวนหน่วยลงทนุที่เหลืออยู่นัน้
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และจ่ายเงินของบริษัทจดัการเองเป็นจ านวนเท่ากบัสว่นต่างของราคาที่ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื่อชดเชยราคาให้แก่กองทนุเปิด 
เว้นแตก่ารท่ีราคาหนว่ยลงทนุไมถ่กูต้องมีสาเหตมุาจากปัจจยัภายนอกที่ไมอ่าจควบคมุได้ เช่น ราคาหลกัทรัพย์ตามราคาตลาด
ครัง้สดุท้ายของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยหรือสมาคมตราสารหนีไ้ทยไมถ่กูต้อง และผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองวา่มีสาเหตุ
ดงักลา่ว  
 
(ข)  กรณีที่เป็นการรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ บริษัทจดัการจะเพิ่มจ านวนหน่วยลงทนุของผู้ขายคืนหน่วยลงทนุเป็นจ านวนซึ่งมี
มลูค่าเท่ากบัสว่นต่างของราคาหน่วยลงทนุที่ไม่ถกูต้องกับราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจ านวน
เท่ากบัส่วนต่างของราคา เพื่อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน แต่หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุน
เหลืออยู่ บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจ านวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื่อชดเชยราคาให้แก่ผู้ ขายคืน 
หนว่ยลงทนุ  
 
(2)   กรณีราคาหนว่ยลงทนุท่ีไมถ่กูต้องสงูกวา่ราคาหนว่ยลงทนุท่ีถกูต้อง (overstate) บริษัทจดัการจะปฏิบตัิ ดงันี ้ 
 
(ก)   กรณีที่เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ่มจ านวนหน่วยลงทุนของผู้ซือ้หน่วยลงทุน เป็นจ านวนซึ่งมีมูลค่า
เท่ากบัสว่นต่างของราคาหน่วยลงทนุที่ไม่ถกูต้องกบัราคาหน่วยลงทนุที่ถกูต้อง หรือจ่ายเงินของกองทนุเปิดเป็นจ านวนเท่ากับ
สว่นตา่งของราคา เพื่อชดเชยราคาให้แก่ผู้ซือ้หนว่ยลงทนุ  
 
(ข)  กรณีที่เป็นการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะลดจ านวนหน่วยลงทนุของผู้ขายคืนหน่วยลงทนุเป็นจ านวนซึ่งมี
มลูคา่เทา่กบัสว่นตา่งของราคาหนว่ยลงทนุท่ีไมถ่กูต้องกบัราคาหนว่ยลงทนุท่ีถกูต้อง  
 
หากปรากฏวา่ผู้ขายคืนหนว่ยลงทนุไมม่ีหนว่ยลงทนุเหลอือยู ่หรือมีหนว่ยลงทนุเหลอือยูน้่อยกวา่จ านวนหน่วยลงทนุที่จะต้องลด 
บริษัทจดัการจะจ่ายเงินของบริษัทจดัการเองเป็นจ านวนเทา่กบัสว่นตา่งของราคาที่ขาดอยู ่หรือลดจ านวนหนว่ยลงทนุท่ีเหลืออยู่
นัน้และจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจ านวนเท่ากบัสว่นต่างของราคาที่ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื่อชดเชยราคาให้แก่กองทุนเปิด 
เว้นแตก่ารท่ีราคาหนว่ยลงทนุไมถ่กูต้องมีสาเหตมุาจากปัจจยัภายนอกที่ไมอ่าจควบคมุได้ เช่น ราคาหลกัทรัพย์ตามราคาตลาด
ครัง้สดุท้ายของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยหรือสมาคมตราสารหนีไ้ทยไมถ่กูต้อง และผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองวา่มีสาเหตุ
ดงักลา่ว  
 
ในกรณีที่บริษัทจดัการต้องชดเชยราคาเป็นเงินให้แก่ผู้ซือ้หนว่ยลงทนุหรือผู้ขายคืนหนว่ยลงทนุรายใดมีมลูค่าไม่ถึงหนึ่งร้อยบาท 
บริษัทจดัการอาจน าเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที่มีการจ่ายเงินให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ แตถ้่าบคุคลดงักลา่วไมม่สีถานะ
เป็นผู้ ถือหนว่ยลงทนุแล้ว บริษัทจดัการจะชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วนัท าการนบัแตว่นัท่ีผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองข้อมลู
ในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคา  
 
การจ่ายเงินของกองทนุเปิดเพื่อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหนว่ยลงทนุตาม (1) (ข) หรือผู้ซือ้หนว่ยลงทนุตาม 2 (ก) บริษัทจดัการ
อาจจ่ายเงินของบริษัทจดัการเองแทนกองทนุเปิดก็ได้  
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4.  บริษัทจดัการจะรับผิดชอบคา่ใช้จ่ายตา่ง ๆ ที่เกิดขึน้จากราคาหนว่ยลงทนุไมถ่กูต้อง เช่น คา่ใช้จ่ายในการประกาศการ
แก้ไขราคาตามข้อ 2 (3) ในหนงัสอืพิมพ์ คา่ออกเช็ค ค่าใช้จ่ายในการจดัสง่เงินชดเชยราคาให้แก่ผู้ซือ้หน่วยลงทนุและผู้ขายคืน
หนว่ยลงทนุ เป็นต้น เว้นแตใ่นกรณีที่ราคาหนว่ยลงทนุไมถ่กูต้องมีสาเหตมุาจากปัจจยัภายนอกที่ไมอ่าจควบคมุได้  
 
17.  ชื่อผู้เกี่ยวข้อง :  
 

17.1.  ช่ือบริษัทจดัการ :  
ช่ือ : บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จ ากดั  
 
17.2.  ช่ือผู้ดแูลผลประโยชน์ :  
ช่ือ : ธนาคาร ฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิง้คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั  
 
17.3.  ช่ือผู้ประกนั (กรณีกองทนุมีประกนั) :  
- ไมม่ี – 
 
17.4.  ช่ือของผู้ รับมอบหมายงานด้านการจดัการลงทนุ (Outsource) :  
ช่ือ :  ไมม่ี 
สทิธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :  ไมม่ี 
 
17.5.  ที่ปรึกษา :  
 
17.5.1. ช่ือที่ปรึกษาการลงทนุ : ไมม่ี 
 
17.5.2.  ช่ือที่ปรึกษากองทนุ : ไมม่ี  
 
17.6.  ผู้สอบบญัชี :  
นายอธิพงศ์  อธิพงศ์สกลุ หรือนายประวิทย์  วิวรรณธนานตุร์ หรือนายบรรจง  พิชญประสาธน์  
หรือนายเทอดทอง  เทพมงักร หรือนายอดุม  ธนรัูตน์พงศ์ หรือ นายวิชยั รุจิตานนท์ หรือนางสาวชมภนูชุ  แซแ่ต้  
หรือนายไกรสทิธ์ิ  ศิลปมลคงกลุ 
 
รายละเอียดเพิ่มเติม (ผู้สอบบญัชี) : 
นายอธิพงศ์ อธิพงศ์สกลุ หรือ นายวิชยั รุจิตานนท์  
บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จ ากดั 
100/72 ชัน้ท่ี 22 อาคารวอ่งวานิช บี ห้องเลขที่ 100/2 ถ.พระราม 9 แขวงห้วยขวาง  
เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320  
โทร.0-2645-0107-9 โทรสาร 0-2645-0110 
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หรือนายเทอดทอง เทพมงักร หรือนาวสาวชมภูนชุ แซ่แต้ หรือนายประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์ หรือนายบรรจง พิชญประสาธน์ 
หรือนายไกรสทิธ์ิ  ศิลปมงคลกลุ หรือนายอดุม ธนรัูตน์พงศ์ 
บริษัท พีวี ออดิท จ ากดั 
100/19 ชัน้ 14 อาคารวอ่งวานิช บี ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 
โทร.0-2645-0080   โทรสาร 0-2645-0020 
 
หรือ บคุคลอื่นท่ีได้รับความเห็นชอบตามประกาศวา่ด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบญัชี โดยบริษัทจดัการจะแจ้งให้ส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ 
  
17.7.  การแตง่ตัง้คณะตวัแทนผู้ ถือหน่วยลงทนุ (เฉพาะกอง Country Fund) :  
- ไมม่ี - เนื่องจากไมใ่ช่กองทนุรวมส าหรับผู้ลงทนุตา่งประเทศ (Country Fund)  
 
18.   รอบระยะเวลาบัญชีประจ าปีของกองทุนรวม : 
 
18.1.  วนัท่ีสิน้สดุรอบบญัชี : ทกุวนัท่ี 31 มกราคม 
 
18.2.  วนัท่ีสิน้สดุรอบบญัชีครัง้แรก :  31 มกราคม 2556 
 
18.3.  รายละเอียดเพิ่มเติม :  ไมม่ี 
 
19.  การขอมติของผู้ถอืหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวธีิการจัดการ :  
 

19.1   การด าเนินการและการบริหารจดัการกองทนุโดยบริษัทจดัการ  
 
(1)    ในการด าเนินการและบริหารจดัการใด ๆ ของกองทนุนัน้ บริษัทจดัการจะด าเนินการให้เป็นไปตามที่ระบไุว้ในโครงการ
จดัการกองทนุและหนงัสือชีช้วน เว้นแต่กรณีที่คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ส านกังานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ สมาคม และ/หรือหนว่ยงานอื่นใดที่มีอ านาจตามกฎหมาย เช่น กระทรวงการคลงั เป็นต้น 
ได้แก้ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ประกาศ ก าหนด สัง่การ เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผนัเป็นอย่างอื่น บริษัทจดัการจะด าเนินการให้
เป็นไปตามนัน้โดยถือวา่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุแล้ว  
 
(2) บริษัทจดัการกองทนุรวมอาจแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมได้ โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุน
แล้ว หรือข้อก าหนดอื่นในท านองเดียวกนั ดงัต่อไปนี ้
 
(2.1)   การแก้ไขเพิ่มเติมข้อมลูซึง่มีผลให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทัง้ปวงได้รับประโยชน์เพิ่มขึน้ เช่น การลดมลูค่าขัน้ต ่าในการซือ้ขาย
หนว่ยลงทนุ การเพิ่มช่องทางซือ้ขายหนว่ยลงทนุ การลดเวลาสง่ค าสัง่ซือ้ขายหนว่ยลงทนุลว่งหน้า การเพิ่มความถ่ีในการซือ้ขาย
หนว่ยลงทนุโดยไมก่ระทบสถานะการลงทนุของกองทนุอยา่งมีนยัส าคญั เป็นต้น 
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(2.2)   การแก้ไขเพิ่มเติมให้เป็นไปตามพระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตลอดจนประกาศ กฎ และ
ค าสัง่ที่ออกโดยอาศยัอ านาจแหง่กฎหมายดงักลา่ว 
 
(2.3)   การแก้ไขช่ือและรายละเอียดอื่นของบคุคลให้ถกูต้อง 
 
19.2    การแก้ไขโครงการจดัการกองทนุรวม หรือแก้ไขวิธีการจดัการ  
 
(1)   หากมีความจ าเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจดัการกองทนุ หรือวิธีการจดัการกองทนุเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อกองทนุ
และผู้ ถือหนว่ยลงทนุให้อยูใ่นดลุยพินิจของบริษัทจดัการ อาทิเช่น การแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทนุของกองทนุ เป็นต้น 
โดยหากมิได้กระท าโดยมติเสียงข้างมากของผู้ ถือหน่วยลงทุนซึ่งคิดตามจ านวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่ง ของจ านวน  
หนว่ยลงทนุท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของโครงการจดัการกองทนุก็จะต้องได้รับความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  
 
ในกรณีที่การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการหรือวิธีจัดการกองทุน ได้กระท าโดยมีมติเสียงข้างมากของผู้ ถือหน่วยลงทุน ซึ่งคิดตาม
จ านวนหนว่ยลงทนุรวมกนัเกินกึ่งหนึง่ ของจ านวนหนว่ยลงทนุท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของโครงการจดัการกองทนุ บริษัทจดัการ
จะแจ้งให้ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ทราบภายใน 15 วนั นบัแตว่นัท่ีมีมติให้แก้ไข  
 
อยา่งไรก็ดี ในการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการตามมติของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ หากปรากฏว่ามติของผู้ ถือหน่วยลงทนุดงักลา่วไม่เกินร้อยละ 55 
ของจ านวนหนว่ยลงทนุท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของโครงการ บริษัทจดัการกองทนุรวมจะสง่เอกสารหลกัฐานเก่ียวกบัการขอมติ
และการนบัมติไปยงัผู้ดแูลผลประโยชน์ เพื่อให้ผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองผลการนบัมตินัน้ 
 
ในการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการใด หากไมส่ามารถด าเนินการตามมติโดยเสียงข้างมากของผู้ ถือหน่วยลงทนุได้ เนื่องจากข้อจ ากดั
ในการนบัคะแนนเสยีงของผู้ ถือหนว่ยลงทนุตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุว่าด้วยหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัข้อจ ากดัการ
ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที่ของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจด าเนินการขอรับความเห็นชอบจาก
ส านกังานตามแนวทางที่ส านกังานก าหนดได้ 
 
ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะแจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการหรือวิธีการจดัการกองทนุไปยงัผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุราย และจะประกาศทาง
หนงัสอืพิมพ์รายวนัอยา่งน้อย 1 ฉบบัภายใน 15 วนันบัแตว่นัท่ีได้รับความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์หรือวนัท่ีได้มีมติแก้ไข แล้วแตก่รณี  
 
อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ไม่สามารถสรรหา และ/หรือลงทนุในกองทนุรวมต่างประเทศใดๆ ที่มีนโยบายการลงทุนสอดคล้องกับ
วตัถุประสงค์ และ/หรือนโยบายการลงทุนของโครงการ บริษัทจัดการอาจด าเนินการขอมติจากผู้ ถือหน่วยลงทุนเพื่อเปลี่ยน
นโยบายการลงทนุของกองทนุ หรือสงวนสิทธิที่จะเลิกกองทนุได้ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนนโยบายการลงทนุของกองทนุดงักลา่ว 
บริษัทจดัการจะเปิดให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุแสดงความจ านงในการถือหนว่ยลงทนุตอ่ไป หรือขายคืนหนว่ยลงทนุได้  
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(2) บริษัทจัดการอาจด าเนินการเพิ่มจ านวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนที่ได้จดทะเบียนไว้กับส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์โดยถือวา่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหนว่ยลงทนุแล้ว ทัง้นี ้ภายใต้เง่ือนไข
และวิธีการ ดงัตอ่ไปนี ้ 
 
(2.1)  บริษัทจัดการจะเสนอขายหน่วยลงทุนตามจ านวนที่เพิ่มขึน้ของเงินทุนโครงการได้ต่อเมื่อได้มีการจดทะเบียน
เปลีย่นแปลงเงินทนุโครงการตอ่ส านกังานแล้ว  
 
(2.2)  การขายหน่วยลงทนุเพิ่มจะต้องไม่ท าให้มลูค่าทัง้หมดของหน่วยลงทนุที่เพิ่มมีมลูค่าเกินกว่าเงินทนุโครงการ ทั ง้นี ้ให้
บริษัทจดัการใช้มลูคา่ที่ตราไว้ของหนว่ยลงทนุเป็นเกณฑ์ในการค านวณ 
 
(2.3)  ราคาเสนอขายหนว่ยลงทนุต้องก าหนดตามมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวม ณ สิน้วนัท่ีเสนอขายหนว่ยลงทนุเพิ่ม 
 
(3) บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิในการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจดัการกองทนุ หรือวิธีจดัการกองทนุเก่ียวกบัการเปลี่ยนแปลง
วนั เวลา วิธีการในการท าการรับค าสัง่ซือ้-ขายหน่วยลงทนุ และ/หรือกรณีอื่นใดที่เป็นกรณีที่ถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุแล้ว ตามที่ก าหนดไว้ในโครงการนี ้ 
 
(4) บริษัทจดัการอาจด าเนินการควบรวมกองทนุ โดยจะเป็นการควบกองทนุรวมหรือการรวมกองทนุรวมที่อยู่ภายใต้การ
จัดการของบริษัทจัดการเท่านัน้ ทัง้นี ้บริษัทจัดการจะสามารถด าเนินการเพื่อควบรวมกองทุนได้ต่อเมื่อได้รับมติของผู้ ถือ  
หนว่ยลงทนุ และได้รับความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  
 
ทัง้นี ้ในการควบรวมกองทุน บริษัทจัดการจะด าเนินการภายใต้หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการตามที่คณะกรรมการก ากับ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และ/หรือส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ประกาศก าหนด เว้นแต่
คณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ จะ
พิจารณาผอ่นผนั เห็นชอบ ประกาศ ก าหนด แก้ไข เปลีย่นแปลง หรือสัง่การ เป็นอยา่งอื่น  
 
หลกัเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ ถือหนว่ยลงทนุ ตลอดจนผลบงัคบัของมติดงักลา่ว ให้เป็นไปตามข้อก าหนดในข้อผกูพนั
ระหวา่งผู้ ถือหนว่ยลงทนุกบับริษัทจดัการกองทนุรวม ทัง้นี ้การขอมติเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการเป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในมาตรา 129 
แหง่พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535  
 
20.  ข้อก าหนดอื่น ๆ :  
 

20.1 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนห รือวิธีการจัดการตามที่
เห็นสมควรในกรณีที่สว่นราชการตา่งๆ เช่น คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ส านกังานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ธนาคารแหง่ประเทศไทย และ/หรือหนว่ยงานอื่นใดที่มีอ านาจตามกฎหมาย ได้มีการปรับเปลีย่น 
แก้ไขเพิ่ม/ลด ประกาศก าหนด เห็นชอบ สัง่การ ผ่อนผนัในเร่ืองต่าง ๆ ที่เก่ียวเนื่องกับวงเงินรับอนุญาต และ /หรือวงเงินรับ
อนญุาตคงเหลือ และ/หรือหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข วิธีการจดัตัง้จดัการ และ/หรือวิธีการบริหารจดัการกองทนุไม่ว่าจะเป็นเร่ืองของ
กฎหมาย ประกาศ ข้อก าหนด ระเบียบปฏิบตัิ เงื่อนไข หรือรายละเอียดต่าง ๆ ฯลฯ ทัง้นี ้โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือ
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หนว่ยลงทนุทกุรายแล้ว อาทิเช่น เร่ืองที่เก่ียวกบัการเพิ่ม / ลด และ/หรือ การยกเลกิวงเงินรับอนญุาต การแต่งตัง้ผู้จดัการกองทนุ
รวม การค านวณมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ ราคาขาย ราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ การเพิ่มหรือยกเลกิจ านวนหนว่ยลงทนุ และการช าระ
เงินให้ผู้ ขายคืนหน่วยลงทุน การก าหนดเหตุเพิ่มเติมกรณีไม่ขายหรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทุนตามค าสั่งซือ้หรือขายคืน  
หนว่ยลงทนุ หรือการหยดุรับค าสัง่ซือ้หรือค าสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุ เป็นต้น ทัง้นี ้การแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมดงักลา่ว จะต้อง
เป็นไปตามที่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด ผอ่นผนั สัง่การ ให้สามารถกระท าได้  
 
20.2  การกู้ยืมเงินหรือการท าธุรกรรมการขายโดยมีสญัญาซือ้คืน  
ในกรณีที่กองทนุรวมเปิดมีเหตจุ าเป็นต้องบริหารสภาพคลอ่งเป็นการชัว่คราว บริษัทจดัการกองทนุรวมอาจกู้ยืมเงินหรือเข้าท า
ธุรกรรมการขายโดยมีสญัญาซือ้คืนในนามของกองทนุรวมได้ ตามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้
 
(1)   คูส่ญัญาอีกฝ่ายหนึง่ต้องเป็นบคุคลประเภทสถาบนั โดยบคุคลดงักลา่วต้องไมใ่ช่ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวมเปิดนัน้  
 
(2)   ระยะเวลาการช าระหนีต้ามสญัญากู้ยืมเงินหรือธุรกรรมการขายโดยมีสญัญาซือ้คืนต้องไมเ่กินเก้าสบิวนั  
 
(3)   อตัราสว่นการกู้ยืมเงินและการท าธุรกรรมการขายโดยมีสญัญาซือ้คืน ณ สิน้วนัใด เมื่อรวมกนัแล้วต้องไมเ่กินร้อยละสบิของ
มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวม เว้นแตก่ารเกินอตัราสว่นดงักลา่วมิได้เกิดจากการกู้ยืมเงินหรือการท าธุรกรรมการขายโดยมี
สญัญาซือ้คืนเพิ่มเติม  
 
(4)   ในกรณีของการท าธุรกรรมการขายโดยมีสญัญาซือ้คืน ต้องใช้สญัญามาตรฐานที่ก าหนดโดยสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย
หรือบริษัทหลกัทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลกัทรัพย์ จ ากดั (มหาชน) 
 
20.3    การด ารงความเพียงพอของเงินกองทนุ 
ในกรณีที่บริษัทจดัการไม่สามารถด ารงความเพียงพอของเงินกองทนุตามนยัข้อ 4 ของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วย
หลกัเกณฑ์เก่ียวกบัการด ารงความเพียงพอของเงินกองทนุและการท าประกนัภยัความรับผิดของบริษัทจดัการ บริษัทจดัการจะ
เปลีย่นให้บริษัทจดัการรายอื่นเข้าจดัการกองทนุรวมแทน ด้วยวิธีขอรับความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
ขอมติโดยเสยีงข้างมากของผู้ ถือหนว่ยลงทนุซึง่คิดตามจ านวนหน่วยลงทนุรวมกนัเกินกึ่งหนึ่งของจ านวนหน่วยลงทนุที่จ าหน่าย
ได้แล้วทัง้หมดของกองทุนรวมภายในสิบห้าวนันบัแต่วนัที่บริษัทจัดการรู้หรืออาจรู้ถึงการไม่สามารถด ารงความเพียงพอของ
เงินกองทนุดงักลา่ว ทัง้นี ้หากมีเหตจุ าเป็นและสมควร บริษัทจัดการอาจขอให้ส านกังานคณะกรรมการ ก .ล.ต.พิจารณาขยาย
ระยะเวลาออกไปได้  โดยการคดัเลอืกบริษัทจดัการรายใหมจ่ะค านงึถึงประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุเป็นส าคญั และในกรณีที่มี
คา่ใช้จ่ายเกิดขึน้จากการเปลีย่นบริษัทจดัการ บริษัทจดัการจะเป็นผู้ รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดงักลา่ว หากบริษัทจดัการไม่สามารถ
ด าเนินการภายในระยะเวลาที่ก าหนด บริษัทจดัการจะด าเนินการเลกิกองทนุรวมตอ่ไป 
 
20.4  การก าหนดเหตเุพิ่มเติมกรณีไม่ขายหรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุตามค าสัง่ซือ้ หรือค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ หรือการ
หยดุรับค าสัง่ซือ้ / ค าสัง่ขายคืนหนว่ยลงทนุ  
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เพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยลงทนุทกุรายให้เทา่เทียมกนั บริษัทจดัการอาจไม่ขายหรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุ
ตามค าสัง่ซือ้ หรือค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับค าสัง่ซือ้ / ค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับค าสัง่สบัเปลี่ยน 
หนว่ยลงทนุ ในกรณีตอ่ไปนี ้ 
 
•    กรณีที่บริษัทจัดการอยู่ระหว่างการใช้สิทธิในการงดค านวณมูลค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทุน อนัเนื่องมาจากไม่สามารถ
ค านวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนได้อย่างเป็นธรรมและสมเหตุสมผลตามที่ระบุไว้ในข้อ 16.2 เง่ือนไขพิเศษ 5. “การหยุด
ค านวณและประกาศมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ”  
 
20.5    ตวัแทนเก็บรักษาทรัพย์สนิ และ/หรือผู้ รับฝากทรัพย์สนิ  
บริษัทจัดการอาจแต่งตัง้ตวัแทนเก็บรักษาทรัพย์สิน และ/หรือผู้ รับฝากทรัพย์สินที่มีคุณสมบตัิเป็นไปตามประกาศ ส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.วา่ด้วยคณุสมบตัิของผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวม เป็นตวัแทนเก็บรักษาทรัพย์สนิ และ/หรือผู้ รับฝาก 
ทรัพย์สนิโดยไมถื่อวา่เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะแจ้งการแต่งตัง้หรือยกเลิกการแต่งตัง้บคุคลดงักลา่ว
ให้ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบทกุครัง้  
 
20.6  การโอนเงินและรับโอนเงินเป็นสกลุเงินตราตา่งประเทศ  
 
(1)    การแลกเปลีย่นเงินตราตา่งประเทศเพื่อน าไปลงทนุต่างประเทศหรือการน าเงินกลบัเข้าประเทศเพื่อรักษาสภาพคลอ่ง
ของกองทนุ ให้อยูภ่ายใต้ระยะเวลาหรือแนวทางที่ธนาคารแหง่ประเทศไทยก าหนด  
 
(2)    การโอนเงินและรับโอนเงินเป็นเงินตราต่างประเทศ เพื่อกิจกรรมอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องกบัการด าเนินการของกองทนุให้อยู่
ภายใต้การก ากบัดแูลของธนาคารแหง่ประเทศไทย  
 
20.7 ตวัชีว้ดั (Benchmark) ของกองทนุ 
ตวัชีว้ดั (Benchmark) ของกองทนุนี ้คือ HSBC Asian Local Bond Custom Index ปรับด้วยอตัราแลกเปลี่ยน เพื่อค านวณ
ผลตอบแทนเป็นสกลุเงินบาท ณ วนัท่ีค านวณผลตอบแทน ซึ่ง HSBC Asian Local Bond Custom Index เป็นดชันีเปรียบเทียบ
ของกองทนุ United Asian Local Currency Bond Fund ซึง่เป็นกองทนุปลายทาง 
 
ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะเปลีย่นแปลงดชันีดงักลา่วข้างต้น ให้สอดคล้องกบัดชันีเปรียบเทียบที่กองทนุในต่างประเทศ 
ซึง่เป็นกองทนุหลกัที่กองทนุเปิด เอเชียน เดบท์ รีจินอล บอนด์ ปันผล ลงทนุ 
 
โดยบริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุทราบ โดยจะติดประกาศ ณ สถานท่ีท าการของบริษัทจดัการและผู้สนบัสนนุการขาย
หรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) 
 
20.8     กองทนุรวมนีเ้ป็นกองทนุรวมที่ลงทนุในหน่วยลงทนุของต่างประเทศ กองทนุจึงอาจต้องเสียค่าธรรมเนียมการจดัการ
ให้กับกองทุนรวมต่างประเทศในอตัราที่กองทุนต่างประเทศระบุไว้ในหนงัสือชีช้วนของกองทุนต่าประเทศ โดยค่าธรรมเนียม
ดงักลา่วได้รวมอยูใ่นมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของหนว่ยลงทนุในกองทนุตา่งประเทศอยูแ่ล้ว 
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อยา่งไรก็ดี บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่อาจเป็นผู้มีสว่นได้เสียจากค่าธรรมเนียมการจดัการที่กองทนุรวมต่างประเทศเรียกเก็บ 
เนื่องจากเป็นธรรมเนียมปฏิบตัิที่บริษัทจดัการอาจได้รับสว่นแบง่คา่ธรรมเนียมดงักลา่วคืนบางสว่นจากกองทนุต่างประเทศ หรือ
ผา่นตวัแทนจดัจ าหนา่ยกองทนุตา่งประเทศ แทนการเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมการจดัการกองทนุรวมหนว่ยลงทนุ โดยบริษัทจดัการ
จะปฏิบตัิให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด และ/หรือ มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม 
เห็นชอบ หรือผอ่นผนัเป็นอยา่งอื่น 
 
ทัง้นี ้บริษัทจัดการจะคิดค่าธรรมเนียมการจัดการไม่เกินกว่าผลรวมอัตราค่าธรรมเนียมการจัดการที่ระบุไว้ในหนงัสือชีช้วน
สว่นข้อมลูโครงการ และอตัราคา่ธรรมเนียมที่ได้รับจากกองทนุรวมตา่งประเทศ หรือผา่นตวัแทนจดัจ าหนา่ยกองทนุตา่งประเทศ 
 
20.9 บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนจากบคุคลที่เป็นผู้ ให้บริการ อนัเนื่องมาจากการใช้บริการของ
บคุคลดงักลา่วในการจดัการกองทนุได้ แตต้่องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้
 
(1)   ผลประโยชน์ตอบแทนที่รับไว้นัน้ต้องเป็นทรัพย์สนิท่ีมีมลูคา่ในทางเศรษฐกิจและต้องเก่ียวกบับทบาทโดยตรงของความ
เป็นกองทนุตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และ 
 
(2)   ต้องไมม่ีพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นวา่บริษัทจดัการใช้บริการของบคุคลนัน้บ่อยครัง้เกินความจ าเป็นเพื่อให้กองทนุได้รับ
ประโยชน์จากบคุคลดงักลา่ว (churning) 
 
ในการจดัสรรผลประโยชน์ตามวรรคหนึ่งให้แก่กองทนุที่อยู่ภายใต้การบริหารจดัการของบริษัทจดัการ บริษัทจดัการต้องกระท า
ด้วยความเป็นธรรมและค านงึถึงลกัษณะและประเภทหลกัทรัพย์ที่อาจมีไว้ได้ของกองทนุนัน้ด้วย 
 
ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบัการรับผลประโยชน์ดงักลา่วไว้ในรายงานรอบปีบญัชี และในกรณีที่เป็นกองทนุรวมเปิด 
จะเปิดเผยข้อมลูดงักลา่วไว้ในรายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนด้วย 
 
20.10 บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที่จะปรับปรุงเปลีย่นแปลง เพิ่มเติม และ/หรือแก้ไขวิธีการจดัสง่เอกสาร ข้อมลู หรือรายงาน
ตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องกบักองทนุให้กบัผู้ ถือหนว่ยลงทนุแตกตา่งไปจากเดิม อาทิเช่น บริษัทจดัการอาจพิจารณาจดัสง่เอกสาร ข้อมลู 
หรือรายงานต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับกองทุนผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น จัดส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เนตของ  
บริษัทจัดการ หรือการจัดส่งข้อมูลผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (email) เป็นต้น และ/หรือจัดส่งข้อมูลให้ในรูปแบบข้อมูลทาง
อิเลก็ทรอนิกส์อื่น ดงันัน้ ผู้ ถือหนว่ยลงทนุจึงควรตรวจสอบให้แนใ่จวา่ได้รับข้อมลูเก่ียวกบักองทนุครบถ้วนแล้ว เพื่อประโยชน์ของ
ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ ทัง้นี ้ส าหรับหนงัสอืรับรองสทิธิในหน่วยลงทนุที่ได้รับผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ และ/หรือวิธีการอื่นใด ผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุสามารถใช้แทนหนงัสอืรับรองสทิธิในหนว่ยลงทนุตามปกติได้ 
 
20.11 ผู้สนใจสัง่ซือ้หน่วยลงทุน หรือผู้ ถือหน่วยลงทุนของกองทุนมีหน้าที่แจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหรือข้อเท็จจริงใดๆ  
โดยเฉพาะข้อมูลที่แสดงตนและแสดงสญัชาตให้บริษัทจัดการ และ/หรือผู้ สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนทราบ หากมีการ
เปลีย่นแปลงจากที่เคยแจ้งไว้ ทัง้นี ้บริษัทจดัการ และ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน อาจพิจารณาขอข้อมลูหรือเอกสาร
เพิ่มเติมทัง้ก่อนและภายหลงัการลงทนุในกองทนุไปแล้ว เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินของ
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ประเทศไทย และประเทศอื่นท่ีเก่ียวข้องหรือเพื่อให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบตัิ หรือการตีความ หรือการสัง่การของหน่วยงานที่มี
อ านาจตามกฎหมาย 
 
20.12  กองทนุนีไ้มไ่ด้จดทะเบียน และจะไมจ่ดทะเบียนภายใต้กฎหมายการลงทนุของบริษัทของประเทศสหรัฐอเมริกา ค.ศ. 1940 
และตามที่แก้ไขเพิ่มเติม (United States Investment Company Act of 1940 (as amended)) หรือกฎระเบียบอื่นใดใน
ลกัษณะเดียวกันของประเทศสหรัฐอเมริกา เว้นแต่จะก าหนดไว้เป็นอย่างอื่นในโครงการ และหน่วยลงทุนของกองทุนนีไ้ ม่ได้ 
จดทะเบียนภายใต้กฎหมายหลกัทรัพย์ของประเทศสหรัฐอเมริกา ค.ศ.1933 และตามที่แก้ไขเพิ่มเติม (United States Securities 
Act of 1933 (as amended)) หรือกฎระเบียบอื่นใดในลกัษณะเดียวกนัของประเทศสหรัฐอเมริกา เว้นแต่จะก าหนดไว้เป็นอย่าง
อื่นในโครงการ  
 
ด้วยเหตุดงักล่าว บริษัทจดัการจะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนในประเทศสหรัฐอเมริกา ดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือที่
ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง รวมตลอดจนไมเ่สนอขายหนว่ยลงทนุให้กบัคนสหรัฐอเมริกา (“US Person”) ตามความหมาย
ที่ก าหนดไว้ใน Regulation S ซึง่ออกภายใต้กฎหมายหลกัทรัพย์ของประเทศสหรัฐอเมริกา ค.ศ. 1933 (ซึง่ความหมายค าวา่ “US 
Person” อาจมีการแก้ไขเพิ่มเติมเป็นคราวๆ) ไม่ว่าทางตรงและทางอ้อม นอกจากนี ้ผู้ ถือหน่วยลงทุนไม่อาจโอนหน่วยลงทุน
ให้แก่ US Person ดงันัน้ บริษัทจดัการจะไม่รับลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทนุ หากการโอนนัน้เป็นการโอนหรือจ าหน่ายให้แก่ 
US Person 
 
ดังนัน้ ผู้ ลงทุนหรือผู้ รับโอนหน่วยลงทุน (แล้วแต่กรณี) จะต้องแสดงตนในเวลาที่จองซือ้หรือในเวลาลงทะเบียนรับโอน 
หนว่ยลงทนุ (แล้วแตก่รณี) วา่ตนมิใช่ US Person และมิได้เปิดบญัชีซือ้ขายหนว่ยลงทนุเพื่อหรือในนามของ US Person  
 
ผู้ลงทนุหรือผู้ รับโอนหน่วยลงทนุ (แล้วแต่กรณี) จดัหาข้อมลูเก่ียวกบั US Person และควรปรึกษากบันกักฎหมายของตนว่าตน
เข้าลกัษณะเป็น US Person หรือไม ่
 
20.13  ข้อจ ากดัการถือหนว่ยลงทนุ 
 
1.   ข้อจ ากดัการถือหน่วยลงทนุที่บุคคลใดหรือกลุ่มบคุคลเดียวกันใดจะถือได้ในแต่ละกองทนุรวมต้องไม่เกินหนึ่งในสามของ
จ านวนหนว่ยลงทนุที่จ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของกองทนุรวม 
 
2.    ข้อจ ากดัการถือหนว่ยลงทนุตามข้อ 1 มีข้อยกเว้นได้ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้
 
(1)   กรณียกเว้นให้ถือหนว่ยลงทนุได้โดยไมจ่ ากดัสดัสว่นส าหรับผู้ ถือหนว่ยลงทนุดงัตอ่ไปนี ้   

(ก)   กองทนุบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ 

(ข)   กองทนุประกนัสงัคม 

(ค)   กองทนุการออมแหง่ชาติ 

(ง)   กองทนุบ าเหน็จบ านาญแหง่ชาติ 
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(จ)   กองทนุส ารองเลีย้งชีพ 

(ฉ)   กองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุทัว่ไป 

(ช)   กองทนุตา่งประเทศที่มีลกัษณะตาม (ก) ถึง (ฉ) 

(ซ)   กองทนุอื่นใดที่มีลกัษณะท านองเดียวกบักองทนุตาม (ก) ถึง (ฉ) 

(ฌ)   นิติบคุคลที่จดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทยนอกเหนือจาก (ก) ถึง (ฉ) ซึ่งไม่อยู่ภายใต้บงัคบัต้องเสียภาษีเงินได้นิติบคุคล เช่น 
ธนาคารออมสนิ ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย มลูนิธิ หรือวดั เป็นต้น 

(ญ)   บคุคลอื่นที่ได้รับการผอ่นผนัจากส านกังานเมื่อมีเหตจุ าเป็นและสมควร 
 
(2)  กรณียกเว้นให้โดยผอ่นคลายสดัสว่นการถือหนว่ยลงทนุ หรือเมื่อเป็นไปตามเง่ือนไข ซึง่ได้แก่กรณีดงัตอ่ไปนี  ้
กรณีที่มีเหตจุ าเป็นและสมควรอื่นใด ผู้ ถือหนว่ยลงทนุอาจถือหนว่ยลงทนุเกินข้อจ ากดัการถือหน่วยลงทนุตามข้อ 1 ได้แต่ไม่เกิน
ร้อยละห้าสบิของจ านวนหนว่ยลงทนุท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมด โดยได้รับการผ่อนผนัจากส านกังาน ทัง้นี ้ในการผ่อนผนัดงักลา่ว 
ให้ส านกังานพิจารณาถึงประโยชน์โดยรวมของผู้ ถือหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมดงักลา่วเป็นส าคญั 
 
3   เง่ือนไขเก่ียวกบัสทิธิของผู้ ถือหนว่ยลงทนุกรณีที่ถือหนว่ยลงทนุเกินข้อจ ากดัการถือหนว่ยลงทนุ 
 
(1)  บริษัทจดัการหรือนายทะเบียนผู้ ถือหนว่ยลงทนุจะปฏิเสธการโอนหนว่ยลงทนุ ในกรณีที่การถือหน่วยลงทนุของบคุคลใดหรือ
กลุม่บคุคลเดียวกนัใดเกินข้อจ ากดัการถือหนว่ยลงทนุ 
 
(2)   การจ ากดัสทิธิรับเงินปันผลของผู้ ถือหนว่ยลงทนุที่มีสาระส าคญัดงัต่อไปนี ้
 
(ก)   บคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดที่ถือหนว่ยลงทนุเกินข้อจ ากดัการถือหน่วยลงทนุ จะถกูจ ากดัสิทธิรับเงินปันผลในสว่น
ที่ถือเกินนัน้ เว้นแตใ่นกรณีดงัตอ่ไปนี ้
 
1.   การเกินสดัสว่นการถือหนว่ยลงทนุมิได้เกิดจากการได้หนว่ยลงทนุมาเพิ่มเติม 
 
2.  การเกินสดัสว่นการถือหนว่ยลงทนุเป็นกรณีข้อยกเว้นข้อจ ากดัการถือหนว่ยลงทนุตามข้อ 2 
 
(ข)   บริษัทจดัการจะยกเงินปันผลสว่นที่ถกูจ ากดัสทิธิตาม (ก) ให้เป็นรายได้ของแผน่ดิน  
 
(ค)  ในระหว่างการด าเนินการเพื่อยกเงินปันผลให้เป็นรายได้ของแผ่นดิน บริษัทจดัการจะจดัท าบญัชีและแยกเงินปันผลสว่น
ดงักลา่วออกจากทรัพย์สนิอื่นของกองทนุรวม โดยไมน่ ามารวมค านวณเป็นมลูคา่ทรัพย์สนิของกองทนุรวม 
 
(3)  กรณีที่บคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทนุเกินข้อจ ากัดการถือหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะไม่นบัคะแนน
เสยีงสว่นที่เกินกวา่หนึง่ในสามของจ านวนหนว่ยลงทนุที่จ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของกองทนุรวม 
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บคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดจะถือหนว่ยลงทนุได้ไมเ่กินหนึง่ในสามของจ านวนหน่วยลงทนุที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของ
กองทนุรวม ยกเว้นในกรณีเข้าข้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ วา่ด้วยเร่ืองหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัข้อจ ากดัการ
ถือหนว่ยลงทนุในกองทนุรวมและหน้าที่ของบริษัทจดัการ 
 
20.14 เพื่อให้เป็นไปตามพนัธะผูกพนัและกฎหมายที่มีผลบงัคบัใช้ต่อการประกอบกิจการของบริษัทจัดการหรือกลุ่มยู โอบี 
อาทิเช่น ข้อก าหนดเก่ียวกบั FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลกัษณะเดียวกนัตามที่ระบใุนข้อ 20.15 หรือในกรณีที่
บริษัทจดัการหรือกลุ่มยโูอบีมีความประสงค์ก าหนดนโยบายหรือแนวการด าเนินธุรกิจอนัเป็นผลสืบเนื่องจากพนัธะผกูพนัหรือ
กฎหมายดงักล่าว บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการก าหนดเง่ือนไขส าหรับการเปิดบญัชีและการท าธุรกรรมตามหลกัเกณฑ์  
และ/หรือนโยบายของบริษัทจดัการ และกลุม่ยโูอบีตามที่เห็นสมควร โดยบริษัทจดัการจะเปิดเผยข้อมลูให้ผู้ลงทนุทราบไว้ ณ ที่
ท าการของบริษัทจดัการ 
 
20.15 ข้อก าหนดเก่ียวกบั FATCA และกฎหมายภาษีตา่งประเทศในลกัษณะเดียวกนั 
ในปี พ.ศ. 2553ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายที่เรียกว่าForeign Account Tax Compliance Act (ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า 
FATCA) โดยมีผลบงัคบัใช้วนัท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557กฎหมายฉบบัดงักลา่วก าหนดให้สถาบนัการเงินท่ีไมใ่ช่สญัชาติอเมริกนั
นอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานข้อมลูเก่ียวกบับญัชีของบคุคลที่อยู่ในบงัคบัต้อง
เสยีภาษีให้กบัประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงบคุคลธรรมดา/นิติบคุคล สญัชาติอเมริกนั ผู้ซึ่งมีถ่ินที่อยู่ถาวรในสหรัฐอเมริกา
และผู้ซึง่มีถ่ินท่ีอยูท่างภาษีในสหรัฐอเมริกา)ซึ่งเปิดหรือมีไว้กบั FFI นัน้นอกจากนีย้งัปรากฎด้วยว่าในปัจจุบนัมีรัฐบาลในหลาย
ประเทศก าลงัด าเนินการออกกฎหมายที่มีข้อก าหนดและหลกัเกณฑ์ในลกัษณะที่คล้ายคลงึกบั FATCA (ซึ่งต่อไปจะรวมเรียก 
FATCA และกฎหมายดงักลา่ววา่ “กฎหมายตา่งประเทศที่เก่ียวข้อง”) 
 
กองทนุรวมและบริษัทจดัการถือวา่เป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึง่ถกูก าหนดให้ต้องเข้าผกูพนัตนกบัหนว่ยงานสรรพากร
ของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหน้าที่ต้องรายงานข้อมูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสญัชาติอเมริกันและบุคคลที่มี
ลกัษณะตามหลกัเกณฑ์ที่ FATCA ก าหนด หน้าที่ในการตรวจสอบข้อมูลลกูค้าเพื่อหาความสมัพนัธ์ของลกูค้ากับประเทศ
สหรัฐอเมริกา และรวมถึงหน้าที่ในการก าหนดให้ลกูค้าบางประเภทต้องจดัท าเอกสารยืนยนัตนตามหลกัเกณฑ์ของ FATCA เป็นต้น 
 
ภายใต้ข้อก าหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เข้าผูกพนัตนเพื่อปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ของ FATCA (กลา่วคือ มีสถานะ
เป็น Non-Participating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทนุรวมนัน้จะได้รับผลกระทบที่ส าคญัในสองกรณี คือ 
 
(1) ต้องถกูหกัเงินในอตัรา 30 % ของเงินท่ีกองทนุรวมจะได้รับจากรายได้ ผลประโยชน์หรือเงินจากการขายทรัพย์สินทาง
การเงินในประเทศสหรัฐอเมริกา (เงินลงทนุทางตรง) ซึ่งจะเร่ิมต้นตัง้แต่วนัที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป และเงินลงทนุ
ทางอ้อมในทรัพย์สนิทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Pass-thru) ซึ่งอาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทนุกบัสถาบนัการเงิน
อื่นๆ นอกประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งจะเร่ิมต้นตัง้แต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป โดยFATCAก าหนดให้สถาบนัการเงินของประเทศ
สหรัฐอเมริกาและFFIทีเ่ข้าร่วมผกูพนัตนตามข้อก าหนดของFATCA(ซึ่งรวมถึงธนาคารและสถาบนัการเงินในประเทศไทย ผู้ รับ
ฝากทรัพย์สนิ ผู้สนบัสนนุการขายและรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ) มีหน้าที่ด าเนินการหกัเงิน ณ ที่จ่ายดงักลา่วก่อนช าระให้กบักองทนุ
รวมที่เป็น NPFFI  
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(2) ธนาคารและสถาบนัการเงินทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทัง้ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้ รับฝากทรัพย์สิน และ
ผู้สนบัสนนุการขายและรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ ที่เข้าร่วมผกูพนัตามข้อก าหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือระงบัการท าธุรกรรม
ทางการเงินหรือยตุิความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบักองทนุรวมหรือบริษัทจดัการ ซึง่อาจท าให้กองทนุรวมไมส่ามารถด าเนินการลงทนุ
ตอ่ไปได้ และ/หรือด าเนินการลงทนุได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจท าให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุไม่สามารถท ารายการผ่านทาง
ผู้สนบัสนนุการขายและรับซือ้คืนหนว่ยลงทนุได้อีกตอ่ไป  
 
เพื่อมิให้บริษัทจดัการและกองทนุรวมได้รับผลกระทบในการด าเนินงานรวมทัง้เพื่อเป็นการรักษาประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ
โดยรวม บริษัทจัดการและกองทุนรวม (โดยบริษัทจัดการ) จึงเข้าผูกพันตนเพื่อปฏิบัติตามหลกัเกณฑ์และข้อก าหนดของ
กฎหมายตา่งประเทศที่เก่ียวข้อง  และเพื่อให้บริษัทจดัการและกองทนุรวมสามารถปฏิบตัิตามภาระผกูพนัภายใต้ข้อก าหนดและ
หลกัเกณฑ์ของกฎหมายตา่งประเทศที่เก่ียวข้องได้ บริษัทจดัการและกองทนุรวม (ซึ่งรวมทัง้ผู้ที่เก่ียวข้องกบัการปฎิบตัิงานของ
กองทุน เช่น ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้ รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนบัสนุนการขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ ) จึงขอสงวนสิทธิในการ
ด าเนินการดงันี ้
 
(1) ร้องขอให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุท่ีเข้าขา่ยเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบคุคลตามที่กฎหมายต่างประเทศ
ที่เก่ียวข้องก าหนด) ให้ค ายินยอมบริษัทจดัการและกองทนุและตวัแทนในการน าสง่ข้อมลู (เช่น ช่ือ ที่อยู ่เลขประจ าตวัผู้ เสียภาษี
ของสหรัฐอเมริกา จ านวนและมลูคา่หนว่ยลงทนุคงเหลอื จ านวนเงินคา่ขายคืนหนว่ยลงทนุหรือเงินปันผลที่ได้รับ เป็นต้น) ที่มีอยู่
ในบญัชีทัง้หมดของ ผู้ ถือหน่วยลงทุนนัน้กับบริษัทจัดการ ให้กับหน่วยงานของรัฐทัง้ในและต่างประเทศ ตามข้อก าหนดของ
กฎหมายตา่งประเทศที่เก่ียวข้อง 
 
(2) ร้องขอให้ผู้ ถือหนว่ยลงทนุน าสง่ข้อมลู เอกสาร และ/หรือค ายินยอม เพิ่มเติม เพื่อยืนยนัหรือพิสจูน์ทราบความเก่ียวข้อง
กบัประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น หนงัสอืแสดงการเสยีสทิธิในสญัชาติอเมริกนัหรือการให้ข้อมลูตามหวัข้อที่ก าหนดไว้ในแบบฟอร์ม
ของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือการแจ้งปรับปรุงข้อมลูเมื่อข้อมูลที่เคยให้ไว้มีการเปลี่ยนแปลง เป็นต้น 
รวมถึงน าส่งหลกัฐานเพื่อยืนยันการเข้าร่วมใน FATCA หรือกฎหมายต่างประเทศที่เก่ียวข้อง (ในกรณีที่เป็นลกูค้าสถาบัน
การเงิน) ทัง้นี ้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และข้อก าหนดของกฎหมายดงักลา่ว 
 
(3) ด าเนินการอื่นใดเพื่อให้สอดคล้องกบักฎหมายตา่งประเทศที่เก่ียวข้อง 
เพื่อเป็นการป้องกนัและลดผลกระทบที่จะเกิดตอ่กองทนุหรือผู้ ถือหนว่ยลงทนุโดยรวม รวมทัง้เพื่อให้กองทนุหรือผู้ ถือหนว่ยลงทนุ
โดยรวมได้รับประโยชน์เพิ่มขึน้หากมีการด าเนินการที่สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที่เก่ียวข้องข้างต้น ในกรณีที่ผู้ ถือ  
หนว่ยลงทนุปฏิเสธการด าเนินการหรือไมแ่สดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที่บริษัทจดัการก าหนด บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิ
ในการด าเนินการอยา่งใดอยา่งหนึง่หรือหลายอย่างดงัต่อไปนีต้ามความจ าเป็นและความเหมาะสม โดยถือว่าผู้ ถือหน่วยลงทนุ
ดงักลา่วรับทราบการด าเนินการตามที่บริษัทจดัการแจ้งนีแ้ล้ว และ/หรือได้ด าเนินการตามข้อตกลงที่ได้ระบไุว้ในค าขอเปิดบญัชี   

(1) ไมรั่บค าสัง่ซือ้/ สบัเปลีย่น/ โอน หนว่ยลงทนุของผู้ ถือหนว่ยลงทนุดงักลา่ว 

(2) ระงบัหรือหยดุให้บริการ และด าเนินการคืนเงินลงทนุตามมลูคา่หนว่ยลงทนุให้แก่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ ดงักลา่ว 

(3) ด าเนินการหักเงิน ณ ที่จ่ายจากรายได้เงินลงทุน เงินปันผลและ/หรือเงินท่ีช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ ถือ 
หนว่ยลงทนุรายนัน้ได้ เพื่อให้สอดคล้องกบัเกณฑ์และข้อก าหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เก่ียวข้อง ทัง้นี ้ต้องไม่ขดั
กบักฎหมายของประเทศไทย 
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(4)  ด าเนินการอื่นใดอันเป็นการป้องกันหรือลดผลกระทบ หรือท าให้กองทุนหรือผู้ ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รับ
ประโยชน์เพิ่มขึน้ หากมีการด าเนินการท่ีสอดคล้องกบักฎหมายตา่งประเทศที่เก่ียวข้องข้างต้น 

 

การด าเนินการดังกล่าวถือเป็นความจ าเป็น และเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะเป็นการกร ะท าเพื่อ
หลีกเลี่ยงมิให้บริษัทจัดการและกองทุนมีการด าเนินการที่ไม่สอดคล้องข้อบังคับของ FATCA และกฎหมายต่างประเทศที่
เก่ียวข้องอันจะท าให้กองทุนอาจต้องถูกหัก ณ ที่จ่าย หรือถูกปิดบัญชีธนาคารตามที่กล่าวแล้วข้างต้น ซึ่งในทางปฏิบัติ  
บริษัทจดัการจะเลือกด าเนินการเฉพาะผู้ ถือหน่วยลงทนุที่เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบคุคลตามที่
กฎหมายตา่งประเทศที่เก่ียวข้องก าหนด) เทา่นัน้  
 

ทัง้นี ้ในกรณีที่กฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อก าหนดเพื่อรองรับการด าเนินการตามที่บริษัทจัดการได้สงวนสิทธิไว้ข้างต้น 
บริษัทจัดการ(รวมถึงผู้ที่เก่ียวข้อง) จะด าเนินการตามข้อก าหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจน าส่งข้อมูลของผู้ ถือ  
หนว่ยลงทนุไปยงัหนว่ยงาน หรือด าเนินการอื่นใดที่ราชการก าหนด โดยไมจ่ าเป็นต้องร้องขอตอ่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุ 

 
21.  ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม :  
บริษัทจดัการกองทนุรวมมีหน้าที่ปฏิบตัิตามโครงการจดัการกองทนุรวม ข้อผกูพนัระหว่างผู้ ถือหน่วยลงทุนกบับริษัทจัดการกองทุน
รวม และกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ และค าสัง่ที่ออกโดยอาศยัอ านาจแห่งกฎหมาย
ดงักล่าว ทัง้นี ้ในกรณีที่ข้อก าหนดในโครงการขัดหรือแย้งกับหลกัเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือค าสัง่ดังกล่าว หาก 
บริษัทจดัการกองทนุรวมได้ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือค าสัง่นัน้ ให้ถือว่าบริษัทจดัการกองทนุรวมได้
ปฏิบตัิให้เป็นไปตามโครงการแล้ว 
 
บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแต่งตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวมตามที่ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม โดยผู้ดูแล
ผลประโยชน์มีอ านาจลงนามในข้อผกูพนัระหวา่งผู้ ถือหนว่ยลงทนุและบริษัทจดัการกองทนุรวม ทัง้นี ้การลงนามในข้อผกูพนัของ
ผู้ดแูลผลประโยชน์ที่ได้รับการแตง่ตัง้โดยชอบ ให้ถือวา่ผกูพนัผู้ ถือหนว่ยลงทนุทัง้ปวง 
 
การท่ีผู้ ถือหนว่ยลงทนุได้แสดงความประสงค์ในการซือ้หรือลงทนุในหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมตามโครงการจดัการกองทนุรวม
นี ้ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่าผู้ ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที่จะผูกพนัตามข้อก าหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมและ  
ข้อผกูพนัระหวา่งผู้ ถือหนว่ยลงทนุและบริษัทจดัการกองทนุรวม 
 
โครงการจดัการกองทนุรวมที่ผา่นการอนมุตัิจากส านกังาน หรือผา่นการแก้ไขเพิ่มเติมตามมาตรา129 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที่แนบท้ายข้อผกูพนัระหวา่งผู้ ถือหนว่ยลงทนุกบับริษัทจดัการกองทนุรวม ถือเป็นสว่นหนึ่งของ
ข้อผกูพนัระหวา่งผู้ ถือหน่วยลงทนุกบับริษัทจดัการกองทนุรวม 
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