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คําจาํกดัความ 

 
ในโครงการฉบบันี ้เว้นแต่เนือ้ความจะแสดงให้เห็นเป็นความหมายอย่างอ่ืน คําจํากดัความต่างๆ ให้มีความหมาย

ตามท่ีได้ให้ไว้ ดงัตอ่ไปนีโ้ครงการ หมายถงึ โครงการจดัการกองทนุเปิด ตราสารหนีเ้อเชียน 

กองทุนรวม หมายถงึ กองทนุเปิด ตราสารหนีเ้อเชียน  

หน่วยลงทุน หมายถงึ หน่วยลงทนุกองทนุเปิด ตราสารหนีเ้อเชียน 

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ หมายถึง กองทนุรวมท่ีมีวตัถปุระสงค์เพ่ือนําเงินท่ีได้จากการจําหน่ายหน่วยลงทนุ
ในประเทศไปลงทุนในต่างประเทศ โดยมีหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการจดัตัง้และจัดการ ตามประกาศคณะกรรมการ
กํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

บริษัทจัดการ หมายถงึ บริษัทหลกัทรัพย์ท่ีได้รับใบอนญุาตให้ประกอบธุรกิจหลกัทรัพย์ประเภทการจดัการกองทนุรวม ซึง่
ในท่ีนีคื้อ บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จํากดั 

ผู้ที่ได้รับมอบหมายการจัดการลงทุนในต่างประเทศ หมายถึง บคุคลหรือนิติบคุคลท่ีบริษัทจดัการแต่งตัง้ให้มีหน้าท่ี
และความรับผิดชอบหลกัในบริหารจดัการกองทนุในส่วนท่ีได้นําเงินไปลงทนุต่างประเทศ และหน้าท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีระบไุว้ใน
สญัญาแตง่ตัง้ 

วันทาํการ หมายถงึ วนัเปิดทําการตามปกติของบริษัทจดัการ (วนัทําการของธนาคารพาณิชย์ไทย) 

วันทาํการขายหน่วยลงทุน (Subscription date) หมายถึง วนัทําการขายหน่วยลงทนุท่ีบริษัทจดัการกําหนดไว้ในรายละเอียด
โครงการ 

วันทาํการรับซือ้คืนหน่วยลงทุน (Redemption date) หมายถึง วนัทําการรับซือ้หน่วยลงทนุท่ีบริษัทจดัการกําหนดไว้ใน
รายละเอียดโครงการ 

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน หมายถึง บคุคลท่ีบริษัทจดัการกองทนุรวมมอบหมายให้ทําหน้าท่ีขายหรือรับซือ้คืน
หน่วยลงทนุ แล้วแตก่รณีของกองทนุรวม 

ผู้จัดจําหน่าย หมายถึง บริษัทหลกัทรัพย์ / นิติบคุคล ท่ีได้รับใบอนญุาตให้ประกอบธุรกิจหลกัทรัพย์ประเภทการจดั
จําหน่ายหลกัทรัพย์ ท่ีได้รับการแตง่ตัง้ให้เป็นผู้จดัจําหน่ายหรือผู้ รับประกนัการจดัจําหน่ายหน่วยลงทนุของกองทนุ 

ผู้ดูแลผลประโยชน์ หมายถงึ ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวม ซึง่ได้แก่ ธนาคาร ซิตีแ้บงก์ เอน็ เอ สาขากรุงเทพฯ 
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มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มลูค่าทรัพย์สินสทุธิ หารด้วย จํานวนหน่วยลงทนุท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดเม่ือสิน้วนัทําการ
ท่ีคํานวณ  

ราคาขายหน่วยลงทุน (Subscription Price) หมายถึง มลูค่าหน่วยลงทนุ ณ สิน้วนัทําการขายหน่วยลงทนุ บวกด้วย 
สว่นตา่งคา่ขายหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) และบวกด้วย คา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ (ถ้ามี)  

ราคารับซือ้คืนหน่วยลงทุน (Redemption Price) หมายถึง มลูค่าหน่วยลงทนุ ณ สิน้วนัทําการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ หกั
ด้วยสว่นตา่งคา่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) และหกัด้วย คา่ธรรมเนียมการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) 

ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front – End Fee) หมายถึง ค่าธรรมเนียมท่ีบริษัทจดัการจะเรียกเก็บจากผู้ ซือ้
หน่วยลงทนุ โดยจะใช้มลูคา่หนว่ยลงทนุ ณ สิน้วนัทําการขายหน่วยลงทนุเป็นฐานในการคํานวณ (ถ้ามี) 

ค่าธรรมเนียมการรับซือ้คืนหน่วยลงทุน (Back – End Fee) หมายถึง ค่าธรรมเนียมท่ีบริษัทจดัการจะเรียกเก็บจาก
ผู้ขายคืนหน่วยลงทนุโดยจะใช้มลูคา่หน่วยลงทนุ ณ สิน้วนัทําการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุเป็นฐานในการคํานวณ (ถ้ามี) 

แก้ไขราคาย้อนหลัง หมายถึง แก้ไขราคาหน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนท่ีถูกต้องโดยแก้ไขราคา
ย้อนหลงัตัง้แตว่นัท่ีราคาหน่วยลงทนุไมถ่กูต้องจนถงึปัจจบุนั 

การชดเชยราคา หมายถึง การเพิ่มหรือลดจํานวนหน่วยลงทนุของผู้ ซือ้หรือผู้ขายคืนหน่วยลงทนุท่ีมีราคาหน่วยลงทนุไม่
ถกูต้องหรือการจ่ายเงินซึง่มีมลูค่าเท่ากบัสว่นต่างของราคาหน่วยลงทนุท่ีไม่ถกูต้องกบัราคาหน่วยลงทนุท่ีถกูต้องแทนการ
เพิ่มหรือลดจํานวนหน่วยลงทนุ 

ควบกองทุนรวม หมายถงึ การควบกองทนุรวมตัง้แตส่องกองทนุรวมขึน้ไปเข้าเป็นกองทนุรวมเดียว โดยจดัตัง้กองทนุรวม
ใหมข่ึน้มาเพ่ือซือ้หรือรับโอนทรัพย์สนิ สทิธิ และหน้าท่ีของกองทนุรวมเดิม และเลกิกองทนุรวมเดิม 

รวมกองทุนรวม หมายถึง การรวมกองทนุรวมตัง้แต่สองกองทนุรวมขึน้ไปเข้าเป็นกองทนุรวมเดียว โดยกองทนุรวมท่ีรับ
โอนซือ้หรือรับโอนทรัพย์สนิ สทิธิ และหน้าท่ีของกองทนุรวมท่ีโอนมาเป็นของตน และเลกิกองทนุรวมท่ีโอน 

ควบรวมกองทุน หมายถงึ การควบกองทนุรวมหรือการรวมกองทนุรวม แล้วแตก่รณี 

คณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถงึ คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

สํานักงาน หรือ สํานักงาน คณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ 

ใบแสดงสทิธิ หมายถงึ ใบแสดงสทิธิในผลประโยชน์ท่ีเกิดจากหลกัทรัพย์อ้างอิงไทย (depositary receipt) 

หลักทรัพย์อ้างองิ หมายถงึ หลกัทรัพย์ประเภทใดประเภทหนึง่ท่ีออกโดยบริษัทจดทะเบียนและใช้เพ่ือรองรับใบแสดงสทิธิ 

ตลาดหลักทรัพย์ หมายถงึ ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
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ผู้รับฝากทรัพย์สิน หมายถึง ผู้ ทําหน้าท่ีเป็นผู้ดแูลรับฝากทรัพย์สินของกองทนุ ทัง้ในและต่างประเทศตามท่ีบริษัทจดัการ
และ/หรือผู้ ท่ีได้รับมอบหมายการจดัการลงทนุในตา่งประเทศ และ/หรือผู้ดแูลผลประโยชน์ได้แตง่ตัง้ 

สมาคม หมายถงึ สมาคมบริษัทจดัการลงทนุ 

ศุกูก หมายถึง ตราสารทางการเงินท่ีมีลกัษณะผลตอบแทนและความเส่ียงเทียบเคียงได้กบัตราสารหนีท้ัว่ไป และเป็นไป
ตามหลกัชาริอะห์ 

เงินฝาก หมายความรวมถึงเงินฝากอิสลาม เว้นแต่ข้อกําหนดในประกาศของสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์จะกําหนดไว้เป็นอยา่งอ่ืน 

เงนิฝากอิสลาม หมายถึง ข้อตกลงท่ีเป็นไปตามหลกัชาริอะห์ และมีลกัษณะท่ีเทียบเคียงได้กบัเงินฝาก โดยคู่สญัญาฝ่าย
ท่ีเทียบเคียงได้กบัผู้ฝากสามารถเรียกคืนเงินต้นจากคูส่ญัญาฝ่ายท่ีเทียบเคียงได้กบัผู้ รับฝากได้เตม็จํานวน ณ เวลาใดๆ 

สถาบันการเงนิ หมายถงึ สถาบนัการเงินตามกฎหมายวา่ด้วยดอกเบีย้เงินให้กู้ ยืมของสถาบนัการเงินและธนาคารอิสลาม
แหง่ประเทศไทย 

บริษัทจดทะเบียน หมายถงึ บริษัทท่ีมีหุ้นจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

กิจการ หมายถึง บริษัทท่ีมีหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ บริษัทท่ีมีหลกัทรัพย์ซือ้ขายในศูนย์ซือ้ขาย
หลกัทรัพย์ หรือบริษัทมหาชน จํากดั ท่ีมีลกัษณะตามท่ีคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุประกาศกําหนด 

กลุ่มกิจการ หมายถึง บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบญัชีท่ีสภาวิชาชีพบญัชีกําหนดเก่ียวกบัการจดัทํา 
งบการเงินรวม 

คาํเสนอซือ้ หมายถงึ คําเสนอซือ้หลกัทรัพย์ของกิจการตามประกาศคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์
วา่ด้วยหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และ วิธีการเข้าถือหลกัทรัพย์เพ่ือครอบงํากิจการ 

นักลงทุนสถาบันประเภทกลุ่ม หมายถึง นกัลงทนุสถาบนัประเภทกลุม่ ได้แก่ กองทนุสํารองเลีย้งชีพ กองทนุบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการ กองทนุประกนัสงัคม กองทนุรวม และบริษัทประกนัชีวิต ซึ่งได้จองซือ้หน่วยลงทนุในรอบท่ี 1 ของการ
เสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก 

วงเงนิรับอนุญาต หมายถึง วงเงินลงทนุในต่างประเทศท่ีสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
และ/หรือ ธนาคารแหง่ประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานท่ีมีอํานาจตามกฎหมายใดๆ อนญุาต เห็นชอบให้กองทนุเปิด ตราสารหนี ้
เอเชียน โดยบริษัทจดัการนําไปลงทนุในตา่งประเทศได้ 

คนสหรัฐอเมริกา (US Person) หมายถึง US Person ตามความหมายท่ีกําหนดไว้ใน Regulation S ซึง่ออกภายใต้
กฎหมายหลกัทรัพย์ของประเทศสหรัฐอเมริกา ค.ศ. 1933 (ซึง่ความหมายคําว่า “US Person” อาจมีการแก้ไขเพิ่มเติมเป็น
คราวๆ) 
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ช่ือบริษัทจัดการ :  บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จาํกัด 
(UOB Asset Management (Thailand) Company Limited) 
 

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

ผู้ที่ได้รับมอบหมายการจัดการ : NN Investment Partners (Singapore) Ltd 
ลงทุนในต่างประเทศ 10 Marina Boulevard, #31-01, Marina Bays Financial Centre Tower 2, 

Singapore 018983 
(T)+65-6632-3060 (F) +65-6535-3393 
Website : Website : www.nnip.sg 
 

1. ช่ือ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม:  

1.1 ช่ือโครงการจดัการ (ไทย) :  กองทนุเปิด ตราสารหนีเ้อเชียน  
 
1.2 ช่ือโครงการจดัการ (องักฤษ)  :  Asian USD Bond Fund  
 
1.3 ช่ือยอ่  :  ASIA-B 
 
1.4  ประเภทโครงการ  :  โครงการเปิด 
 การระดมทนุ  : ผู้ลงทนุในประเทศ  
 
1.5 อายโุครงการ  : ไมกํ่าหนด  
 วนัท่ีสิน้สดุ : ไมกํ่าหนด  
 เง่ือนไขอ่ืนๆ : ไมมี่  
 
1.6 ลกัษณะโครงการ : กองทนุรวมเพ่ือผู้ลงทนุทัว่ไป 

 
2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที่ตราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที่
เสนอขาย  

2.1 จํานวนเงินทนุของโครงการ : 1,800 ล้านบาท  
 เง่ือนไข : ไมมี่ 
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2.2 มลูคา่ท่ีตราไว้ตอ่หน่วย : 10 บาท (สบิบาท) 
 
2.3 จํานวนหน่วยลงทนุ  : 180 ล้านหน่วย (หนึง่ร้อยแปดสบิล้านหน่วย) 
 
2.4 ประเภทหน่วยลงทนุ  : ระบช่ืุอผู้ ถือ 
 
2.5 ราคาของหน่วยลงทนุท่ีเสนอขายครัง้แรก  : 10 บาท + คา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) 

 
2.6 มลูคา่ขัน้ต่ําของการสัง่ซือ้ครัง้แรก : 2,000 บาท (สองพนับาท) [รวมคา่ธรรมเนียมการขายแล้ว (ถ้ามี)] 
บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะลดหย่อน หรือยกเว้นมลูค่าขัน้ต่ําของการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุครัง้แรก โดยขึน้อยู่กบัดลุยพินิจ
ของบริษัทจดัการ ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะประกาศให้ผู้ลงทนุทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วนัทําการ ไว้ที่สํานกังานของ
บริษัทจดัการและผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) 
 
2.7 มลูคา่ขัน้ต่ําของการสัง่ซือ้ครัง้ถดัไป : ไมกํ่าหนด 
 
2.8.  มลูคา่ขัน้ต่ําของการสัง่ขายคืน :  ไมกํ่าหนด 
จํานวนหน่วยลงทนุขัน้ต่ําของการสัง่ขายคืน : ไมกํ่าหนด 
 
2.9.  มลูคา่หน่วยลงทนุคงเหลือในบญัชีขัน้ต่ํา  :  ไมกํ่าหนด  
จํานวนหน่วยลงทนุคงเหลือในบญัชีขัน้ต่ํา : ไมกํ่าหนด 

 
3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม นโยบายการลงทุน ลักษณะโครงการ ประเภทและอัตราส่วน

ของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวธีิอ่ืนที่จะลงทุน 

3.1 วตัถปุระสงค์ของโครงการ 
นําเงินที่ได้จากการระดมทนุจากผู้ลงทนุที่เป็นบคุคลธรรมดาและนิติบคุคลไปลงทนุในตราสารหนี ้ตราสารทางการเงิน
อื่นๆ และ/หรือ เงินฝาก ในตลาดต่างประเทศ เพ่ือเป็นการเพ่ิมโอกาสในการลงทนุ และการกระจายความเส่ียงโดยกระจาย
การลงทนุไปยงัหลกัทรัพย์ตา่ง ๆ ในตลาดตา่งประเทศ 
 
3.2 ประเภทกองทนุรวม  :  พิเศษ 
 
3.3 นโยบายการลงทนุ  :  ตราสารแหง่หนี ้
รายละเอียด : 
กองทนุเปิด ตราสารหนีเ้อเชียน เป็นกองทนุท่ีมีนโยบายท่ีจะเน้นการลงทนุในตราสารหนีข้องประเทศในเอเชียท่ีออกเป็นสกลุ
เงินดอลลาร์สหรัฐฯ (Asian USD Bonds) โดยผู้ออกตราสารหนีจ้ะเป็นรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ องค์กรของรัฐ องค์กรกึ่งรัฐ หรือ
บริษัทเอกชนท่ีมีฐานะการเงินมัน่คง และมีแนวโน้มการเจริญเติบโตดี ดงันัน้ ทรัพย์สนิสว่นใหญ่ของกองทนุจะอยู่ในรูปของเงิน
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สกลุดอลลาร์สหรัฐฯ อย่างไรก็ดี ผู้จดัการกองทนุจะทําการกนัเงินสํารองสว่นหนึ่งเก็บรักษาเอาไว้ในรูปของเงินสกลุบาท ทัง้นี ้
เพ่ือเป็นการรองรับสภาพคล่องในเร่ืองของการบริหารจดัการ รวมถึงในส่วนท่ีเก่ียวเน่ืองกบัค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายต่างๆ 
ของกองทนุ เป็นต้น 

นอกจากนี ้กองทนุอาจลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า1 (เพ่ือเป็นการป้องกนัความเส่ียง) และลงทนุในตราสารท่ีมีลกัษณะของ
สญัญาซือ้ขายลว่งหน้าแฝง (Structured Note) หรือ Credit Linked Note เพ่ือเป็นทรัพย์สินของกองทนุ และอาจรับจํานอง
อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือเป็นหลกัประกนัการลงทนุและ/หรือในกรณีท่ีกองทนุรวมได้รับท่ีดินจากการชําระหนีห้รือสิทธิเรียกร้อง 
กองทนุรวมอาจดําเนินการจดัสรรท่ีดินท่ีได้รับโอนใบอนญุาตทําการจดัสรรท่ีดินเพ่ือประโยชน์ในการจําหน่ายท่ีดินดงักลา่ว
ตอ่ไปได้ด้วย 

อนึง่ ผู้จดัการกองทนุจะเป็นผู้จดัสดัสว่นการลงทนุ และพิจารณาถึงความจําเป็นของการจดัหา และ/หรือเลือกสรรวิธีการป้องกนั
ความเส่ียงต่างๆ ของกองทุน โดยจะพิจารณาให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ ทัง้นี ้เพ่ือผลตอบแทนท่ีดีและเพ่ือ
ผลประโยชน์ตอ่กองทนุและผู้ ถือหน่วยลงทนุเป็นหลกั 

ในสภาวะปกติ กองทนุจะนําเงินไปลงทนุในตา่งประเทศไมน้่อยกวา่ร้อยละ 80 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ อย่างไรก็ดี 
ในกรณีท่ีสถานการณ์การลงทนุในต่างประเทศ ไม่เหมาะสม เช่น ภาวะตลาดและเศรษฐกิจมีความผนัผวน เกิดภยัพิบติั หรือ
เกิดเหตกุารณ์ไม่ปกติต่างๆ และ/หรือกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงในเร่ืองของกฎระเบียบ เป็นต้น จึงอาจมีบางขณะท่ีกองทนุ
ไมส่ามารถลงทนุให้เป็นไปตามสดัสว่นการลงทนุท่ีกําหนดไว้ตามข้างต้นได้ ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะรายงานการไม่สามารถลงทนุ
ให้เป็นไปตามสดัสว่นการลงทนุท่ีกําหนดไว้ตามข้างต้นตอ่สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

อนึง่ ในกรณีท่ีวงเงินลงทนุในตา่งประเทศเตม็เป็นการชัว่คราว และ/หรือในช่วงระหว่างรอการลงทนุ นบัตัง้แต่วนัถดัจากวนั
จดทะเบียนกองทรัพย์สนิ และ/หรือในช่วงระยะก่อนเลกิโครงการ ซึง่มีระยะเวลาประมาณ 30 วนั และ/หรือในช่วงท่ีผู้ลงทนุ
ทําการสั่งซือ้/ขายคืนหน่วยลงทุน ซึ่งมีระยะเวลาประมาณ 10 วันทําการ กองทุนอาจจําเป็นต้องชะลอการลงทุนใน
ต่างประเทศเป็นการชัว่คราว จึงอาจมีบางขณะท่ีกองทนุไม่สามารถลงทนุให้เป็นไปตามสดัส่วนการลงทนุท่ีกําหนดไว้ใน
โครงการตามข้างต้นได้  

บริษัทจดัการอาจพิจารณาโอนหรือรับโอนวงเงินลงทนุในต่างประเทศระหว่างกองทนุรวมท่ีได้รับการจดัสรรวงเงินดงักลา่ว
ภายใต้การจดัการของบริษัทจดัการ ในกรณีท่ีกองทนุรวมใดกองทนุรวมหนึ่งมีวงเงิน ดงักลา่วเหลือ นอกจากนี ้บริษัทจดัการ
อาจขอวงเงินลงทนุในต่างประเทศเพิ่มเติม และ/หรือดําเนินการเปล่ียนแปลง แก้ไขจํานวนเงินทนุของโครงการ โดยถือว่า
ได้รับความเหน็ชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุรายแล้ว โดยไมต้่องขอมติจากผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

โดยปกตินัน้เงินลงทนุของกองทนุสว่นใหญ่จะถกูนําไปลงทนุในต่างประเทศภายใต้การจดัการดแูลของผู้ ท่ีได้รับมอบหมาย
การจดัการลงทนุในต่างประเทศ อย่างไรก็ดี ผู้ จัดการกองทุนขอสงวนสิทธิที่จะนําเงินลงทุนบางส่วนหรือทัง้หมดกลบั
เข้ามาลงทุนในประเทศ หากเป็นกรณีท่ีผู้ จัดการกองทุนพิจารณาแล้วเห็นว่าสถานการณ์การลงทุนในต่างประเทศไม่
เหมาะสม และ/หรือมีเหตใุห้น่าเช่ือได้วา่เพ่ือเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ  

                                                 
1 สัญญาซื้อขายล่วงหน้า หมายถึง ประเภทตราสารตามท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการก.ล.ต.ประกาศกาํหนด ได้แก่ 
Futures, Forward, Swap, Option ท้ังนี ้หากในอนาคตได้มีการแก้ไขเปล่ียนแปลง เพ่ิมเติม ประกาศ กาํหนด ส่ังการ เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผัน
เป็นอย่างอ่ืน กใ็ห้หมายรวมตามน้ัน 
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ทัง้นี ้การเคล่ือนย้ายเงินทนุดงักล่าวอาจอยู่ในรูปของสกุลเงินต่างประเทศหรือสกลุเงินบาทก็ได้ อย่างไรก็ดี หากเป็นการ
เคล่ือนย้ายเงินทนุกลบัมาโดยเก็บรักษาเงินลงทนุในรูปสกุลเงินบาท บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะแปลงสภาพกองทนุ
เป็นกองทุนรวมตราสารหนีท้ั่วไปท่ีมีนโยบายลงทุนในประเทศ หรือสงวนสิทธิท่ีจะเลิกกองทุนได้โดยถือว่าได้รับความ
เหน็ชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุรายแล้ว 

ในกรณีท่ีกองทุนหลกัมีมลูค่าทรัพย์สินสทุธิลดลงในลกัษณะใดลกัษณะหนึ่งดงัต่อไปนี ้บริษัทจัดการจะดําเนินการตาม
หลกัเกณฑ์ และวิธีการท่ีสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ประกาศกําหนด  
(1) มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ ณ วนัใดวนัหนึง่ลดลงเกินกวา่สองในสามของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุหลกั  
(2) ยอดรวมของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุหลกัลดลงในช่วงระยะเวลาห้าวนัทําการใดติดต่อกนั คิดเป็นจํานวนเกิน
กวา่สองในสามของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุหลกั  

ในกรณีท่ีกองทนุหลกัมีมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิลดลงในลกัษณะดงักลา่วบริษัทจดัการจะดําเนินการดงัตอ่ไปนี ้
(1) แจ้งเหตทีุ่กองทนุหลกัมีมลูค่าทรัพย์สินลดลง พร้อมแนวทางการดําเนินการโดยคํานึงถึงประโยชน์ที่ดีที่สดุของผู้ ถือ
หน่วยลงทนุโดยรวม ให้สํานกังานและผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบภายในสามวนัทําการนบัแตว่นัท่ีปรากฏเหต ุ 
(2) ดําเนินการตามแนวทางการดําเนินการตาม (1) ให้แล้วเสร็จภายในหกสบิวนันบัแตว่นัท่ีปรากฏเหต ุ 
(3) รายงานผลการดําเนินการให้สํานกังานทราบภายในสามวนัทําการนบัแตว่นัท่ีดําเนินการแล้วเสร็จ  
(4) เปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบัการดําเนินการของกองทนุรวมตาม (1) ต่อผู้ ท่ีสนใจจะลงทนุเพ่ือให้ผู้ ท่ีสนใจจะลงทนุรับรู้และ
เข้าใจเก่ียวกบัสถานะของกองทุนรวม ทัง้นี ้บริษัทจดัการกองทนุรวมจะดําเนินการให้บุคลากรท่ีเก่ียวข้องเปิดเผยข้อมลู
เก่ียวกบัการดําเนินการดงักลา่วด้วย ระยะเวลาในการดําเนินการตามข้อ (2) บริษัทจดัการสามารถขอผอ่นผนัตอ่สํานกังาน 

ในกรณีท่ีบริษัทจดัการอยู่ระหว่างการดําเนินการเปล่ียน/โอนย้ายกองทนุหลกั เน่ืองจากกรณีดงักล่าวข้างต้น จะยกเว้นไม่
นําเร่ืองการลงทนุหรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สินในต่างประเทศในขณะใดขณะหนึ่งไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ
ของกองทุนรวมมาบงัคบัใช้ในช่วงดําเนินการคดัเลือก เตรียมการลงทุนในกองทุนใหม่ หรือระหว่างดําเนินการโอนย้าย
เงินทนุดงักลา่วด้วย หรือในช่วงระยะเวลาประมาณ 30 วนัทําการก่อนวนัเลกิกองทนุ 

 
3.4 ลกัษณะพิเศษ  :  กองทนุรวมท่ีลงทนุในต่างประเทศ (Foreign Investment Fund) และเป็นกองทนุรวมท่ีมี
การกระจายการลงทนุน้อยกวา่เกณฑ์มาตรฐาน  (Specific Fund) 
 
3.5 การลงทนุในตา่งประเทศ  : ลงทนุในตา่งประเทศทัง้หมด 
 
3.6 ประเภทของหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนท่ีจะลงทนุ  
บริษัทจดัการจะลงทนุในหรือมีไว้ซึง่หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนหรือหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
ตามท่ีประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด เว้นแต่ในกรณีท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
มีประกาศแก้ไข หรือเพิ่มเติมประเภทหรือลกัษณะของหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืน บริษัทจดัการ
จะลงทนุในหรือมีไว้ซึง่หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนหรือหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามประกาศ
ของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ดงักลา่ว 
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อีกทัง้ บริษัทจัดการจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนหรือหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนอย่างใดอย่างหนึ่งหรือ
หลายอย่างตามท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือธนาคารแห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานท่ีมีอํานาจตามกฎหมายได้มีประกาศ
กําหนดหรือผอ่นผนัให้กองทนุรวมสามารถลงทนุได้เพิ่มเติมในอนาคตอีกด้วย 
3.6.1 ประเภทของหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนท่ีจะลงทนุ ในตา่งประเทศ 
(ก) ตราสารแห่งหนีต้่างประเทศ ได้แก่ หลักทรัพย์หรือตราสารท่ีออกโดยบุคคลต่างประเทศและเสนอขายใน
ตา่งประเทศ 

(1) ตราสารภาครัฐตา่งประเทศ อนัได้แก่ 
(1.1) พนัธบตัรหรือตราสารแห่งหนีท่ี้รัฐบาลต่างประเทศ องค์การหรือหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศ หรือองค์การระหว่าง
ประเทศเป็นผู้ออกหรือผู้ คํา้ประกนั  
(1.2) พนัธบตัรหรือตราสารแหง่หนีท่ี้รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายตา่งประเทศเป็นผู้ออกหรือผู้ คํา้ประกนั  

(2) ตราสารแหง่หนีภ้าคเอกชน อนัได้แก่ 
(2.1) ตราสารแห่งหนีท่ี้ออกโดยนิติบุคคลต่างประเทศ ทัง้นี ้ผู้ลงทุนต้องสามารถเข้าถึงข้อมลูเก่ียวกับตราสารแห่งหนี ้
ดงักลา่วเป็นภาษาองักฤษผา่นระบบอินเตอร์เน็ตด้วย  
(2.2) ตราสารแห่งหนีท่ี้ออกโดยนิติบุคคลต่างประเทศท่ีมีอายุตราสารคงเหลือไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันท่ีลงทุน ทัง้นี ้ 
ผู้ลงทนุต้องสามารถเข้าถงึข้อมลูเก่ียวกบัตราสารแหง่หนีด้งักลา่วเป็นภาษาองักฤษผา่นระบบอินเตอร์เน็ตด้วย 

(3) ตราสารแห่งหนีอ่ื้น อนัได้แก่ หน่วยลงทนุของกองทนุรวมต่างประเทศท่ีเป็นกองทุนรวมตราสารแห่งหนี ้หรือของ
กองทุนรวมอ่ืนท่ีมีนโยบายการลงทุนเฉพาะเงินฝาก ตราสารแห่งหนี  ้หรือการหาดอกผลโดยวิธี อ่ืนท่ีสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดหรือให้ความเหน็ชอบ เช่น กองทนุรวมตลาดเงิน เป็นต้น  

ทัง้นี ้หน่วยลงทนุของกองทนุรวมตา่งประเทศท่ีกองทนุจะลงทนุหรือมีไว้ ต้องเป็นไปตามเง่ือนไขดงัตอ่ไปนี ้
(3.1) ต้องเป็นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศท่ีอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของหน่วยงานกํากับดูแลด้าน
หลกัทรัพย์และตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์ท่ีเป็นสมาชิกสามญัของ International Organizations of Securities Commission 
(IOSCO) หรือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศท่ีมีการซือ้ขายในตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์ท่ีเป็นสมาชิกของ World 
Federations of Exchange (WFE)   
(3.2) ต้องเป็นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศท่ีมีทรัพย์สินท่ีลงทุนเป็นประเภทและชนิดเดียวกับทรัพย์สินท่ี
กองทนุอาจลงทนุหรือมีไว้ได้ เว้นแตเ่ป็นหน่วยลงทนุของกองทนุรวมตา่งประเทศท่ีมีนโยบายการลงทนุในทองคําโดยตรง 
(3.3) ในกรณีท่ีเป็นการลงทนุหรือมีไว้เพ่ือเป็นทรัพย์สินของกองทนุรวมเพ่ือผู้ลงทนุทัว่ไป (retail fund) หน่วยลงทนุท่ีจะ
ลงทนุหรือมีไว้ได้ ต้องเป็นหน่วยลงทนุของกองทนุรวมตา่งประเทศท่ีจดัตัง้ขึน้เพ่ือผู้ลงทนุทัว่ไปเช่นกนั 
(3.4) ต้องไมใ่ช่หน่วยลงทนุของกองทนุรวมประเภทเฮ็ดจ์ฟันด์ (hedge fund) 

(ข) เงินฝากระยะสัน้ในสถาบนัการเงิน หรือตราสารท่ีเทียบเท่าเงินสด (near-cash) ระยะสัน้ท่ีสถาบนัการเงินเป็น 
ผู้ออก โดยสถาบนัการเงินดงักล่าวตัง้อยู่ในประเทศท่ีกองทนุได้ลงทนุหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินต่างประเทศ ทัง้นี ้การมีไว้ซึ่ง
เงินฝากหรือตราสารดงักล่าวต้องมีวตัถปุระสงค์เพื่ออํานวยความสะดวกหรือป้องกนัปัญหาในการดําเนินงานใน
ตา่งประเทศของกองทนุ เช่น เพ่ือรอการลงทนุ หรือเพ่ือชําระคา่ใช้จ่าย เป็นต้น 

(ค) สญัญาซือ้ขายล่วงหน้าเพ่ือการลดความเส่ียง (hedging) ตามหลกัเกณฑ์ท่ีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศกําหนด 
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(ง) ตราสารท่ีมีลกัษณะของสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝงซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ทัง้นี ้ตามหลกัเกณฑ์ท่ีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

(จ) ทรัพย์สนิอ่ืนท่ีมีลกัษณะทํานองเดียวกบั (ก) ถงึ (ง) โดยได้รับความเหน็ชอบจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

กรณีท่ีคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ และ/หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีมีอํานาจตามกฎหมาย ได้แก้ไขเปล่ียนแปลง เพิ่มเติม ประกาศ กําหนด สัง่การ 
เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผนัเป็นอย่างอื่น บริษัทจดัการจะดําเนินการให้เป็นไปตามนัน้ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจาก
ผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว และไมถื่อเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ 
 
3.6.2 ประเภทของหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนหรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนท่ีจะลงทนุ นอกเหนือจากทรัพย์สินตามท่ีระบุ
ในข้อ 3.6.1 ท่ีกองทนุจะลงทนุข้างต้น  

บริษัทจดัการจะลงทนุในหรือมีไว้ซึง่หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอ่ืน หรือหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนอยา่งใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
ตามท่ีประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือการสํารองเงินไว้สําหรับการดําเนินงาน รอการลงทนุ หรือ
รักษาสภาพคลอ่งของกองทนุ ดงัตอ่ไปนี ้ 

(ก) ตราสารแห่งหนีใ้นประเทศ ได้แก่ หลกัทรัพย์ ตราสาร หรือสญัญาท่ีเสนอขายในประเทศ หรือมีผู้ออกหรือคู่สญัญา
เป็นนิติบคุคลท่ีจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย ท่ีมีอายขุองตราสารหรือสญัญาต่ํากวา่ 1 ปี ดงัตอ่ไปนี ้

(1) ตราสารแหง่หนีท่ี้มีลกัษณะคล้ายเงินฝาก ได้แก่ 

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

(1.2) ตัว๋แลกเงินหรือตัว๋สญัญาใช้เงินท่ีบริษัทหลกัทรัพย์ท่ีประกอบธุรกิจประเภทการให้สินเช่ือเพ่ือธุรกิจหลกัทรัพย์เป็น
ผู้ออก ซึง่กําหนดวนัใช้เงินตามตัว๋ไมเ่กิน 270 วนันบัแตว่นัออกตัว๋ และเป็นตัว๋เม่ือทวงถามหรือเม่ือได้เหน็ 

(1.3) ตัว๋แลกเงิน ตัว๋สญัญาใช้เงินหรือศกุกูท่ีมีอายไุมเ่กิน 90 วนันบัแตว่นัท่ีออก ซึง่มีอนัดบัความน่าเช่ือถือ ดงัตอ่ไปนี ้
(ก) อนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอนัดบัแรก ทัง้นี ้ในกรณีท่ีเป็นอนัดบัความน่าเช่ือถือของ
ผู้ออกตราสาร ต้องเป็นอนัดบัความน่าเช่ือถือท่ีได้มาจากการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือระยะสัน้ (short-term rating) ด้วย 
หรือ 
(ข) อนัดบัความน่าเช่ือถือของผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้ คํา้ประกันอยู่ในอนัดบัท่ีสามารถลงทุนได้ (investment 
grade) ทัง้นี ้โดยการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือของสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือภายใต้ช่ือ Standard & Poor หรือ 
Moody’s หรือ Fitch หรือสถาบนัอ่ืนท่ีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดเพิ่มเติม  

(2) ตราสารแหง่หนีท้ัว่ไป ได้แก่ 
(2.1) ตราสารภาครัฐไทย อนัได้แก่ 
(ก) ตัว๋เงินคลงั 
(ข) พนัธบตัรรัฐบาล หรือพนัธบตัรธนาคารแหง่ประเทศไทย 
(ค) พนัธบตัร ตัว๋แลกเงิน ตัว๋สญัญาใช้เงิน ศุกูก หุ้นกู้  หรือใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นกู้  ท่ีกระทรวงการคลงัหรือ
กองทนุเพ่ือการฟืน้ฟแูละพฒันาระบบสถาบนัการเงินเป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั หรือผู้ คํา้ประกนั 
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(2.2) ตราสารภาครัฐต่างประเทศ อนัได้แก่ ตราสารท่ีมีรูปแบบทํานองเดียวกับตราสารภาครัฐไทยท่ีรัฐบาลต่างประเทศ 
องค์การหรือหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศ รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศ เป็น 
ผู้ออกหรือผู้ คํา้ประกนั 

ทัง้นี ้ตราสารภาครัฐตา่งประเทศดงักลา่ว ต้องมีลกัษณะตามท่ีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ดงัตอ่ไปนี ้
(1) เป็นตราสารขึน้ทะเบียนในสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย  
(2) มีราคาท่ีเหมาะสมตามท่ีสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทยกําหนด หรือมีผู้แสดงตนต่อบุคคลทัว่ไปว่าพร้อมจะเสนอ
ราคาซือ้และรับซือ้ตราสารนัน้ ในราคาดงักล่าว (bid price แบบ firm quote) ตามจํานวนและวิธีการที่สมาคมตลาด
ตราสารหนีไ้ทยกําหนดอยูเ่สมอ โดยได้สง่สําเนาราคาแก่สมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทยตลอดอายขุองตราสารนัน้ และ 
(3) เป็นตราสารท่ีเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้ 
(ก) ในกรณีท่ีเป็นตราสารภาครัฐต่างประเทศ ตราสารดงักล่าวต้องเป็นตราสารท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสาร
หรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอนัดบัท่ีสามารถลงทนุได้ (investment grade) เว้นแต่ผู้ออกตราสารดงักลา่วเป็นรัฐวิสาหกิจ
ตามกฎหมายต่างประเทศ ตราสารนัน้ต้องมีอนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารอยู่ในอนัดบัท่ีสามารถลงทนุได้ (investment 
grade) เทา่นัน้ 
(ข) ในกรณีท่ีผู้ออกตราสารเป็นนิติบคุคลต่างประเทศ ตราสารนัน้ต้องมีอนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารอยู่ในอนัดบัท่ี
สามารถลงทนุได้ (investment grade)  
(ค) ในกรณีท่ีกองทนุลงทนุในตราสารอ่ืนนอกเหนือจาก (ก) และ (ข) ในการเสนอขายครัง้แรก หากตราสารดงักล่าวไม่มี
อนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอนัดบัท่ีสามารถลงทนุได้ (investment grade) ตราสารนัน้
ต้องมีบริษัทจดัการไมต่ํ่ากวา่ 3 รายเป็นผู้ ซือ้ตราสารดงักลา่วเพ่ือเป็นทรัพย์สนิของกองทนุภายใต้การจดัการ 

(2.3) ตราสารท่ีเปล่ียนมือได้ ซึ่งหมายถึง พนัธบตัร ตัว๋แลกเงิน ตัว๋สญัญาใช้เงิน ศุกูก หรือหุ้นกู้ ท่ีไม่รวมถึงหุ้นกู้ แปลง
สภาพและหุ้นกู้อนพุนัธ์ ท่ีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนญุาตให้เสนอขายในลกัษณะทัว่ไปหรือในลกัษณะจํากดั หรือ
ท่ีออกภายใต้ข้อผกูพนัท่ีกําหนดและอนญุาตโดยกระทรวงการคลงั หรือท่ีนิติบคุคลท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้เป็นผู้ออก 
หรือท่ีเป็นหลกัทรัพย์ท่ีออกใหม่ซึง่ผู้ออกหลกัทรัพย์ได้เสนอขายหลกัทรัพย์ท่ีออกใหม่นัน้ทัง้หมดต่อผู้ ถือหุ้นโดยได้รับชําระ
ราคาเตม็มลูคา่ท่ีเสนอขายจากผู้ ถือหุ้น  

ทัง้นี ้ตราสารท่ีเปล่ียนมือได้ดงักล่าว ต้องมีลกัษณะตามท่ีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ตามท่ีระบไุว้
ในข้อ 3.6.2 (ก) (2.2) วรรคสอง โดยอนโุลม 

(2.4) ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลกัทรัพย์อ้างอิงไทยที่มีหลกัทรัพย์อ้างอิงเป็นพนัธบตัร หรือหุ้นกู้ ที่ไม่ใช่
หุ้นกู้อนพุนัธ์ 

(2.5) ใบสําคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หุ้นกู้      

(2.6) ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงิน ศุกูก หุ้ นกู้  หรือใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้ นกู้  ท่ีเสนอขายในต่างประเทศโดยมี 
ผู้ออกเป็นนิติบคุคลท่ีจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย ทัง้นี ้หุ้นกู้ดงักลา่วไมร่วมถงึหุ้นกู้แปลงสภาพและหุ้นกู้อนพุนัธ์ 

(2.7) หน่วยลงทนุหรือใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุรวมตราสารแห่งหนี ้หรือของกองทนุรวมอ่ืนท่ีมี
นโยบายการลงทนุเฉพาะเงินฝาก ตราสารแหง่หนี ้หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนท่ีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนดหรือให้ความเหน็ชอบ เช่น กองทนุรวมตลาดเงิน เป็นต้น 
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(2.8) ธุรกรรมการซือ้โดยมีสัญญาขายคืน ทัง้นี  ้บริษัทจัดการต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

(2.9) ธุรกรรมการให้ยืมหลกัทรัพย์โดยหลกัทรัพย์ท่ีให้ยืมเป็นตราสารแห่งหนีต้ามข้อ 3.6.2 (ก) (1) หรือข้อ 3.6.2 (ก) 
(2.1) (2.2) (2.3) (2.4) หรือ (2.7) 

ทัง้นี ้การทําธุรกรรมการให้ยืมหลกัทรัพย์ บริษัทจัดการต้องปฏิบติัให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีสํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ประกาศกําหนด  

ในกรณีท่ีตราสารแห่งหนีต้ามข้อ 3.6.2 (ก) เป็นตัว๋แลกเงินหรือตัว๋สญัญาใช้เงินท่ีมีการจ่ายผลตอบแทน ผลตอบแทนนัน้
ต้องอยูใ่นรูปอตัราดอกเบีย้คงท่ีหรืออตัราดอกเบีย้ลอยตวัเทา่นัน้ 

นอกจากนี ้การรับรอง รับอาวลั สลกัหลงั หรือคํา้ประกนัของบคุคลท่ีกําหนดไว้ในข้อ 3.6.2 (ก) ต้องเป็นการรับรองตลอดไป 
รับอาวลัทัง้จํานวน สลกัหลงัโอนประเภทมีสิทธิไล่เบีย้โดยไม่มีข้อกําหนดลบล้างหรือจํากดัความรับผิดของผู้สลกัหลงั 
หรือคํา้ประกนัต้นเงินและดอกเบีย้เตม็จํานวนแบบไมมี่เง่ือนไข 

(ข) เงินฝากในสถาบนัการเงินตามกฎหมายไทย ท่ีมีระยะเวลาการฝากเงินต่ํากวา่ 1 ปี 

เงื่อนไข : ในกรณีท่ีกองทุนมีการลงทุนในเงินฝากธนาคารอิสลาม เงินฝากดงักล่าวต้องมีลกัษณะ ตลอดจนความเส่ียง
ดงัตอ่ไปนี ้
 
ลกัษณะเงินฝากธนาคารอิสลามแหง่ประเทศไทย 
ประเภทเงนิฝากธนาคารอสิลามแห่ง

ประเทศไทย 
การเปรียบเทียบกับ 
เงนิฝากธนาคาร

ทั่วไป 

ลักษณะสาํคัญที่แตกต่างจากเงนิฝาก
ธนาคารทั่วไป 

1. บญัชีออมทรัพย์วีอะฮ์ 
- อยูภ่ายใต้หลกัวะดีอะฮ์ ยคัคอมานะฮ์ 
- อยูภ่ายใต้หลกัมดุอรอบะฮ์ 

เงินฝากออมทรัพย์ เป็นการท่ีลกูค้านําเงินมาฝากไว้กบัธนาคาร
ภายใต้เง่ือนไข วะดีอะฮ์ ธนาคารผูกพัน
เป็นผู้ คํา้ประกันการชําระเงินทันทีเม่ือรับ
ฝากเงิน ผู้ ฝากเงินจะเบิกถอนได้ทุกขณะ
ตามความต้องการ โดยทั่วไปธนาคารจะ
ไม่ให้ผลตอบแทนการฝากเงิน แต่ธนาคาร
อาจพิจารณาเป็นกรณีพิเศษก็ได้ โดยให้
ผลตอบแทนในรูปสนินํา้ใจ 
สําหรับบัญชีออมทรัพย์ภายใต้หลักมุด
อรอบะฮ์ ธนาคารจะนําหลกัการมดุอรอบะฮ์
หรือการแบ่งปันกําไร (profit sharing) จาก
เงินท่ีนําไปลงทนุ โดยกําหนดสดัส่วน profit 
sharing ระหว่างผู้ฝากเงินและธนาคาร และ
สามารถกําหนดผลตอบแทนจากเงินฝากไว้
ลว่งหน้าได้ 
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ประเภทเงนิฝากธนาคารอสิลามแห่ง
ประเทศไทย 

การเปรียบเทียบกับ 
เงนิฝากธนาคาร

ทั่วไป 

ลักษณะสาํคัญที่แตกต่างจากเงนิฝาก
ธนาคารทั่วไป 

เง่ือนไขในการจ่ายผลตอบแทน 
1) บญัชีออมทรัพย์วะดีอะฮ์ ภายใต้หลกั
วะดีอะฮ์ ยคัคอมานะฮ์ 
- ธนาคารไมมี่ข้อผกูพนัการจ่ายผลตอบแทน 

- ธนาคารอาจแบง่จ่ายผลตอบแทนทกุงวด
เดือนมิถนุายนและธนัวาคมของทกุปี 
- หากมีการถอนเงินก่อนช่วงสิ น้ เ ดือน
มิถนุายน และธันวาคม ธนาคารจะไม่จ่าย
ผลตอบแทนให้ 
2) บญัชีออมทรัพย์วะดีอะฮ์ ภายใต้หลกั
มดุอรอบะฮ์ 
ธนาคารจะจ่ายผลตอบแทนตามอัตราท่ี
กําหนด ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

2. บญัชีเงินฝากมดุรอบะฮ์ทัว่ไป  
ระยะเวลาการฝากตามท่ีธนาคารกําหนด 
3. บญัชีเงินฝากอลั-อะมีน  
ระยะเวลาการฝากตามท่ีธนาคารกําหนด 
ตามหลกัการมดุอรอบะฮ์ 

เงินฝากประจํา เป็นบัญชีเงินฝากสําหรับการระดมเงินทุน 
เพ่ือท่ีธนาคารจะนําเงินฝากของลูกค้าไป
ดําเนินธุรกิจท่ีไม่ขัดต่อหลักชารีอะฮ์ โดย
ธนาคารจะแบ่งปันรายได้ท่ีเกิดจากการ
ลงทุนหรือดําเนินธุรกิจ ให้กับลูกค้าตาม
ระยะเวลาฝาก หรือเป็นรายเดือน ตาม
ประเภทเงินฝาก 
เง่ือนไขในการจ่ายผลตอบแทน 

- ธนาคารจะจ่ายผลตอบแทนตามอตัราท่ี
กําหนด ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

- กรณีบญัชีเงินฝากมุดอรอบะฮ์ ธนาคาร
จะไม่จ่ายผลตอบแทนให้หากมีการถอน
เงินออกไปก่อนครบกําหนดระยะเวลาฝาก 
กรณีบัญชีเงินฝากอัล-อะมีน ธนาคารจะ
หกัผลตอบแทนคืนในอตัราร้อยละ 70 ของ
ผลตอบแทนท่ีได้จ่ายไปแล้ว หากมีการ
ถอนเงินออกไปก่อนครบกําหนดระยะเวลา
ฝาก 
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ความเส่ียงท่ีเก่ียวข้องกบัเงินฝากธนาคารอิสลามแหง่ประเทศไทย 
1. ความเส่ียงท่ีจะได้รับเงินต้นคืน ในกรณีท่ีเงินฝากตามหลกัการมดุอรอบะฮ์ ซึง่อาจเป็นไปได้ว่าการลงทนุของธนาคาร
อิสลามแห่งประเทศไทย อาจมีผลขาดทนุจากการลงทนุ ดงันัน้ จึงอาจกระทบต่อเงินต้นของผู้ฝากเงิน อย่างไรก็ดี ธนาคาร
อิสลามแห่งประเทศไทยจะเป็นผู้ รับผิดชอบผลขาดทุนทัง้หมด โดยหกัจากเงินสํารองประเภทต่างๆ ของธนาคาร และ
เงินกองทนุของธนาคาร ดงันัน้ ความเส่ียงในเร่ืองนีจ้งึน่าจะอยูใ่นระดบัต่ํา 

2. ความเส่ียงจากการไม่ได้รับผลตอบแทน โดยท่ีเงินฝากออมทรัพย์วะดีอะฮ์ ภายใต้หลักวะดีอะฮ์ ยัดคอมานะฮ์ 
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยไม่มีข้อผกูพนัในการจ่ายผลตอบแทน ดงันัน้ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จึงอาจไม่
จ่ายผลตอบแทนให้ ส่วนเงินฝากประจํามดุอรอบะฮ์ทัว่ไป และเงินฝากประจําอลั-อามีน ใช้หลกัการแบ่งรายได้ท่ีเกิดจาก
การลงทนุ ดงันัน้ผู้ฝากเงินจึงอาจมีความเส่ียงท่ีจะไม่ได้รับผลตอบแทนในอตัราท่ีคาดการณ์ไว้ หรือไม่ได้ผลตอบแทนเลย 
ขึน้อยูก่บัผลกําไรหรือขาดทนุในกิจการท่ีธนาคารอิสลามแหง่ประเทศไทยไปลงทนุ 

3. ความเส่ียงจากการไม่ได้รับผลตอบแทน อันเน่ืองมาจากการถอนเงินฝากก่อนครบกําหนดระยะเวลาการฝาก หรือ
ระยะเวลาจ่ายผลตอบแทน โดยท่ีธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยกําหนดเง่ือนไขในการจ่ายผลตอบแทนไว้อย่างชดัเจน
แตกตา่งจากการจ่ายผลตอบแทนของสถาบนัการเงินประเภทอ่ืน จงึอาจเกิดเหตกุารณ์ท่ีกองทนุมีความจําเป็นต้องขายทรัพย์สิน 
ไถ่ถอนตราสารหรือเงินฝาก หากเกิดกรณีท่ีจําเป็นต้องถอนเงินฝากธนาคารอิสลาม โดยไม่เป็นไปตามเง่ือนไขการจ่าย
ผลตอบแทน ก็จะสง่ผลให้กองทนุไมไ่ด้รับรายได้จากการฝากเงินตามท่ีควรจะเป็นเหมือนการฝากเงินในธนาคารทัว่ไป 

(ค) สญัญาซือ้ขายล่วงหน้าท่ีมีตวัแปรเป็นอตัราแลกเปล่ียนเงิน โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือการลดความเส่ียง (hedging) ตาม
หลกัเกณฑ์ท่ีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือธนาคารแหง่ประเทศไทย ประกาศกําหนด 

(ง) ทรัพย์สนิอ่ืนท่ีมีลกัษณะทํานองเดียวกบั (ก) ถงึ (ค) โดยได้รับความเหน็ชอบจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
 

3.7 อตัราสว่นการลงทนุในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอ่ืนเพ่ือเป็นทรัพย์สนิของกองทนุรวม  
บริษัทจดัการจะลงทนุในหรือมีไว้ซึ่งหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนหรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนเพ่ือเป็นทรัพย์สินของกองทนุ
รวม ตามท่ีได้รับความเห็นชอบจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึ่งบางอตัราส่วนการลงทนุหรือทัง้หมดจะไม่เป็นไป
ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดไว้ สําหรับอตัราส่วนการลงทนุท่ีเป็นไปตามประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กรณีท่ีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศแก้ไขเปล่ียนแปลงอตัราส่วนการลงทนุนัน้บริษัท
จดัการจะลงทนุให้เป็นไปตามประกาศท่ีแก้ไขด้วยรายละเอียดอตัราสว่นการลงทนุมีดงัตอ่ไปนี ้
3.7.1  อตัราสว่นการลงทนุในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอ่ืน ในตา่งประเทศ 

3.7.1.1 บริษัทจดัการอาจลงทนุในหรือมีไว้ซึง่ตราสารภาครัฐต่างประเทศท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถืออยู่ในสองอนัดบัแรก 
หรือสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าท่ีมีสนิค้าเป็นตราสารดงักลา่ว เพ่ือเป็นทรัพย์สนิของกองทนุได้ โดยไม่จาํกัดอัตราส่วน  

ในกรณีของกองทนุรวมเปิด มลูค่าของตราสารภาครัฐต่างประเทศตามวรรคหนึ่ง เม่ือรวมกนัแล้วต้องไม่เกินร้อยละ 20 
ของมลูค่าตราสารนัน้ในแต่ละรุ่น เว้นแต่เป็นกองทุนรวมเปิดท่ีมีการขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทนุตามคําสัง่ล่วงหน้าซึ่ง
ระบเุวลาแน่นอน (auto redemption) 
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3.7.1.2 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งตราสารภาครัฐต่างประเทศท่ีนอกเหนือจากข้อ 3.7.1.1 หรือสัญญา 
ซือ้ขายล่วงหน้าท่ีมีสินค้าเป็นตราสารดังกล่าว เพ่ือเป็นทรัพย์สินของกองทุนได้ โดยมีมูลค่ารวมกันทัง้สิน้เม่ือคํานวณ
เฉพาะผู้ออกหรือผู้ เป็นคูส่ญัญารายนัน้ไม่เกนิร้อยละ 35 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ 

ในกรณีของกองทนุรวมเปิด มลูค่าของตราสารภาครัฐต่างประเทศตามวรรคหนึ่ง ต้องไม่เกินร้อยละ 20 ของมลูค่า
ตราสารนัน้ในแต่ละรุ่น เว้นแต่เป็นกองทุนรวมเปิดท่ีมีการขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทุนตามคําสัง่ล่วงหน้าซึ่งระบุเวลา
แน่นอน (auto redemption) 

การคํานวณอตัราส่วนตามวรรคหนึ่ง ให้นบัตราสารตามวรรคหนึ่งและทรัพย์สินทกุประเภทที่ผู้ออกหรือผู้ เป็นคู่สญัญา
รายดงักล่าวเป็นผู้ออก ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั ผู้ คํา้ประกนั หรือคู่สญัญา ซึ่งกองทนุได้ลงทนุหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สิน
เหลา่นัน้ รวมในอตัราสว่นการลงทนุดงักลา่วด้วย 

 
3.7.1.3 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินดังต่อไปนี ้ท่ีบุคคลใดเป็นผู้ออก ผู้ สัง่จ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวัล  
ผู้ สลักหลัง ผู้ คํา้ประกัน หรือคู่สัญญา เพ่ือเป็นทรัพย์สินของกองทุนได้ โดยมีมูลค่ารวมกันทัง้สิน้เม่ือคํานวณเฉพาะ 
ผู้ออก ผู้สัง่จ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั ผู้ คํา้ประกนั หรือคู่สญัญารายนัน้ ไม่เกินร้อยละ 25 ของมลูค่าทรัพย์สิน
สทุธิของกองทนุ 
(1) ตราสารแห่งหนีต้่างประเทศตามข้อ 3.6.1 (ก) เฉพาะท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถืออยู่ในอันดบัท่ีสามารถลงทุนได้ 
(investment grade) 
(2) หน่วยลงทนุของกองทนุรวมตา่งประเทศ 
(3) สญัญาซือ้ขายล่วงหน้าเพ่ือการลดความเส่ียง (hedging) ท่ีคู่สญัญามีอนัดบัความน่าเช่ือถืออยู่ในอนัดบัท่ีสามารถ
ลงทนุได้ (investment grade) หรือ 

(4) ตราสารท่ีมีลักษณะของสัญญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝง ตามข้อ 3.6.1 (ง) ท่ีมีอันดับความน่าเช่ือถืออยู่ในอันดับท่ี
สามารถลงทนุได้ (investment grade) 
 
3.7.1.4 บริษัทจดัการอาจลงทนุหรือมีไว้ซึง่เงินฝากในสถาบนัการเงินต่างประเทศท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถืออยู่ในอนัดบั
ท่ีสามารถลงทนุได้ โดยมีมลูคา่รวมกนัทัง้สิน้เม่ือคํานวณเฉพาะสถาบนัการเงินตา่งประเทศรายนัน้ ไม่เกินร้อยละ 25 ของ
มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ 

การคํานวณอตัราสว่นตามวรรคหนึง่ ให้นบัมลูคา่ของทรัพย์สนิท่ีกองทนุลงทนุหรือมีไว้ดงัตอ่ไปนี ้รวมในอตัราสว่นดงักลา่ว 
(1) ทรัพย์สินตามข้อ 3.7.1.3 วรรคหนึ่ง ท่ีสถาบันการเงินต่างประเทศรายเดียวกันเป็นผู้ ออก ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวัล  
ผู้สลกัหลงั ผู้ คํา้ประกนั หรือคูส่ญัญา  
(2) ทรัพย์สินตามข้อ 3.7.2.4 วรรคหนึ่ง และข้อ 3.7.1.3 วรรคหนึ่ง ท่ีธนาคารพาณิชย์ซึ่งเป็นสาขาของสถาบนัการเงิน
ตา่งประเทศรายนัน้เป็นผู้ออก ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั ผู้ คํา้ประกนั หรือคูส่ญัญา 

ในกรณีท่ีกองทนุมีเงินฝากตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือการดําเนินงานของกองทนุ มิให้นบัมลูค่า
ของเงินฝากดงักลา่วรวมในอตัราสว่นตามวรรคหนึง่ 
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3.7.1.5 บริษัทจดัการอาจลงทนุหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินอ่ืนนอกเหนือจากกรณีท่ีกําหนดไว้ในข้อ 3.7.1.2 ข้อ 3.7.1.3 และ
ข้อ 3.7.1.4 เพ่ือเป็นทรัพย์สนิของกองทนุรวมตามอตัราสว่นดงัตอ่ไปนี ้
(1) การลงทนุหรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สินดงักลา่วซึง่บคุคลใดเป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั ผู้ คํา้ประกนั หรือ
คู่สัญญา ต้องมีมูลค่ารวมกันทัง้สิน้เม่ือคํานวณเฉพาะผู้ ออก ผู้ สั่งจ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวัล ผู้ สลกัหลัง ผู้ คํา้ประกัน หรือ
คูส่ญัญารายนัน้ไม่เกนิร้อยละ 5 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ 

(2) การลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินตาม (1) เม่ือคํานวณรวมทุกบุคคลท่ีเป็นผู้ ออก ผู้ สั่งจ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวัล  
ผู้สลกัหลงั ผู้ คํา้ประกนั หรือคูส่ญัญาแล้ว ต้องมีมลูคา่รวมกนัทัง้สิน้ไม่เกนิร้อยละ 15 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ 

 
3.7.1.6 บริษัทจดัการอาจลงทนุหรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สินท่ีกลุม่กิจการใดเป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั 
ผู้ คํา้ประกนั หรือคู่สญัญา เพ่ือเป็นทรัพย์สินของกองทนุได้ โดยมีมลูค่ารวมกนัทัง้สิน้ของกลุ่มกิจการนัน้ไม่เกินอตัราอย่าง
ใดอยา่งหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้แล้วแตอ่ตัราใดจะสงูกวา่ 
(1) ร้อยละ 30 ของมลูคา่ทรัพย์สนิของกองทนุ 
(2) อตัราท่ีคํานวณได้จากนํา้หนกัของกลุม่กิจการดงักลา่วในตวัชีว้ดั (benchmark) ของกองทนุนัน้รวมกบัร้อยละ 10 ของ
มลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทุนนัน้ ทัง้นี ้ตวัชีว้ดัดงักล่าวต้องเป็นดชันีหรือองค์ประกอบของดชันี ท่ีมีการเผยแพร่อย่าง
กว้างขวางและสอดคล้องกบันโยบายการลงทนุของกองทนุนัน้  

 
3.7.1.7 การลงทนุหรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สนิท่ีบริษัทในกลุม่กิจการใดเป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่าย หรือคู่สญัญา เพ่ือเป็นทรัพย์สินของ
กองทนุ หากทรัพย์สินดงักลา่วเป็นองค์ประกอบท่ีใช้ในการคํานวณตวัชีว้ดั (benchmark) ของกองทนุนัน้ บริษัทจดัการจะ
ลงทนุหรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สนินัน้โดยมีมลูค่ารวมกนัทัง้สิน้เม่ือคํานวณเฉพาะผู้ออก ผู้สัง่จ่าย หรือคู่สญัญารายนัน้ ไม่เกินผลรวม
ของนํา้หนกัของทรัพย์สินดงักล่าวในตวัชีว้ดัและร้อยละ 10 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ ทัง้นี ้แทนอตัราส่วนท่ี
กําหนดไว้ในข้อ 3.7.1.2 ข้อ 3.7.1.3 ข้อ 3.7.1.4 หรือข้อ 3.7.1.5 แล้วแตก่รณี ก็ได้ 
 
3.7.1.8 บริษัทจดัการกองทนุรวมอาจลงทนุหรือมีไว้ซึง่เงินฝาก บตัรเงินฝาก ตัว๋แลกเงิน หรือตัว๋สญัญาใช้เงิน ท่ีบคุคล
ดงัต่อไปนี ้เป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่าย หรือคู่สญัญา เป็นจํานวนท่ีมีมลูค่ารวมโดยเฉล่ียไม่เกินร้อยละ 45 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ
ของกองทนุรวมในรอบระยะเวลาบญัชี หรือในรอบอายกุองทนุรวมสําหรับกองทนุรวมท่ีมีอายนุ้อยกวา่ 1 ปี 
(1) ธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ 
(2) ธนาคารพาณิชย์ 
(3) บริษัทเงินทนุ 
(4) บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ 
(5) บรรษัทตลาดรองสนิเช่ือท่ีอยูอ่าศยั 
(6) สถาบนัการเงินท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ 
(7) ธนาคารตา่งประเทศ 

การคํานวณอตัราสว่นการลงทนุตามวรรคหนึง่ มิให้นบัมลูคา่ของทรัพย์สนิดงัตอ่ไปนี ้รวมในอตัราสว่นดงักลา่ว 
(1) เงินฝากในบญัชีเงินฝากเพ่ือการดําเนินงานของกองทนุรวม 
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(2) ทรัพย์สินท่ีคู่สญัญาในธุรกรรมการซือ้โดยมีสญัญาขายคืนโอนกรรมสิทธ์ิให้แก่กองทนุรวม ทัง้นี ้ตามหลกัเกณฑ์ท่ี
สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

อตัราสว่นตามวรรคหนึ่งมิให้นํามาใช้บงัคบัในช่วงระยะเวลา 6 เดือนก่อนวนัครบกําหนดอายโุครงการของกองทนุรวมท่ีมี
อายโุครงการตัง้แต ่1 ปีขึน้ไป 

 
3.7.1.9 ในกรณีท่ีเงินฝากหรือตราสารแห่งหนีท่ี้มีลกัษณะคล้ายเงินฝากท่ีกองทนุรวมลงทนุในหรือมีไว้เกินอตัราส่วนท่ี
กําหนดตามข้อ 3.7.1.8 บริษัทจดัการกองทนุรวมจะลงทนุหรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สินดงักลา่วให้มีมลูค่ารวมโดยเฉล่ียไม่เกินร้อย
ละ 45 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวม ภายใน 30 วนันบัแต่วนัสิน้รอบระยะเวลาบญัชีนัน้ ทัง้นีจ้ะคํานวณ
อตัราสว่นการลงทนุหรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สินดงักลา่วโดยเฉล่ียตัง้แต่วนัแรกของรอบระยะเวลาบญัชีนัน้จนถึงวนัท่ีทรัพย์สินนัน้
มีมลูคา่เป็นไปตามอตัราสว่นดงักลา่ว 

เม่ือบริษัทจดัการกองทนุรวมได้ปฏิบติัตามวรรคหนึ่งแล้ว บริษัทจดัการจะรายงานให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวม
ทราบภายในวนัทําการถดัจากวนัที่ทรัพย์สินนัน้มีมลูค่ารวมโดยเฉลี่ยไม่เกินร้อยละ 45 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของ
กองทนุรวม เพ่ือให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวมตรวจสอบการปฏิบติัดงักล่าว ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะดําเนินการให้
ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวมแจ้งให้สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบภายใน 5 วนันบัแต่วนัท่ีได้รับรายงานจาก
บริษัทจดัการด้วย 

ในกรณีท่ีบริษัทจดัการไม่สามารถปฏิบติัตามวรรคหนึ่งได้ สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจสัง่ให้บริษัทจดัการเลิก
กองทนุรวมนัน้ 

 
3.7.1.10 ในกรณีที่มีเหตจํุาเป็นและสมควรเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ อนัเน่ืองมาจากปัญหาความ
ผนัผวนของตลาดเงินและตลาดทุนในวงกว้างในรอบระยะเวลาบัญชีใด บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจขอผ่อนผันต่อ
สํานกังานเพ่ือไม่ต้องนําการลงทนุในหรือมีไว้ซึ่งเงินฝาก บตัรเงินฝาก ตัว๋แลกเงิน หรือตัว๋สญัญาใช้เงิน ในช่วงเวลาท่ีเกิด
ความผนัผวนดงักลา่วมารวมคํานวณอตัราสว่นการลงทนุตามข้อ 3.7.1.8 ได้สําหรับรอบระยะเวลาบญัชีนัน้ 

 
3.7.1.11 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งเงินฝากระยะสัน้หรือตราสารระยะสัน้ท่ีเทียบเท่าเงินสด (near-cash) ใน
ตา่งประเทศ โดยไม่จาํกัดอัตราส่วน 
 
3.7.1.12 บริษัทจดัการอาจลงทนุหรือมีไว้ซึง่สญัญาซือ้ขายลว่งหน้าท่ีมีวตัถปุระสงค์เพ่ือการลดความเส่ียง (hedging) เพ่ือ
เป็นทรัพย์สนิของกองทนุได้ โดยไม่เกนิมูลค่าความเส่ียงทัง้หมดท่ีกองทนุมีอยู ่
 
3.7.1.13 บริษัทจดัการกองทนุรวมอาจลงทนุหรือมีไว้ซึง่ตราสารท่ีมีลกัษณะของสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าแฝง และเข้าเป็น
คู่สญัญาในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าท่ีกระทํานอกศนูย์ซือ้ขายสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าโดยมีวตัถปุระสงค์นอกเหนือจากเพ่ือ
การลดความเส่ียง โดยมีมลูคา่รวมกนัทัง้สิน้ไม่เกนิร้อยละ 25 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวม 

ความในวรรคหนึง่มิให้นํามาใช้บงัคบักบักรณีดงัตอ่ไปนี ้
(1) กองทนุรวมเปิดท่ีมีการขายคืนหน่วยลงทนุตามคําสัง่ลว่งหน้าซึง่ระบเุวลาแน่นอน 
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(2) กองทนุรวมเปิดแบบมีกําหนดระยะเวลาซึง่กําหนดช่วงห่างของวนัทําการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุครัง้ก่อนและครัง้ใหม่
ยาวกวา่อายขุองตราสารหรือสญัญาดงักลา่ว โดยวนัครบกําหนดอายขุองตราสารหรือสญัญาดงักลา่วอยูใ่นช่วงหา่งนัน้ 
(3) กองทนุรวมตลาดเงิน 
(4) กองทนุรวมปิด 

 
3.7.1.14 บริษัทจัดการจะคํานวณอัตราส่วนท่ีผู้ ออกสินค้าของสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า หรือผู้ ท่ีต้องชําระหนีต้าม 
ข้อผกูพนัของสินค้า (limit of underlying issuer or third party) โดยจะคํานวณอตัราสว่นเสมือนกองทนุลงทนุในสินค้านัน้
โดยตรง ทัง้นี ้เฉพาะกรณีท่ีการเข้าเป็นคู่สญัญาในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าเป็นผลหรืออาจเป็นผลให้กองทนุมีความเส่ียงต่อ
เครดิต (credit risks) ของผู้ออกสินค้าหรือผู้ ท่ีต้องชําระหนีต้ามข้อผกูพนัของสินค้าโดยให้ใช้มลูค่าตามขนาดของสญัญา
ซือ้ขายล่วงหน้า (notional amount) เป็นมลูค่าที่ใช้ในการคํานวณเว้นแต่ในกรณีที่เป็นสญัญาออปชนั ให้บริษัทจดัการ
ใช้มลูคา่ตามขนาดของสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (notional amount) ซึง่คณูกบัคา่เดลต้าของสญัญาออปชนั 
 
3.7.1.15 ในกรณีท่ีการลงทุนหรือมีไว้ซึ่งตราสารท่ีมีลกัษณะของสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝงเป็นผลหรืออาจเป็นผลให้
กองทุนมีความเส่ียงต่อเครดิต (credit risks) ของผู้ออกสินค้าหรือผู้ ท่ีต้องชําระหนีต้ามข้อผูกพันของสินค้า บริษัทจัดการจะ
คํานวณอตัราสว่นท่ีผู้ออกสินค้าของตราสารดงักล่าว หรือผู้ ท่ีต้องชําระหนีต้ามข้อผกูพนัของสินค้า (limit of underlying 
issuer or third party) โดยให้คํานวณอตัราสว่นเสมือนกองทนุลงทนุในสินค้านัน้โดยตรง ทัง้นี ้ให้ใช้มลูค่าของตราสารดงักลา่ว
เป็นมลูคา่ท่ีใช้ในการคํานวณ 
 
3.7.1.16 ในกรณีท่ีตราสารท่ีมีลกัษณะของสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝงมีข้อกําหนดท่ีอาจมีผลให้กองทนุได้รับชําระหนี ้
เป็นทรัพย์สิน บริษัทจัดการจะคํานวณมลูค่าของทรัพย์สินดงักล่าวรวมในอตัราส่วนท่ีกําหนดไว้ในข้อ 3.7.1.2 และข้อ 
3.7.1.3 แล้วแต่กรณี ในทนัทีเสมือนกองทนุได้ลงทนุในทรัพย์สินนัน้แล้ว เว้นแต่เข้าลกัษณะตามข้อ 3.7.1.15 ให้ปฏิบติั
ตามข้อ 3.7.1.15 แทน 

 
3.7.1.17 ในการคํานวณอตัราส่วนตามข้อ 3.7.1.2 ข้อ 3.7.1.3 ข้อ 3.7.1.4 และข้อ 3.7.1.5 (1) บริษัทจดัการจะปฏิบติั
ตามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้

(1) ในกรณีท่ีทรัพย์สินดงักล่าวมีผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้ คํา้ประกนั บริษัทจดัการจะคํานวณอตัราส่วนท่ีผู้
ออกทรัพย์สินหรือผู้ ท่ีเป็นคู่สญัญาดงักล่าว หรือคํานวณอตัราสว่นผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้ คํา้ประกนั แล้วแต่
กรณี ก็ได้  

(2) ในกรณีท่ีทรัพย์สินมีบุคคลมากกว่าหนึ่งรายเป็นผู้ รับรอง ผู้ รับอาวัล ผู้สลกัหลงั หรือผู้ คํา้ประกัน บริษัทจัดการจะ
เลือกคํานวณอตัราสว่นท่ีผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้ คํา้ประกนัรายใดรายหนึง่ก็ได้ 
ทัง้นี ้การคํานวณอตัราส่วนท่ีผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้ คํา้ประกนัตามวรรคหนึ่ง จะทําได้ต่อเม่ือบคุคลดงักลา่ว
ได้ทําการรับรองตลอดไป รับอาวลัทัง้จํานวน สลกัหลงัโอนประเภทมีสิทธิไลเ่บีย้โดยไม่มีข้อกําหนดลบล้างหรือจํากดัความ
รับผิดของผู้สลกัหลงั หรือคํา้ประกนัต้นเงินและดอกเบีย้เตม็จํานวนแบบไมมี่เง่ือนไข 
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3.7.1.18 ในกรณีของกองทนุรวมเปิดท่ีกําหนดวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุทกุวนัทําการ (daily redemption fund) 
กองทนุรวมเปิดแบบมีกําหนดระยะเวลา (interval fund) ที่กําหนดวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุครัง้ก่อนและครัง้ใหม่
ห่างกนัน้อยกว่า 15 วนั หากการลงทนุหรือมีไว้ซึ่งตราสารท่ีมีลกัษณะของสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝงท่ีมิใช่หุ้นกู้อนพุนัธ์
ของกองทนุดงักล่าวเกินอตัราส่วนที่กําหนดตามข้อ 3.7.1.13 โดยมิได้เกิดจากการลงทนุหรือได้ตราสารมาเพิ่มเติม 
บริษัทจดัการจะลงทนุหรือมีไว้ซึ่งตราสารดงักล่าวให้มีมลูค่ารวมกนัทัง้สิน้ไม่เกินอตัราส่วนตามข้อดงักล่าวภายใน 30 วนั
นบัแตว่นัท่ีตราสารนัน้มีมลูคา่เกินอตัราสว่นท่ีกําหนด 
 
3.7.1.19 ในกรณีท่ีตราสารแหง่หนี ้ในขณะท่ีลงทนุหรือในขณะท่ีได้มาเป็นทรัพย์สินของกองทนุ มีมลูค่าไม่เกินอตัราสว่น
ท่ีกําหนดในข้อ 3.7.1 นี ้หากต่อมาตราสารแห่งหนีน้ัน้ มีมลูค่าเกินอตัราส่วนดงักล่าวโดยเหตท่ีุตราสารแห่งหนีถ้กูปรับลด
อนัดบัความน่าเช่ือถือ บริษัทจดัการจะดําเนินการแก้ไขอตัราส่วนให้เป็นไปตามท่ีกําหนดภายใน 30 วนันบัแต่วนัท่ีมีการ
ประกาศให้ทราบถึงเหตดุงักล่าว เว้นแต่ในกรณีท่ีมีเหตจํุาเป็นและสมควรโดยได้รับผ่อนผนัจากสํานกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. 
 
3.7.1.20 ภายใต้บงัคบัข้อ 3.7.1.18 ในกรณีท่ีทรัพย์สินในขณะท่ีลงทุนหรือในขณะท่ีได้มาเป็นทรัพย์สินของกองทุน มี
มลูค่าไม่เกินอตัราสว่นท่ีกําหนดในข้อ 3.7.1 นี ้หากต่อมามีมลูค่าเกินอตัราสว่นดงักลา่วจากการรับชําระหนีด้้วยทรัพย์สินอ่ืน 
บริษัทจดัการจะยงัคงมีไว้ซึง่ทรัพย์สนิดงักลา่วตอ่ไปก็ได้ 

ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะจดัทํารายงานโดยระบช่ืุอ จํานวน อตัราส่วนการลงทนุหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินตามวรรคหนึ่ง และวนัท่ี
ทรัพย์สินนัน้มีมูลค่าเกินอัตราส่วนการลงทุนท่ีกําหนดพร้อมสาเหตุ และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของ
กองทนุรวมทราบภายใน 3 วนัทําการนบัแต่วนัท่ีทรัพย์สินนัน้มีมลูค่าเกินอตัราสว่นท่ีกําหนด พร้อมทัง้จดัทําสําเนารายงาน
ดงักลา่วไว้ท่ีบริษัทจดัการเพ่ือให้สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้ 

 
3.7.1.21  ในกรณีท่ีการรับชําระหนีด้้วยทรัพย์สินอ่ืนเป็นผลให้กองทุนรวมเป็นผู้ ถือหุ้นท่ีบริษัทใดเป็นผู้ ออก เพ่ือเป็น
ทรัพย์สินของกองทุนรวม เม่ือรวมกันทุกกองทุนรวมท่ีบริษัทจัดการเป็นผู้ รับผิดชอบดําเนินการเกินกว่าร้อยละ 25 ของ
จํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัทนัน้ บริษัทจดัการจะดําเนินการดงัตอ่ไปนี ้
(1) ปฏิบติัให้เป็นไปตามประกาศท่ีกําหนดให้บริษัทจดัการสามารถรับชําระหนีด้้วยทรัพย์สนิอ่ืนได้ 
(2) งดเว้นการใช้สทิธิออกเสียงในหุ้นจํานวนท่ีเกินอตัราสว่นการลงทนุดงักลา่ว เว้นแต่กรณีท่ีมีเหตจํุาเป็นและสมควรโดย
ได้รับการผอ่นผนัจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ 
(3) กรณีท่ีเป็นหุ้ นของบริษัทจดทะเบียน และการได้มาซึ่งหุ้ นของบริษัทดังกล่าว เป็นผลให้กองทุนได้มาหรือเป็น 
ผู้ ถือหุ้นของบริษัทนัน้จนถงึหรือข้ามจดุท่ีต้องทําคําเสนอซือ้ บริษัทจดัการจะดําเนินการเพ่ือให้ได้รับการยกเว้นการทําคําเสนอ
ซือ้โดยการลดสดัส่วนการถือหุ้น หรือลดการมีอํานาจควบคุม หรือย่ืนคําขอผ่อนผันการทําคําเสนอซือ้ ตามประกาศ
คณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ว่าด้วยหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการในการเข้าถือหลกัทรัพย์เพ่ือ
ครอบงํากิจการ ทัง้นี ้การลดสัดส่วนการถือหุ้นดังกล่าว ให้บริษัทจัดการลดสัดส่วนตามสัดส่วนของหุ้นของบริษัทจด
ทะเบียนท่ีแตล่ะกองทนุได้มาจากการรับชําระหนีด้้วยทรัพย์สนิอ่ืน 
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3.7.1.22 ในกรณีท่ีทรัพย์สินในขณะท่ีลงทนุหรือในขณะท่ีได้มาเป็นทรัพย์สินของกองทนุ มีมลูค่าไม่เกินอตัราส่วนท่ี
กําหนดในข้อ 3.7.1 นี ้หากต่อมามีมูลค่าเกินอัตราส่วนดังกล่าวโดยไม่เข้าลักษณะตามข้อ 3.7.1.9 ข้อ 3.7.1.18  
ข้อ 3.7.1.19 ข้อ 3.7.1.20 และข้อ 3.7.1.21 และการเกินอตัราส่วนดงักล่าวมิได้เกิดจากการลงทุนหรือได้ทรัพย์สินมา
เพิ่มเติม บริษัทจดัการจะยงัคงมีไว้ซึง่ทรัพย์สนิดงักลา่วตอ่ไปก็ได้ 

ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะจดัทํารายงานโดยระบช่ืุอ จํานวน อตัราส่วนการลงทนุหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินตามวรรคหนึ่ง และวนัท่ี
ทรัพย์สินนัน้มีมลูค่าเกินอตัราส่วนท่ีกําหนดพร้อมสาเหต ุและส่งรายงานดงักล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม
ทราบภายใน 3 วนัทําการนบัแต่วนัท่ีทรัพย์สินนัน้มีมลูค่าเกินอตัราสว่นท่ีกําหนด พร้อมทัง้จดัทําสําเนารายงานดงักลา่วไว้
ท่ีบริษัทจดัการเพ่ือให้สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้ 
 
3.7.2 อตัราสว่นการลงทนุในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอ่ืนในประเทศ 

บริษัทจดัการอาจลงทนุหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินท่ีเป็นการลงทนุในประเทศที่ระบไุว้ในข้อ 3.6.2 มีมลูค่ารวมกนัทัง้สิน้ไม่เกิน
ร้อยละ 20 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ ดงัตอ่ไปนี ้

3.7.2.1 บริษัทจดัการอาจลงทนุหรือมีไว้ซึง่ตราสารภาครัฐไทยตามข้อ 3.6.2 (ก) (2.1) เพ่ือเป็นทรัพย์สินของกองทนุได้ 
ไม่เกนิร้อยละ 20 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ 

 
3.7.2.2 บริษัทจัดการอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารภาครัฐต่างประเทศตามข้อ 3.6.2 (ก) (2.2) ท่ีมีอันดับความ
น่าเช่ือถืออยูใ่น 2 อนัดบัแรก เพ่ือเป็นทรัพย์สนิของกองทนุได้ ไม่เกนิร้อยละ 20 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ  

ในกรณีของกองทนุรวมเปิด มลูค่าของตราสารภาครัฐต่างประเทศตามวรรคหนึ่ง เม่ือรวมกนัแล้วต้องไม่เกินร้อยละ 20 

ของมลูค่าตราสารนัน้ในแต่ละรุ่น เว้นแต่เป็นกองทุนรวมเปิดท่ีมีการขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทนุตามคําสัง่ล่วงหน้าซึ่ง
ระบเุวลาแน่นอน (auto redemption) 
 
3.7.2.3 บริษัทจดัการอาจลงทนุหรือมีไว้ซึ่งตราสารภาครัฐต่างประเทศท่ีนอกเหนือจากข้อ 3.7.2.2 เพ่ือเป็นทรัพย์สิน
ของกองทนุได้ โดยมีมลูค่ารวมกนัทัง้สิน้เม่ือคํานวณเฉพาะผู้ออกหรือผู้ เป็นคู่สญัญารายนัน้ ไม่เกินร้อยละ 20 ของมลูค่า
ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ   

ในกรณีของกองทนุรวมเปิด มลูค่าของตราสารภาครัฐต่างประเทศตามวรรคหนึ่ง ต้องไม่เกินร้อยละ 20 ของมลูค่าตรา
สารนัน้ในแต่ละรุ่น เว้นแต่เป็นกองทนุรวมเปิดท่ีมีการขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทนุตามคําสัง่ล่วงหน้าซึง่ระบเุวลาแน่นอน 
(auto redemption) 

การคํานวณอัตราส่วนตามวรรคหนึ่ง ให้นับตราสารตามวรรคหนึ่งและทรัพย์สินทุกประเภทท่ีผู้ ออกหรือผู้ เป็นคู่สัญญา 
รายดงักล่าวเป็นผู้ออก ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั ผู้ คํา้ประกนั หรือคู่สญัญา ซึ่งกองทนุได้ลงทนุหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สิน
เหลา่นัน้ รวมในอตัราสว่นการลงทนุดงักลา่วด้วย 
 
3.7.2.4 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินท่ีมีอันดับความน่าเช่ือถืออยู่ในอันดับท่ีสามารถลงทุนได้
ดงัตอ่ไปนี ้ซึง่ธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทนุ เป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั 
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ผู้สลกัหลงั ผู้ คํา้ประกนัหรือคู่สญัญา เพ่ือเป็นทรัพย์สินของกองทนุได้ โดยมีมลูค่ารวมกนัทัง้สิน้เม่ือคํานวณเฉพาะธนาคาร
หรือบริษัทเงินทนุรายนัน้ ไม่เกนิร้อยละ 20 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ   
(1) ตราสารแหง่หนีใ้นประเทศ ตามข้อ 3.6.2 (ก) 
(2) เงินฝากในสถาบนัการเงินตามกฎหมายไทย ท่ีมีระยะเวลาการฝากเงินต่ํากวา่ 1 ปี 
(3) สญัญาซือ้ขายลว่งหน้าท่ีมีตวัแปรเป็นอตัราแลกเปล่ียนเงิน ท่ีมีวตัถปุระสงค์เพ่ือการลดความเส่ียง (hedging) 

การคํานวณอัตราส่วนตามวรรคหนึ่ง ให้นับมูลค่าทรัพย์สินท่ีกองทุนลงทุนหรือมีไว้ตามข้อ 3.7.2.6 วรรคหนึ่ง (1) ซึ่ง
ธนาคารหรือบริษัทเงินทนุรายเดียวกนัเป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั ผู้ คํา้ประกนั หรือคู่สญัญารวมใน
อตัราสว่นดงักลา่ว 

ในกรณีท่ีกองทนุมีเงินฝากในนิติบคุคลตามวรรคหนึ่ง โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือการดําเนินงานของกองทนุ มิให้นบัมลูค่าของ
เงินฝากดงักลา่วรวมในอตัราสว่นตามวรรคหนึง่ 
 
3.7.2.5 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งหนีใ้นประเทศ ตามข้อ 3.6.2 (ก) เฉพาะท่ีมีอันดับความ
น่าเช่ือถืออยู่ในอนัดบัที่สามารถลงทนุได้ (investment grade) ทัง้นี ้ไม่รวมถึงตราสารภาครัฐต่างประเทศ ที่บคุคลใด
เป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั ผู้ คํา้ประกนั หรือคู่สญัญา เพ่ือเป็นทรัพย์สินของกองทนุได้ โดยมีมลูค่า
รวมกนัทัง้สิน้เม่ือคํานวณเฉพาะผู้ออก ผู้สัง่จ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั ผู้ คํา้ประกนั หรือคู่สญัญารายนัน้ ไม่เกิน
ร้อยละ 15 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ 

ตราสารแหง่หนีใ้นประเทศตามวรรคหนึง่ มิให้หมายความรวมถงึหน่วยลงทนุของกองทนุรวมท่ีถกูจดัให้เป็นตราสารแห่งหนี ้
ตามข้อ 3.6.2 (ก) (2.7)  

การคํานวณอัตราส่วนตามวรรคหนึ่ง ให้นับมูลค่าของทรัพย์สินตามข้อ 3.7.2.6 วรรคท่ี (1) ท่ีบุคคลรายเดียวกันเป็น 
ผู้ออก ผู้สัง่จ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั ผู้ คํา้ประกนั หรือคู่สญัญา ซึ่งกองทนุได้ลงทนุหรือมีไว้รวมในอตัราส่วน
ตามวรรคหนึง่ด้วย 
 
3.7.2.6 บริษัทจดัการอาจลงทนุหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินอ่ืนนอกเหนือจากกรณีท่ีกําหนดไว้ในข้อ 3.7.2.3 ข้อ 3.7.2.4 และ
ข้อ 3.7.2.5 เพ่ือเป็นทรัพย์สนิของกองทนุรวมตามอตัราสว่นดงัตอ่ไปนี ้

(1) การลงทนุหรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สินดงักลา่วซึง่บคุคลใดเป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั ผู้ คํา้ประกนั หรือ
คู่สัญญา ต้องมีมูลค่ารวมกันทัง้สิน้เม่ือคํานวณเฉพาะผู้ ออก ผู้ สั่งจ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวัล ผู้ สลกัหลัง ผู้ คํา้ประกัน หรือ
คูส่ญัญารายนัน้ ไม่เกนิร้อยละ 5 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ 

(2) การลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินตาม (1) เม่ือคํานวณรวมทุกบุคคลท่ีเป็นผู้ ออก ผู้ สั่งจ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวัล  
ผู้สลกัหลงั ผู้ คํา้ประกนั หรือคูส่ญัญาแล้ว ต้องมีมลูคา่รวมกนัทัง้สิน้ไม่เกนิร้อยละ 15 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ 
ความในวรรคหนึง่มิให้นํามาใช้บงัคบักบัหน่วยลงทนุและใบสําคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุรวมท่ีจดัตัง้ขึน้
ตามพระราชบญัญติัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 
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3.7.2.7 บริษัทจดัการอาจลงทนุหรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สินท่ีกลุม่กิจการใดเป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั 
ผู้ คํา้ประกนั หรือคู่สญัญา เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทนุได้ โดยมีมลูค่ารวมกนัทัง้สิน้ของกลุ่มกิจการนัน้ไม่เกินอตัรา
อย่างใดอยา่งหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้แล้วแตอ่ตัราใดจะสงูกวา่ 
(1) ร้อยละ 30 ของมลูคา่ทรัพย์สนิของกองทนุ 
(2) อตัราท่ีคํานวณได้จากนํา้หนกัของกลุ่มกิจการดงักล่าวในตวัชีว้ดั (benchmark) ของกองทนุนัน้รวมกบัร้อยละ 10 
ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุนัน้ ทัง้นี ้ตวัชีว้ดัดงักลา่วต้องเป็นดชันีหรือองค์ประกอบของดชันี ท่ีมีการเผยแพร่อย่าง
กว้างขวางและสอดคล้องกบันโยบายการลงทนุของกองทนุนัน้  
 
3.7.2.8 การลงทนุหรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สนิท่ีบริษัทในกลุม่กิจการใดเป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่าย หรือคู่สญัญา เพ่ือเป็นทรัพย์สินของ
กองทุน หากทรัพย์สินดังกล่าวเป็นองค์ประกอบท่ีใช้ในการคํานวณตัวชีว้ัด (benchmark) ของกองทุนนัน้  
บริษัทจดัการจะลงทนุหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินนัน้โดยมีมลูค่ารวมกนัทัง้สิน้เม่ือคํานวณเฉพาะผู้ออก ผู้สัง่จ่าย หรือคู่สญัญา
รายนัน้ ไม่เกินผลรวมของนํา้หนกัของทรัพย์สินดงักล่าวในตวัชีว้ดัและร้อยละสิบของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ ทัง้นี ้
แทนอตัราสว่นท่ีกําหนดไว้ในข้อ 3.7.2.3 ข้อ 3.7.2.4 ข้อ 3.7.2.5 หรือ ข้อ 3.7.2.6 แล้วแตก่รณี ก็ได้ 
 
3.7.2.9 บริษัทจดัการกองทนุรวมอาจลงทนุหรือมีไว้ซึง่เงินฝาก บตัรเงินฝาก ตัว๋แลกเงิน หรือตัว๋สญัญาใช้เงิน ท่ีบคุคล
ดงัต่อไปนี ้ เป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่าย หรือคู่สญัญา เป็นจํานวนท่ีมีมลูค่ารวมโดยเฉล่ียไม่เกินร้อยละ 45 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ
ของกองทนุรวมในรอบระยะเวลาบญัชี หรือในรอบอายกุองทนุรวมสําหรับกองทนุรวมท่ีมีอายนุ้อยกวา่ 1 ปี  
(1)  ธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้  
(2)  ธนาคารพาณิชย์ 
(3)  บริษัทเงินทนุ 
(4)  บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ 
(5)  บรรษัทตลาดรองสนิเช่ือท่ีอยูอ่าศยั 
(6)  สถาบนัการเงินท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ 
(7)  ธนาคารตา่งประเทศ 

การคํานวณอตัราสว่นการลงทนุตามวรรคหนึง่ มิให้นบัมลูคา่ของทรัพย์สนิดงัตอ่ไปนี ้รวมในอตัราสว่นดงักลา่ว  

(1)  เงินฝากในบญัชีเงินฝากเพ่ือการดําเนินงานของกองทนุรวม 
(2)  ทรัพย์สินท่ีคู่สญัญาในธุรกรรมการซือ้โดยมีสญัญาขายคืนโอนกรรมสิทธ์ิให้แก่กองทนุรวม ทัง้นี ้ตามหลกัเกณฑ์ท่ี
สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

อตัราสว่นตามวรรคหนึ่งมิให้นํามาใช้บงัคบัในช่วงระยะเวลา 6 เดือนก่อนวนัครบกําหนดอายโุครงการของกองทนุรวมท่ีมี
อายโุครงการตัง้แต ่1 ปีขึน้ไป 

 
3.7.2.10  ในกรณีท่ีเงินฝากหรือตราสารแหง่หนีท่ี้มีลกัษณะคล้ายเงินฝากท่ีกองทนุรวมลงทนุในหรือมีไว้เกินอตัราสว่นท่ี
กําหนดตามข้อ 3.7.2.9 บริษัทจดัการกองทนุรวมจะลงทนุหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินดงักล่าวให้มีมลูค่ารวมโดยเฉลี่ยไม่เกิน
ร้อยละ 45 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวม ภายใน 30 วนันบัแต่วนัสิน้รอบระยะเวลาบญัชีนัน้ ทัง้นีจ้ะคํานวณ
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อตัราสว่นการลงทนุหรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สินดงักลา่วโดยเฉล่ียตัง้แต่วนัแรกของรอบระยะเวลาบญัชีนัน้จนถึงวนัท่ีทรัพย์สินนัน้
มีมลูคา่เป็นไปตามอตัราสว่นดงักลา่ว 

เม่ือบริษัทจดัการกองทนุรวมได้ปฏิบติัตามวรรคหนึ่งแล้ว บริษัทจดัการจะรายงานให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ ของกองทนุรวม
ทราบภายในวนัทําการถดัจากวนัที่ทรัพย์สินนัน้มีมลูค่ารวมโดยเฉลี่ยไม่เกินร้อยละ 45 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของ
กองทนุรวม เพ่ือให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวมตรวจสอบการปฏิบติัดงักล่าว ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะดําเนินการให้
ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวมแจ้งให้สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 5 วนันบัแต่วนัท่ีได้รับรายงานจาก
บริษัทจดัการด้วย 

ในกรณีท่ีบริษัทจดัการไม่สามารถปฏิบติัตามวรรคหนึ่งได้ สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจสัง่ให้บริษัทจดัการเลิก
กองทนุรวมนัน้ 

 
3.7.2.11 ในกรณีท่ีมีเหตจํุาเป็นและสมควร เพ่ือคุ้มครองประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ อนัเน่ืองมาจากปัญหาความผนั
ผวน (fluctuation) ของตลาดเงินและตลาดทนุในวงกว้างในรอบระยะเวลาบญัชีใด บริษัทจดัการอาจขอผ่อนผนัต่อสํานกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. เพื่อไม่ต้องนําการลงทนุในหรือมีไว้ซึ่งเงินฝาก บตัรเงินฝาก ตัว๋แลกเงิน หรือตัว๋สญัญาใช้เงิน 
ในช่วงเวลาที่เกิดความผนัผวนดงักล่าวมารวมคํานวณอตัราส่วนการลงทนุตามข้อ 3.7.2.9 ได้สําหรับรอบระยะเวลา
บญัชีนัน้ 
 
3.7.2.12 ในกรณีของกองทนุรวม บริษัทจดัการกองทนุรวมอาจลงทนุหรือมีไว้ซึง่หน่วยลงทนุและใบสําคญัแสดงสิทธิท่ี
จะซือ้หน่วยลงทนุเพ่ือเป็นทรัพย์สนิของกองทนุรวมได้ ไมเ่กินอตัราสว่นดงัตอ่ไปนี ้
(1) ลงทนุหรือมีไว้ซึง่หน่วยลงทนุและใบสําคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หน่วยลงทนุของแต่ละกองทนุรวมท่ีบริษัทจดัการอ่ืนเป็น
ผู้ รับผิดชอบดําเนินการ ไม่เกินร้อยละ 10 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของแต่ละกองทนุรวมท่ีบริษัทจดัการเป็นผู้ รับผิดชอบ
ดําเนินการ  
(2) ลงทนุหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทนุและใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หน่วยลงทนุของทกุกองทนุรวมท่ีบริษัทจดัการอ่ืนเป็น
ผู้ รับผิดชอบดําเนินการ ไม่เกินร้อยละ 20 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของแต่ละกองทนุรวมท่ีบริษัทจดัการเป็นผู้ รับผิดชอบ
ดําเนินการ 

หน่วยลงทนุตามวรรคหนึ่ง หมายถึง หน่วยลงทนุของกองทนุรวมท่ีจดัตัง้ขึน้ตามพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
พ.ศ. 2535 เทา่นัน้ แตไ่มร่วมถงึหน่วยลงทนุของกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์   

 
3.7.2.13 บริษัทจัดการอาจทําธุรกรรมการซือ้โดยมีสญัญาขายคืนในนามกองทุนได้ โดยมีมูลค่าธุรกรรมรวมกันทัง้สิน้ 

ไม่เกนิร้อยละ 20 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ 

คําวา่ “มลูคา่ธุรกรรม” ตามวรรคหนึง่ หมายความวา่ ราคาซือ้รวมกบัผลประโยชน์ท่ีกองทนุพงึได้รับจากธุรกรรมการซือ้โดย
มีสญัญาขายคืน จนถงึวนัท่ีมีการคํานวณ 
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3.7.2.14 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซือ้ขายล่วงหน้าท่ีมีตัวแปรเป็นอัตราแลกเปล่ียนเงิน ท่ีมี
วตัถปุระสงค์เพ่ือการลดความเส่ียง (hedging) เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทนุได้ โดยไม่เกินมูลค่าความเส่ียงทัง้หมด
ท่ีกองทนุมีอยู ่

 
3.7.2.15 บริษัทจดัการอาจทําธุรกรรมการให้ยืมหลกัทรัพย์ของกองทนุได้ โดยมีมลูค่าธุรกรรมรวมกนัทัง้สิน้ไม่เกิน
ร้อยละ 20 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ ทัง้นี ้การคํานวณมลูค่าธุรกรรมดงักล่าว บริษัทจดัการจะคํานวณโดยใช้
มลูคา่หลกัทรัพย์ท่ีให้ยืม รวมผลประโยชน์ท่ีพงึได้รับจนถงึวนัท่ีคํานวณมลูคา่ธุรกรรมดงักลา่ว 

ในกรณีท่ีธุรกรรมการให้ยืมหลกัทรัพย์ในขณะท่ีกองทุนเข้าทําธุรกรรม มีมลูค่าไม่เกินอตัราส่วนท่ีกําหนด หากต่อมา
ธุรกรรมการให้ยืมหลกัทรัพย์นัน้มีมลูค่าเกินอตัราส่วนดงักล่าวโดยมิได้เกิดจากการทําธุรกรรมเพิ่มเติม บริษัทจดัการจะ
ยงัคงมีไว้ซึง่ธุรกรรมการให้ยืมหลกัทรัพย์ดงักลา่วตอ่ไปก็ได้   

ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะจดัทํารายงานโดยระบวุนัท่ีทรัพย์สนินัน้มีมลูคา่เกินอตัราสว่นการลงทนุท่ีกําหนดพร้อมสาเหต ุและสง่
รายงานดงักล่าวให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวม ทราบภายใน 3 วนัทําการนบัแต่วนัท่ีธุรกรรมการให้ยืมหลกัทรัพย์
นัน้มีมลูคา่เกินอตัราสว่นท่ีกําหนด พร้อมทัง้จดัทําสําเนารายงานดงักลา่วไว้ท่ีบริษัทจดัการเพ่ือให้สํานกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้  

 
3.7.2.16 บริษัทจดัการจะคํานวณอตัราสว่นการลงทนุหรือมีไว้ซึง่ใบแสดงสทิธิในผลประโยชน์ท่ีเกิดจากหลกัทรัพย์อ้างอิง
ไทย ใบสําคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หุ้นกู้  หรือธุรกรรมการให้ยืมหลกัทรัพย์ ตามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้

(1) ในกรณีของใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลกัทรัพย์อ้างอิงไทย ให้นบัมลูค่าของหลกัทรัพย์อ้างอิงของ
ใบแสดงสิทธิดงักล่าว รวมในอตัราส่วนสําหรับหลกัทรัพย์อ้างอิงดงักล่าวท่ีกําหนดในข้อ 3.7.2 นี ้โดยถือเสมือนหนึ่งว่า
กองทนุได้ลงทนุหรือมีไว้ซึง่หลกัทรัพย์อ้างอิงนัน้โดยตรง   

ทัง้นี ้บริษัทจัดการอาจไม่นับมลูค่าของใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ท่ีเกิดจากหลกัทรัพย์อ้างอิงไทยรวมในอตัราส่วนท่ี
คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สนิหรือคูส่ญัญาท่ีกําหนดตามข้อ 3.7.2 ก็ได้ 

มูลค่าของหลักทรัพย์อ้างอิงท่ีนํามาคํานวณรวมในอัตราส่วนตามวรรคหนึ่งให้มีมูลค่าเท่ากับมูลค่าใบแสดงสิทธิใน
ผลประโยชน์ท่ีเกิดจากหลกัทรัพย์อ้างอิงไทยท่ีกองทนุได้ลงทนุหรือมีไว้ 

(2) ในกรณีของใบสําคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หุ้นกู้  บริษัทจดัการจะคํานวณอตัราสว่นการลงทนุดงัตอ่ไปนี ้ 
(ก) นบัมลูคา่ท่ีผู้ออกตราสารดงักลา่วมีหน้าท่ีต้องชําระตามตราสารนัน้รวมในอตัราสว่นท่ีผู้ออกตราสารดงักลา่ว 
(ข) นับมูลค่าของหลกัทรัพย์อ้างอิงรวมในอตัราส่วนท่ีผู้ ออกหลกัทรัพย์อ้างอิง โดยถือเสมือนหนึ่งว่ากองทุนลงทุนใน
หลกัทรัพย์อ้างอิงนัน้โดยตรง ทัง้นี ้มลูค่าของหลกัทรัพย์อ้างอิงดงักล่าวให้ใช้มลูค่าตามราคาตลาดของหลกัทรัพย์อ้างอิง
นัน้ซึง่คณูกบัคา่เดลต้าของใบสําคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หุ้นกู้  

(3) ในกรณีของธุรกรรมการให้ยืมหลกัทรัพย์ การนบัมลูค่าของของหลกัทรัพย์ท่ีให้ยืมและมลูค่าของธุรกรรมการให้ยืม
หลกัทรัพย์ บริษัทจดัการจะปฏิบติัตามวรรคหนึง่ของ (1) โดยอนโุลม 

 



 

กองทนุเปิด ตราสารหนีเ้อเชียน       24 

3.7.2.17 การคํานวณมูลค่าการลงทุนหรือมีไว้ซึ่งสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าเพ่ือการคํานวณอัตราส่วนการลงทุนตามข้อ 
3.7.2.3 ข้อ 3.7.2.4 และข้อ 3.7.2.6 (1) ให้นบัมลูค่าท่ีคู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ่งมีหน้าท่ีต้องชําระตามสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า 
รวมคํานวณในอตัราส่วนของบคุคลที่เป็นคู่สญัญาดงักล่าว เว้นแต่กรณีที่กองทนุได้ลงทนุหรือมีไว้ซึ่งสญัญานัน้ในศนูย์
ซือ้ขายสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า บริษัทจดัการไมต้่องคํานวณมลูคา่และอตัราสว่นตามท่ีกําหนดในข้อดงักลา่ว 
 
3.7.2.18 นอกจากการคํานวณตามข้อ 3.7.2.17 แล้ว บริษัทจดัการจะคํานวณอตัราสว่นท่ีผู้ออกสินค้าของสญัญาซือ้ขาย
ลว่งหน้า หรือผู้ ท่ีต้องชําระหนีต้ามข้อผกูพนัของสินค้า (limit of underlying issuer or third party) โดยให้คํานวณ
อตัราส่วนเสมือนกองทนุลงทนุในสินค้านัน้โดยตรง ทัง้นี ้เฉพาะกรณีท่ีการเข้าเป็นคู่สญัญาในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าเป็น
ผลหรืออาจเป็นผลให้กองทนุมีความเส่ียงต่อเครดิต (credit risks) ของผู้ออกสินค้าหรือผู้ ท่ีต้องชําระหนีต้ามข้อผกูพนัของ
สินค้า โดยให้ใช้มลูค่าตามขนาดของสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า (notional amount) เป็นมลูค่าท่ีใช้ในการคํานวณเว้นแต่ใน
กรณีท่ีเป็นสญัญาออปชนั บริษัทจดัการจะใช้มลูค่าตามขนาดของสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (notional amount) ซึง่คณูกบั
คา่เดลต้าของสญัญาออปชนั 

 
3.7.2.19 ในการคํานวณอตัราส่วนตามข้อ 3.7.2.3 ข้อ 3.7.2.4 ข้อ 3.7.2.5 และข้อ 3.7.2.6 (1) บริษัทจดัการจะปฏิบติั
ตามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้

(1) ในกรณีท่ีทรัพย์สินดงักล่าวมีผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้ คํา้ประกนั บริษัทจดัการจะคํานวณอตัราส่วนท่ี
ผู้ออกทรัพย์สนิหรือผู้ ท่ีเป็นคูส่ญัญาดงักลา่ว หรือคํานวณอตัราสว่นผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้ คํา้ประกนั แล้วแต่
กรณี ก็ได้  

(2) ในกรณีท่ีทรัพย์สินมีบุคคลมากกว่าหนึ่งรายเป็นผู้ รับรอง ผู้ รับอาวัล ผู้สลกัหลงั หรือผู้ คํา้ประกัน บริษัทจัดการจะ
เลือกคํานวณอตัราสว่นท่ีผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้ คํา้ประกนัรายใดรายหนึง่ก็ได้ 

ทัง้นี ้การคํานวณอตัราส่วนท่ีผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้ คํา้ประกนัตามวรรคหนึ่ง จะทําได้ต่อเม่ือบคุคลดงักลา่ว
ได้ทําการรับรองตลอดไป รับอาวลัทัง้จํานวน สลกัหลงัโอนประเภทมีสิทธิไลเ่บีย้โดยไม่มีข้อกําหนดลบล้างหรือจํากดัความ
รับผิดของผู้สลกัหลงั หรือคํา้ประกนัต้นเงินและดอกเบีย้เตม็จํานวนแบบไมมี่เง่ือนไข 

 
3.7.2.20 ในกรณีท่ีตราสารแหง่หนี ้ในขณะท่ีลงทนุหรือในขณะท่ีได้มาเป็นทรัพย์สินของกองทนุ มีมลูค่าไม่เกินอตัราสว่น
ท่ีกําหนดในข้อ 3.7.2 นี ้หากต่อมาตราสารแห่งหนีน้ัน้ มีมลูค่าเกินอตัราส่วนดงักล่าวโดยเหตท่ีุตราสารแห่งหนีถ้กูปรับลด
อนัดบัความน่าเช่ือถือ บริษัทจดัการจะดําเนินการแก้ไขอตัราส่วนให้เป็นไปตามท่ีกําหนดภายใน 30 วนันบัแต่วนัท่ีมีการ
ประกาศให้ทราบถึงเหตดุงักล่าว เว้นแต่ในกรณีท่ีมีเหตจํุาเป็นและสมควรโดยได้รับผ่อนผนัจากสํานกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. 
 
3.7.2.21 ในกรณีท่ีทรัพย์สินในขณะท่ีลงทุนหรือในขณะท่ีได้มาเป็นทรัพย์สินของกองทุน มีมูลค่าไม่เกินอัตราส่วนท่ี
กําหนดในข้อ 3.7.2 นี ้หากตอ่มามีมลูคา่เกินอตัราสว่นดงักลา่วจากการรับชําระหนีด้้วยทรัพย์สินอ่ืน บริษัทจดัการจะยงัคง
มีไว้ซึง่ทรัพย์สนิดงักลา่วตอ่ไปก็ได้   
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ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะจดัทํารายงานโดยระบช่ืุอ จํานวน อตัราส่วนการลงทนุหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินตามวรรคหนึ่ง และวนัท่ี
ทรัพย์สินนัน้มีมูลค่าเกินอัตราส่วนการลงทุนท่ีกําหนดพร้อมสาเหตุ และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของ
กองทุนรวม ทราบภายใน 3 วันทําการนับแต่วันท่ีทรัพย์สินนัน้มีมูลค่าเกินอัตราส่วนท่ีกําหนด พร้อมทัง้จัดทําสําเนา
รายงานดงักลา่วไว้ท่ีบริษัทจดัการเพ่ือให้สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้ 
 
3.7.2.22 ในกรณีท่ีการรับชําระหนีด้้วยทรัพย์สินอ่ืนเป็นผลให้กองทุนรวมเป็นผู้ ถือหุ้นท่ีบริษัทใดเป็นผู้ ออก เพ่ือเป็น
ทรัพย์สินของกองทุนรวม เม่ือรวมกันทุกกองทุนรวมท่ีบริษัทจัดการเป็นผู้ รับผิดชอบดําเนินการเกินกว่าร้อยละ 25 ของ
จํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัทนัน้ บริษัทจดัการจะดําเนินการดงัตอ่ไปนี ้

(1) ปฏิบติัให้เป็นไปตามประกาศท่ีกําหนดให้บริษัทจดัการสามารถรับชําระหนีด้้วยทรัพย์สนิอ่ืนได้ 

(2) งดเว้นการใช้สทิธิออกเสียงในหุ้นจํานวนท่ีเกินอตัราสว่นการลงทนุดงักลา่ว เว้นแต่กรณีท่ีมีเหตจํุาเป็นและสมควรโดย
ได้รับการผอ่นผนัจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ 

(3) กรณีท่ีเป็นหุ้ นของบริษัทจดทะเบียน และการได้มาซึ่งหุ้ นของบริษัทดังกล่าว เป็นผลให้กองทุนได้มาหรือเป็น 
ผู้ ถือหุ้นของบริษัทนัน้จนถึงหรือข้ามจุดท่ีต้องทําคําเสนอซือ้ บริษัทจดัการจะดําเนินการเพ่ือให้ได้รับการยกเว้นการทําคํา
เสนอซือ้โดยการลดสดัสว่นการถือหุ้น หรือลดการมีอํานาจควบคมุ หรือย่ืนคําขอผ่อนผนัการทําคําเสนอซือ้ ตามประกาศ
คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ว่าด้วยหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการในการเข้าถือหลกัทรัพย์เพ่ือ
ครอบงํากิจการ ทัง้นี ้การลดสัดส่วนการถือหุ้นดังกล่าว บริษัทจัดการจะลดสัดส่วนตามสัดส่วนของหุ้นของบริษัทจด
ทะเบียนท่ีแตล่ะกองทนุได้มาจากการรับชําระหนีด้้วยทรัพย์สนิอ่ืน 

 
3.7.2.23 ในกรณีท่ีทรัพย์สินในขณะท่ีลงทุนหรือในขณะท่ีได้มาเป็นทรัพย์สินของกองทุน มีมูลค่าไม่เกินอัตราส่วนท่ี
กําหนดในข้อ 3.7.2 นี ้หากต่อมามีมลูค่าเกินอตัราส่วนดงักล่าว โดยไม่เข้าลกัษณะตามข้อ 3.7.2.10 ข้อ 3.7.2.15 ข้อ 
3.7.2.20 ข้อ 3.7.2.21 และข้อ 3.7.2.22 และการเกินอตัราสว่นดงักลา่วมิได้เกิดจากการลงทนุหรือได้ทรัพย์สินมาเพิ่มเติม 
บริษัทจดัการจะยงัคงมีไว้ซึง่ทรัพย์สนิดงักลา่วตอ่ไปก็ได้   

ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะจดัทํารายงานโดยระบช่ืุอ จํานวน อตัราส่วนการลงทนุหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินตามวรรคหนึ่ง และวนัท่ี
ทรัพย์สินนัน้มีมลูค่าเกินอตัราส่วนท่ีกําหนดพร้อมสาเหต ุและส่งรายงานดงักล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม 
ทราบภายใน 3 วนัทําการนบัแต่วนัท่ีทรัพย์สินนัน้มีมลูค่าเกินอตัราสว่นท่ีกําหนด พร้อมทัง้จดัทําสําเนารายงานดงักลา่วไว้
ท่ีบริษัทจดัการเพ่ือให้สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้ 
 
3.7.2.24 ข้อจํากัดการลงทุนข้างต้นจะไม่นํามาใช้บงัคบักองทุนเปิดท่ีปรากฏเหตุตามหวัข้อ “การเลิกโครงการจัดการ
กองทุนรวม” และบริษัทจัดการต้องดําเนินการเพ่ือเลิกกองทุนตามหัวข้อ “การดําเนินการของบริษัทจัดการ เม่ือเลิก
โครงการจดัการกองทนุรวม” 
 
4. นโยบายการจ่ายเงนิปันผล  :   ไมจ่่าย  
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5. การรับชาํระหนีเ้พ่ือกองทุนรวมด้วยทรัพย์สินอ่ืน   

หากมีการผิดนัดชําระหนีห้รือมีพฤติการณ์ว่าผู้ ออกตราสารแห่งหนีห้รือลูกหนีต้ามสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมจะไม่
สามารถชําระหนีไ้ด้ บริษัทจดัการจะรับชําระหนีด้้วยทรัพย์สินอ่ืนทัง้ท่ีเป็นหลกัประกนัและมิใช่หลกัประกนัเพ่ือกองทนุรวม
ตามประกาศคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ว่าด้วยหลกัเกณฑ์และวิธีการในการจดัการกองทนุรวม
ในกรณีท่ีผู้ออกตราสารแหง่หนีห้รือลกูหนีต้ามสทิธิเรียกร้องผิดนดัชําระหนี ้ดงันี ้

5.1 กรณีท่ีบริษัทจดัการได้บนัทกึมลูคา่ตราสารแหง่หนีห้รือสทิธิเรียกร้องของกองทนุรวมเป็นศนูย์  

5.1.1 เม่ือมีการบนัทกึมลูค่าตราสารแห่งหนีห้รือสิทธิเรียกร้องเป็นศนูย์ ผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุรายท่ีมีช่ืออยู่ในทะเบียนผู้ ถือ
หน่วยลงทนุ ณ วนัท่ีบริษัทจดัการได้บนัทึกมลูค่าตราสารแห่งหนีห้รือสิทธิเรียกร้องเป็นศนูย์เป็นผู้ มีสิทธิในเงินได้สทุธิจาก
ทรัพย์สนิท่ีได้จากการรับ ชําระหนี ้ 
 
5.1.2 เม่ือได้รับทรัพย์สนิมาจากการรับชําระหนี ้บริษัทจดัการจะไม่นําทรัพย์สินดงักลา่วและเงินได้สทุธิจากทรัพย์สินท่ีได้
จากการรับชําระหนีม้ารวมคํานวณมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวมและจะจําหน่ายทรัพย์สินที่ได้จากการรับชําระหนี ้
ในโอกาสแรกท่ีสามารถกระทําได้โดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุเป็นสําคญั เว้นแต่กรณีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีมี
สิทธิในเงินได้สุทธิจากทรัพย์สิน ท่ีได้จากการรับชําระหนีต้กลงรับชําระหนีด้้วยทรัพย์สินดังกล่าวแทนเงิน ทัง้นี ้ตาม
หลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีสมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ในระหว่างที่บริษัทจดัการยงัไม่สามารถจําหน่ายทรัพย์สินที่ได้จากการรับชําระหนี ้
บริษัทจดัการอาจจดัหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินนัน้ได้ และในกรณีท่ีมีค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สิน บริษัทจดัการจะ
จ่ายจากเงินสํารองรายได้หรือผลประโยชน์ท่ีได้จากการบริหารทรัพย์สนินัน้ 
 
5.1.3 เมื่อมีเงินได้สทุธิจากทรัพย์สินที่ได้จากการรับชําระหนีด้้วยทรัพย์สินอื่นในแต่ละครัง้ บริษัทจดัการจะเฉลี่ยเงิน
ได้สทุธิจากทรัพย์สินที่ได้จากการรับชําระหนีคื้นให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุที่มีสิทธิในเงินได้สทุธินัน้ภายใน 45 วนันบัตัง้แต่
วนัถัดจากวันท่ีมีเงินได้สุทธิ และจะแจ้งรายละเอียดเก่ียวกับการเฉล่ียเงินคืนไปยังสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ภายใน 15 วันทําการนับตัง้แต่วันถัดจากวันท่ีบริษัทจัดการได้เฉล่ียเงินคืน เว้นแต่
สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์จะผอ่นผนัระยะเวลาการเฉล่ียเงินคืนเป็นอยา่งอ่ืน 
 
5.1.4 เม่ือมีการบนัทึกมลูค่าตราสารแห่งหนีห้รือสิทธิเรียกร้องเป็นศนูย์แล้วต่อมาปรากฎว่า กองทุนรวมได้รับชําระหนี ้
ตามตราสารแหง่หนีห้รือสทิธิเรียกร้องดงักลา่วเป็นเงิน บริษัทจดัการจะปฏิบติัตามความในข้อ 5.1.3 โดยอนโุลม 

 
5.2 กรณีท่ีบริษัทจดัการไมไ่ด้บนัทกึมลูคา่ตราสารแหง่หนีห้รือสทิธิเรียกร้องของกองทนุรวมเป็นศนูย์ 

5.2.1 ก่อนการรับชําระหนีด้้วยทรัพย์สินอ่ืนท่ีมิใช่หลกัประกนัในแต่ละครัง้ บริษัทจดัการจะต้องได้รับความเห็นชอบจาก
ผู้ ถือหน่วยลงทนุโดยมติเสียงข้างมากซึง่คิดตามจํานวนหน่วยลงทนุรวมกนัเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนหน่วยลงทนุท่ีจําหน่ายได้
แล้วทัง้หมดหรือได้รับความเห็นชอบจากผู้ดแูลผลประโยชน์ โดยผู้ดแูลผลประโยชน์ได้ตรวจสอบและแสดงความเห็น
พร้อมเหตผุลวา่ในขณะนัน้ การรับชําระหนีด้้วยทรัพย์สนิดงักลา่วเป็นประโยชน์ตอ่ผู้ ถือหน่วยลงทนุมากกวา่การถือหรือมีไว้
ซึง่ตราสารแหง่หนีห้รือสทิธิเรียกร้องนัน้ 
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ในการขอความเห็นชอบจากผู้ดแูลผลประโยชน์ตามวรรคหนึ่ง บริษัทจดัการจะระบุรายละเอียดเกี่ยวกบัทรัพย์สินท่ี
กองทนุรวมจะได้จากการรับชําระหนี ้มลูค่าของทรัพย์สิน ประมาณการค่าใช้จ่าย พร้อมเหตผุลและความจําเป็นในการรับ
ชําระหนี ้
 
5.2.2  เม่ือได้รับทรัพย์สินมาจากการรับชําระหนี ้บริษัทจดัการจะนําทรัพย์สินดงักลา่วมารวมคํานวณมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ
ของกองทนุรวมโดยจะกําหนดราคาทรัพย์สินนัน้เพ่ือใช้ในการคํานวณมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวมตามหลกัเกณฑ์
และวิธีการท่ีสามาคมบริษัทจดัการลงทนุกําหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์ และจะดําเนินการกบัทรัพย์สนิดงักลา่ว ดงันี ้
(1) กรณีเป็นทรัพย์สนิประเภทท่ีกองทนุรวมสามารถลงทนุในหรือมีไว้ได้ บริษัทจดัการอาจมีไว้ซึง่ทรัพย์สินดงักลา่วต่อไป
เพ่ือเป็นทรัพย์สนิของกองทนุรวมก็ได้ 
(2) กรณีเป็นทรัพย์สนิประเภทท่ีกองทนุรวมไมส่ามารถลงทนุในหรือมีไว้ได้ บริษัทจดัการจะจําหน่ายทรัพย์สินดงักลา่วใน
โอกาสแรกท่ีสามารถกระทําได้โดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุเป็นสําคญัและในระหว่างท่ีบริษัทจดัการยงัไม่
สามารถจําหน่ายทรัพย์สนิดงักลา่ว บริษัทจดัการอาจจดัหาผลประโยชน์จากทรัพย์สนิดงักลา่ว   

ในกรณีท่ีมีคา่ใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สนิบริษัทจดัการจะจ่ายจากทรัพย์สนิของกองทนุรวม 
 
5.3  ในกรณีท่ีมีพฤติการณ์ว่าผู้ ออกตราสารแห่งหนีห้รือลูกหนีต้ามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชําระหนีไ้ด้ บริษัทจัดการ
กองทนุรวมจะดําเนินการให้ผู้ ถือหน่วยทกุรายท่ีมีช่ืออยู่ในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุ ณ วนัท่ีมีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสาร
แห่งหนีห้รือลกูหนีต้ามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชําระหนีไ้ด้ เป็นผู้ มีสิทธิในเงินได้สทุธิจากทรัพย์สินอ่ืนท่ีได้จากการรับ
ชําระหนีก็้ได้   

ทัง้นี ้ในการดําเนินการดงักล่าว บริษัทไม่ต้องนําตราสารแห่งหนีห้รือสิทธิเรียกร้องนัน้มารวมคํานวณมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ
ของกองทนุรวม 

เง่ือนไขเพิ่มเติม 
ในการเฉล่ียเงินคืนแต่ละครัง้ตามข้อ 5.1.3 หากบริษัทจดัการมีเหตผุลแสดงให้เห็นว่าเงินได้สทุธิจากทรัพย์สินท่ีได้จากการ
รับชําระหนีไ้ม่คุ้มกบัภาระค่าใช้จ่ายในการเฉล่ียเงินคืนให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการอาจนําเงินได้สทุธิดงักล่าว
ไปรวมจ่ายในโอกาสแรกท่ีการเฉล่ียเงินคืนให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุจะคุ้มกบัภาระค่าใช้จ่ายก็ได้ ทัง้นี ้หากได้มีการจําหน่าย
ทรัพย์สนิท่ีได้จากการรับชําระหนีจ้นครบถ้วนแล้ว และปรากฏว่าเงินได้สทุธินัน้ไมคุ่้มกบัภาระค่าใช้จ่ายในการเฉล่ียเงินคืน 
บริษัทจดัการอาจนําเงินได้สทุธิดงักลา่วมารวมคํานวณเป็นมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวมก็ได้  
 
6. ช่ือ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ เงื่อนไขการเปล่ียนผู้ดูแลผลประโยชน์ และสถานที่เกบ็รักษาทรัพย์สนิของ

กองทุนรวม   

6.1 ช่ือ ท่ีอยู ่และหมายเลขโทรศพัท์ของผู้ดแูลผลประโยชน์ 

ช่ือ  : ธนาคาร ซิตีแ้บงก์ เอน็ เอ สาขากรุงเทพฯ 
ท่ีอยู ่  :  เลขท่ี 399 ถนนสขุมุวิท อาคารอินเตอร์เชนจ์ 21 
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แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา  กรุงเทพฯ 10110 
โทรศพัท์ (02) 788-2000 

หรือผู้ดแูลผลประโยชน์ท่ีมีคณุสมบติัเป็นไปตามประกาศสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ว่าด้วย
คณุสมบติัของผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวม 
 
6.2 เง่ือนไขการเปล่ียนผู้ดแูลผลประโยชน์    

บริษัทจดัการจะเปล่ียนตวัผู้ดแูลผลประโยชน์เม่ือเกิดกรณีใดกรณีหนึ่งหรือทัง้หมดดงัต่อไปนี ้ทัง้นี ้โดยได้รับความเห็นชอบ
จากสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ก่อน 

(1) เม่ือบริษัทจดัการหรือผู้ดแูลผลประโยชน์มีความประสงค์จะบอกเลิกสญัญาแต่งตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์โดยบอกกลา่ว
ให้อีกฝ่ายหนึง่ทราบลว่งหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรไมน้่อยกวา่ 90 วนั 

(2) ในกรณีท่ีบริษัทจัดการหรือผู้ ดูแลผลประโยชน์ไม่ปฏิบัติตามหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีได้ตกลงไว้ ผู้ ดูแล
ผลประโยชน์หรือบริษัทจดัการอาจบอกเลกิสญัญาแตง่ตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ได้โดยบอกกลา่วให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบลว่งหน้า
เป็นลายลกัษณ์อกัษรเป็นเวลาไมน้่อยกวา่ 30 วนั 

(3)  ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขในการจดัการโครงการหรือมีการแก้ไขเปล่ียนแปลงกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์หรือประกาศของคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์หรือประกาศของสํานกังาน
คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์หรือกรณีอื่นใดอนัจะมีผลให้บริษัทจดัการและผู้ดแูลผลประโยชน์ 
ไม่สามารถตกลงท่ีจะแก้ไขเปล่ียนแปลงสัญญาให้สอดคล้องกับกฎหมายและประกาศดังกล่าว ทัง้นีเ้น่ืองจากการ
เปล่ียนแปลงดงักลา่ว มีผลให้เป็นการเพิ่มภาระหน้าท่ีแก่ผู้ดแูลผลประโยชน์ และผู้ดแูลผลประโยชน์ไม่ประสงค์จะรับหน้าท่ี
ดงักล่าวต่อไป ผู้ดแูลผลประโยชน์มีสิทธิบอกเลิกสญัญาแต่งตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ได้โดยบอกกลา่วให้บริษัทจดัการทราบ
ลว่งหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรเป็นเวลาไมน้่อยกวา่ 90 วนั 

(4)  ในกรณีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทุนมีมติโดยเสียงข้างมากซึ่งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวน
หน่วยลงทนุท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของกองทนุเรียกร้องให้มีการเปล่ียนแปลงผู้ดแูลผลประโยชน์ 

(5) ในกรณีท่ีผู้ดแูลผลประโยชน์ขาดคณุสมบติัข้อหนึ่งข้อใดตามประกาศสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์วา่ด้วยคณุสมบติัของผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวม บริษัทจดัการจะดําเนินการให้ผู้ดแูลผลประโยชน์
จดัการแก้ไขให้ถูกต้องภายใน 15 วนั นับแต่วนัท่ีบริษัทจัดการตรวจพบหรือปรากฏจากการตรวจสอบของสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และบริษัทจัดการจะแจ้งการแก้ไขดังกล่าวให้สํานักงาน
คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ทราบภายใน 3 วนันบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัท่ีได้ แก้ไขเสร็จสิน้ 

ในกรณีท่ีผู้ ดูแลผลประโยชน์มิได้ทําการแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาดังกล่าว บริษัทจัดการจะดําเนินการขออนุญาต
เปลี่ยนตวัผู้ดแูลผลประโยชน์ต่อสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ภายใน 15 วนันบัตัง้แต่
วนัถดัจากวนัท่ีครบกําหนดเวลาให้แก้ไข และเม่ือได้รับอนญุาตจากสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์แล้วบริษัทจดัการจะแตง่ตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์รายใหมแ่ทนโดยพลนั ทัง้นี ้เว้นแตสํ่านกังานคณะกรรมการกํากบั
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์จะสัง่เป็นอยา่งอ่ืน 
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(6) ในกรณีท่ีผู้ดูแลผลประโยชน์นําข้อมลูต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกับการจัดการกองทุน หรือข้อมูลอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกับกองทุนไป
เปิดเผยหรือใช้ในทางท่ีก่อหรืออาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อกองทนุหรือก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ดแูลผลประโยชน์เอง 
บริษัทจดัการสามารถบอกเลิกสญัญาแต่งตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ได้ ทัง้นี ้การบอกเลิกสญัญาจะต้องบอกกล่าวให้ผู้ดแูล
ผลประโยชน์ทราบลว่งหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรไมน้่อยกวา่ 15 วนั 

(7) กรณีอ่ืนใดตามท่ีได้ระบไุว้ในสญัญาแตง่ตัง้ 

เน่ืองจากพระราชบญัญติัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 กําหนดให้กองทนุต้องมีผู้ดแูลผลประโยชน์ ดงันัน้ ใน
กรณีท่ีผู้ดแูลผลประโยชน์หมดหน้าท่ีลงตามข้อ 6.2 “เง่ือนไขการเปล่ียนผู้ดแูลผลประโยชน์” ผู้ดแูลผลประโยชน์นัน้ต้องทํา
หน้าท่ีดแูลผลประโยชน์ของกองทนุต่อไปอย่างสมบรูณ์จนกว่าการจดัการโอนทรัพย์สินและเอกสารทัง้หมดของกองทนุนัน้
ตลอดจนถึงการดําเนินการอ่ืนใดท่ีจําเป็นเพ่ือให้การโอนทรัพย์สินและเอกสารทัง้หลายเป็นไปโดยเรียบร้อยให้แก่ผู้ดูแล
ผลประโยชน์รายใหม่จะเสร็จสิน้ และผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่สามารถทําหน้าท่ีได้ทันทีเว้นแต่บริษัทจัดการหรือผู้ มี
อํานาจตามกฎหมายจะมีคําสัง่เป็นอยา่งอ่ืน 
 
6.3 สถานท่ีเก็บรักษาทรัพย์สนิของกองทนุรวม 
ธนาคาร ซิตีแ้บงก์ เอน็ เอ สาขากรุงเทพฯ 
เลขท่ี 399 ถนนสขุมุวิท อาคารอินเตอร์เชนจ์ 21 
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา  กรุงเทพฯ 10110 
โทรศพัท์ (02) 788-2000 

และ/หรือ ท่ีบริษัทศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั หรือบริษัทศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ในประเทศต่างๆ และ/หรือ
ผู้ รับฝากทรัพย์สนิใด ๆ และ/หรือตวัแทนเก็บรักษาทรัพย์สนิท่ีผู้ดแูลผลประโยชน์จะแตง่ตัง้ขึน้ 

บริษัทจัดการอาจแต่งตัง้ตัวแทนเก็บรักษาทรัพย์สิน และ/หรือผู้ รับฝากทรัพย์สินท่ีมีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศ 
สํานักงานว่าด้วยคุณสมบัติของผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม เป็นตวัแทนเก็บรักษาทรัพย์สิน และ/หรือผู้ รับฝาก 
ทรัพย์สินโดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ ทัง้นี ้บริษัทจัดการจะแจ้งการแต่งตัง้หรือยกเลิกการแต่งตัง้บุคคล
ดงักลา่วให้สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบทกุครัง้  

 
7. ช่ือ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้สอบบัญชี   

นายอธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล  หรือนายประวิทย์ วิวรรณธนานตุร์  หรือนายบรรจง พิชญประสาธน์  หรือนายเทอดทองเทพมงักร  
หรือนายอดุม  ธนรัูตน์พงศ์  หรือนายวิชยั รุจิตานนท์  หรือนางสาวชมภนูชุ  แซแ่ต้  หรือนายไกรสทิธ์ิ ศิลปมลคงกลุ 

รายละเอียดเพิ่มเติม (ผู้สอบบญัชี) : 
นายอธิพงศ์ อธิพงศ์สกลุ หรือนายวิชยั รุจิตานนท์ 
บริษัท เอเอน็เอส ออดิท จํากดั 
100/72 ชัน้ท่ี 22 อาคารวอ่งวานิช บี ห้องเลขท่ี 100/2 ถ.พระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320  
โทร.0-2645-0107-9 โทรสาร 0-2645-0110 
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หรือนายประวิทย์ วิวรรณธนานตุร์ หรือนายเทอดทอง เทพมงักร หรือนางสาวชมภนูชุ แซ่แต้ หรือนายบรรจง พิชญประสาธน์ หรือ
นายไกรสทิธ์ิ ศิลปมลคงกลุ หรือนายอดุม ธนรัูตน์พงศ์ 
บริษัท พีวี ออดิท จํากดั 
100/19 ชัน้ 14 อาคารวอ่งวานิช บี ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 

หรือ บุคคลอ่ืนท่ีได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้
สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ 

 
8.  ช่ือ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของนายทะเบียนหน่วยลงทุน  

ช่ือ  :  บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จํากดั  
ท่ีอยู ่ : ชัน้ 23A, 25 อาคารเอเซียเซน็เตอร์ เลขท่ี 173/27-30, 32-33 

ถนนสาทรใต้  แขวงทุง่มหาเมฆ  เขตสาทร  กรุงเทพมหานคร 10120 
โทรศพัท์ (02) 786-2000   โทรสาร (02) 786-2370-74 
www.uobam.co.th 

หรือบคุคลอ่ืนท่ีได้รับอนญุาตให้บริการเป็นนายทะเบียนหลกัทรัพย์จากคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจดัการจะแจ้งให้
สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ 
 
9.  ช่ือ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้จัดจาํหน่าย   

ไมมี่ 
 
10.  ช่ือ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน  

บริษัทจดัการอาจแต่งตัง้ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนเพิ่มเติมหรือยกเลิกการแต่งตัง้ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน
ในภายหลงั โดยบริษัทจัดการจะแจ้งการแต่งตัง้หรือยกเลิกการแต่งตัง้ผู้ สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนให้สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบทกุครัง้ ในกรณีของการแต่งตัง้ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนเพิ่มเติม ผู้สนบัสนนุการขาย
หรือรับซือ้คืนดงักล่าวอาจเป็นบคุคลธรรมดาหรือนิติบคุคลท่ีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ให้ความเห็นชอบเพ่ือทํา
หน้าท่ีเป็นผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนสนบัสนนุของกองทนุ โดยผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนท่ีได้รับการแต่งตัง้
จะต้องปฏิบติังานได้ภายใต้ระบบงานเดียวกนักบัผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนท่ีปฏิบติัหน้าท่ีอยูก่่อนแล้ว 

 
11.  ช่ือ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของที่ปรึกษาการลงทุน   

ไมมี่ 
หมายเหต ุ:  
บริษัทจดัการอาจแต่งตัง้ผู้ เช่ียวชาญทางด้านธุรกิจและการลงทนุ ให้เป็นท่ีปรึกษาการลงทนุของบริษัทจดัการหรือกองทนุ
เพ่ือให้คําแนะนําในเร่ืองตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการลงทนุและการบริหารจดัการกองทนุ เพ่ือให้บริหารจดัการกองทนุเป็นไป
อยา่งมีประสทิธิภาพและก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุ ท่ีปรึกษาการลงทนุท่ีบริษัทจดัการอาจจะแต่งตัง้ขึน้ดงักลา่วนัน้ จะไม่มี
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อํานาจควบคมุการดําเนินงานของบริษัทจดัการแตอ่ยา่งใด โดยเม่ือบริษัทจดัการแต่งตัง้ท่ีปรึกษาการลงทนุแล้ว บริษัทจดัการ
จะดําเนินการแจ้งช่ือท่ีปรึกษาการลงทนุดงักลา่วไปยงัสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ตอ่ไป 

 
12. ช่ือ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของที่ปรึกษากองทุน   

ไมมี่ 
หมายเหต ุ : 
บริษัทจัดการอาจแต่งตัง้ท่ีปรึกษากองทุน อาทิเช่น ผู้ เช่ียวชาญด้านธุรกิจและการลงทุน ผู้ เช่ียวชาญด้านกฎหมาย 
ผู้ เช่ียวชาญด้านการบริหารความเส่ียง เป็นต้น ให้เป็นท่ีปรึกษาของกองทนุตลอดจนให้คําแนะนําในเร่ืองต่างๆ แก่กองทนุ 
เพ่ือให้การบริหารจดัการกองทนุเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุ ท่ีปรึกษากองทนุท่ีบริษัทจดัการ
อาจจะแต่งตัง้ขึน้ดงักล่าวนัน้ จะไม่มีอํานาจควบคมุการดําเนินงานของบริษัทจดัการแต่อย่างใด โดยเม่ือบริษัทจดัการ
แต่งตัง้ท่ีปรึกษากองทุนแล้ว บริษัทจัดการจะดําเนินการแจ้งช่ือท่ีปรึกษาดงักล่าวไปยงัสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ตอ่ไป 
 
13. การเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก (Initial Public Offering - Subscription) 

13.1 วิธีการขอรับหนงัสือชีช้วน ใบคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ ใบคําขอเปิดบญัชีกองทนุ และวนัเวลาทําการเสนอขาย
หน่วยลงทนุ 
13.1.1 วิธีการขอรับหนงัสือชีช้วน ใบคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ ใบคําขอเปิดบญัชีกองทนุ 
ผู้สนใจลงทนุในหน่วยลงทนุของ “กองทนุเปิด ตราสารหนีเ้อเชียน” สามารถติดต่อขอรับหนงัสือชีช้วนสว่นสรุปข้อมลูสําคญั
ที่ผู้ลงทนุควรทราบ หนงัสือชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทนุ ใบคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ และใบคําขอเปิดบญัชีกองทนุ ได้ท่ี
บริษัทจดัการ ผู้จดัจําหน่าย (ถ้ามี) หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) ตามวนั เวลา ทําการตามปกติของธนาคาร
พาณิชย์ไทย ทัง้นี ้ตัง้แตว่นัท่ี 3 พฤษภาคม 2545 เป็นต้นไป 
 
13.1.2 วนัเวลาทําการเสนอขายหน่วยลงทนุ 
(1) บริษัทจดัการจะทําการเปิดให้มีการจองซือ้หน่วยลงทนุ “กองทนุเปิด ตราสารหนีเ้อเชียน” ดงันี ้- 
รอบท่ี 1 ในวนัท่ี 7 ถงึวนัท่ี 8 พฤษภาคม 2545 เวลา 9.30 น. – 15.30 น. สําหรับการจองซือ้ของนกัลงทนุสถาบนัประเภท
กลุม่ ได้แก่ กองทนุสํารองเลีย้งชีพ กองทนุบําเหน็จบํานาญข้าราชการ กองทนุประกนัสงัคม กองทนุรวม และบริษัทประกนั
ชีวิต  
รอบท่ี 2 ในวนัท่ี 9 ถึงวนัท่ี 14 พฤษภาคม 2545 เวลา 9.30 น. – 15.30 น. สําหรับการจองซือ้ของนกัลงทนุทัว่ไปทกุ
ประเภท อาทิเช่น บุคคล นิติบุคคล ธนาคารพาณิชย์ บริษัทหลกัทรัพย์ บริษัทเงินทุน บริษัทประกนัภัย สหกรณ์ เป็นต้น 
โดยรวมถงึนกัลงทนุสถาบนัประเภทกลุม่ท่ีได้ทําการสัง่ซือ้ในรอบท่ี 2 นีด้้วย 

(2) สําหรับในช่วงการเสนอขายครัง้แรกนี ้บริษัทจดัการจะทําการเสนอขายหน่วยลงทนุเป็นจํานวนทัง้สิน้ 920 ล้านบาท 
โดยจะทําการให้สิทธิในการจองซือ้กบันกัลงทนุสถาบนัประเภทกลุ่มก่อน เป็นมลูค่าไม่ต่ํากว่าร้อยละ 60 ของมลูค่าเสนอ
ขายทัง้หมด และจะทําการเสนอขายจํานวนท่ีเหลืออยูท่ัง้หมดให้กบันกัลงทนุทัว่ไป ทัง้นี ้ตามวนั เวลาท่ีระบไุว้ในข้อ (1)   
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อนึ่ง หากมีผู้สัง่ซือ้เป็นจํานวนมากจนครบจํานวนท่ีเสนอขายในแต่ละรอบก่อนวนัสดุท้ายของการเสนอขาย บริษัทจดัการ
อาจทําการปิดการเสนอขายก่อนครบกําหนดตามท่ีระบไุว้ในโครงการนีไ้ด้ โดยบริษัทจดัการจะทําการจดัสรรหน่วยลงทนุ
ตามหลกัเกณฑ์ท่ีระบไุว้ในข้อ 13.4 “การจดัสรรหน่วยลงทนุ” 
 
13.2  วิธีการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ  

13.2.1 การกําหนดราคาขายหรือราคาสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ 

ราคาขายหน่วยลงทนุ  =  10 บาท  +  คา่ธรรมเนียมการขาย (ถ้ามี) 
 
13.2.2 วิธีการเสนอขายหรือสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ 

(1) ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุแต่ละรายสามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทนุได้ท่ีบริษัทจดัการ ผู้จดัจําหน่าย (ถ้ามี) หรือผู้สนบัสนนุการขาย
หรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) ได้ตามวนัเวลาท่ีระบใุนข้อ 13.1.2 “วนัเวลาทําการเสนอขายหน่วยลงทนุ” โดยจะต้องสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ 
เป็นมลูคา่ไมต่ํ่ากวา่ 2,000 บาท (สองพนับาท) รวมคา่ธรรมเนียมการขายแล้ว (ถ้ามี) 

(2) ผู้สัง่ซือ้จะต้องชําระเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุและค่าธรรมเนียมจนเต็มตามจํานวนท่ีซือ้ให้แก่บริษัทจดัการ ผู้จดัจําหน่าย หรือ
ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนพร้อมทัง้กรอกรายละเอียดตา่งๆ ในใบคําขอเปิดบญัชีกองทนุ และใบคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ
ให้ถกูต้องครบถ้วนและชดัเจน  

(3) กรณีท่ีมีผู้ ถือหน่วยลงทุนตัง้แต่ 2 คนขึน้ไป แต่ไม่เกิน 4 คนถือหน่วยลงทุนร่วมกัน บริษัทจัดการจะจดแจ้งช่ือ 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุเหล่านัน้เป็นผู้ ถือหน่วยลงทนุร่วมกนัในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุและจะถือเอาบคุคลท่ีมีช่ือแรกในคําขอ
เปิดบญัชีกองทนุเป็นผู้ ใช้สิทธิในฐานะผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุหรือผู้ถือหน่วยลงทนุ อย่างไรก็ดี หากผู้สัง่ซือ้ประสงค์เป็น
อย่างอ่ืน บริษัทจดัการอาจพิจารณาตามท่ีเหน็สมควร 

(4) ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทุนท่ีมีถ่ินฐานอยู่ในประเทศต่างๆ จะต้องเป็นผู้ รับภาระในเร่ืองของข้อกําหนด กฎระเบียบ และภาษี
ต่างๆ ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุเอง อนึ่ง สําหรับกรณีผู้ ท่ีมีถ่ินฐานพํานกัอยู่ในประเทศไทยนัน้ 
ปัจจบุนัทางภาครัฐไมไ่ด้มีการจดัเก็บภาษีจากการซือ้ – ขายหน่วยลงทนุจากผู้ลงทนุแตอ่ยา่งใด 

 
13.3  การรับชําระ และการเก็บรักษาเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุ  

(1) ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุจะต้องชําระเงินค่าซือ้ครัง้เดียวเต็มจํานวนท่ีสัง่ซือ้ โดยชําระเป็นเงินสด เช็ค ดราฟต์ หรือคําสัง่หกั
บญัชีธนาคาร ท่ีสามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหกับญัชีเดียวกบัสํานกังานของบริษัทจดัการ สํานกังานของผู้จดัจําหน่าย 
หรือสํานกังานของผู้สนับสนนุการขายหรือรับซือ้คืน หรือสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนท่ีรับซือ้หน่วยลงทุน
ภายในวนัเดียวกบัวนัท่ีสัง่ซือ้เท่านัน้ โดยลงวนัท่ีตามวนัท่ีท่ีสัง่ซือ้และขีดคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายในนาม “กองทนุเปิด ตราสารหนี ้
เอเชียน” และระบช่ืุอ ท่ีอยูแ่ละหมายเลขโทรศพัท์ของผู้สัง่ซือ้ลงบนด้านหลงัของเช็คเพ่ือความสะดวกในการติดต่อและเพ่ือ
ผลประโยชน์ของผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุ 

(2) หลงัจากท่ีบริษัทจดัการ ผู้จดัจําหน่าย หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนได้รับการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ พร้อมทัง้
เงินค่าซือ้หน่วยลงทนุจากผู้สัง่ซือ้แล้ว บริษัทจดัการ ผู้จดัจําหน่าย หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนจะออกสําเนา
ใบคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุให้แก่ผู้สัง่ซือ้ไว้เป็นหลกัฐาน  
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(3) ในกรณีท่ีผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุชําระเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุเป็นเช็ค ดราฟต์ ซึง่ไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในวนัท่ีสัง่ซือ้
ไม่ว่าด้วยเหตผุลใดก็ตาม บริษัทจดัการจะถือว่าผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุทําการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุในวนัทําการท่ีสามารถเรียก
เก็บเงินได้ 

ในกรณีท่ีวนัทําการท่ีสามารถเรียกเก็บเงินได้นัน้เป็นวนั และ/หรือ เวลาท่ีล่วงเลยจากช่วงระยะเวลาการเสนอขายไปแล้ว 
บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิท่ีจะระงบัการขายหน่วยลงทนุของผู้สัง่ซือ้นัน้ 

ในกรณีท่ีเช็ค ดราฟต์ ดงักลา่วถกูปฏิเสธการจ่ายเงินจากธนาคารของผู้สัง่ซือ้ บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะระงบัการขาย
หน่วยลงทนุให้กบัผู้สัง่ซือ้นัน้ และจะดําเนินการให้ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนนําส่งเช็ค ดราฟต์ หรือนัน้คืนให้กบั
ผู้สัง่ซือ้ภายใน 7 วนัทําการนบัแต ่วนัทําการถดัจากวนัท่ีได้รับเช็ค ดราฟต์ หรือนัน้คืนจากธนาคารผู้ เรียกเก็บ 

(4) ในการชําระเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุ ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุจะต้องชําระค่าหน่วยลงทนุด้วยเงินจนเต็มค่า จะหกักลบลบ
หนีก้บับริษัทจดัการไม่ได้ เว้นแต่ผู้ ถือหน่วยลงทนุขายคืนหน่วยลงทนุของกองทนุรวมหนึ่งเพ่ือซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุรวม
อ่ืนท่ีบริษัทจดัการเป็นผู้ รับผิดชอบดําเนินการ บริษัทจดัการอาจดําเนินการให้มีการหกักลบลบกนัก็ได้  

(5) ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุท่ีได้ทําการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุและได้ชําระเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุเต็มตามจํานวน แล้วจะเพิกถอน
การสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ และ/หรือขอคืนเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุไมไ่ด้ 

(6) บริษัทจดัการจะนําเงินท่ีได้รับจากการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุเก็บรักษาไว้ในบญัชีเงินฝากในนาม “กองทนุเปิด ตราสารหนี ้
เอเชียน” ท่ีธนาคาร ซิตีแ้บงก์ เอน็เอ สาขากรุงเทพฯ และ/หรือ ธนาคารพาณิชย์อ่ืนๆ ท่ีได้เปิดบญัชีไว้ดอกผล (ถ้ามี) ในช่วง
ดงักลา่วทัง้หมดจะนําเข้าเป็นผลประโยชน์ของกองทนุ 
 
13.4 การจดัสรรหน่วยลงทนุ 

(1) บริษัทจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทนุให้แก่ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุเป็นจํานวนเต็ม กรณีท่ีเม่ือคํานวณจํานวนหน่วยลงทนุท่ีจะ
ได้รับการจดัสรรแล้วพบวา่มียอดเป็นเศษทศนิยม บริษัทจดัการจะทําการตดัเศษทศนิยมดงักลา่วออกทัง้จํานวน และจะนํา
ยอดเงินสัง่ซือ้หน่วยลงทนุที่เหลืออยู่และ/หรือผลประโยชน์อื่นใดที่เหลืออยู่อนัเนื่องจากการปัดเศษทศนิยมดงักล่าว
รวมเข้าเป็นทรัพย์สนิของกองทนุ 

(2) บริษัทจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทนุให้แก่ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุตามท่ีสัง่ซือ้และได้ชําระเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุเต็มตาม
จํานวนแล้ว ยกเว้นในกรณีท่ีการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุนัน้มีผลให้จํานวนเงินทนุของโครงการมีมลูคา่เกินกวา่ท่ีกําหนด กลา่วคือ :- 
- เกินกวา่ร้อยละ 60 ของ 920 ล้านบาท (ร้อยละ 60 ของวงเงินท่ีบริษัทจดัการได้รับอนญุาตให้สามารถนําเงินไปลงทนุ 
ณ ต่างประเทศสําหรับไตรมาส 1 และ 2 ของปี 2545) สําหรับการเสนอขายให้กบักลุ่มนกัลงทนุสถาบนัประเภทกลุ่มในรอบ
การจองซือ้รอบท่ี 1 ตามข้อ 13.1.2 “วนัเวลาทําการเสนอขายหน่วยลงทนุ” 
- เกินกวา่ 920 ล้านบาท เม่ือนํามลูคา่การจองซือ้ของกลุม่นกัลงทนุสถาบนัประเภทกลุม่ และนกัลงทนุทัว่ไปมารวมกนั  
ซึง่หากเป็นกรณีดงัท่ีกลา่วในข้างต้น บริษัทจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทนุให้แก่ผู้สัง่ซือ้โดยใช้หลกัการดงัตอ่ไปนี ้:- 

(2.1) สําหรับในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทนุให้กบักลุม่นกัลงทนุสถาบนัประเภทกลุม่ (รอบท่ี 1) 
โดยหลกัแล้วบริษัทจดัการจะใช้หลกัการจดัสรรตามจํานวนหน่วยลงทนุท่ีสัง่ซือ้ ทัง้นี ้ผู้สัง่ซือ้จะต้องชําระเงินค่าซือ้บวกด้วย
ค่าธรรมเนียมการขายจนเต็มมลูค่าภายในวนัเวลาท่ีกําหนด โดยท่ีบริษัทจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทนุให้กบันกัลงทนุกลุ่ม
ดังกล่าวในรอบนีเ้ป็นมูลค่าไม่ต่ํากว่าร้อยละ 60 ของ 920 ล้านบาท อย่างไรก็ดีในการจัดสรรสําหรับนักลงทุนในรอบ
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ดงักล่าวนีห้ากมีการจองซือ้เข้ามาเป็นจํานวนมาก (เกินกว่าร้อยละ 60) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในเร่ืองจํานวนและ
วิธีการจดัสรรตามแต่บริษัทจดัการจะเห็นสมควร โดยบริษัทจดัการจะพิจารณาจากยอดการสัง่ซือ้ทัง้หมดท่ีได้รับร่วมกบั
ปัจจัยต่าง ๆ อาทิเช่น การสํารวจความต้องการเบือ้งต้น (Pre-sale) สําหรับกลุ่มนักลงทุนทั่วไปเป็นต้น ประกอบการ
พิจารณา 

(2.2) สําหรับในรอบการเสนอขายหน่วยลงทนุให้กบันกัลงทนุทัว่ไป  (รอบท่ี 2) 

บริษัทจัดการจะนําหน่วยลงทุนท่ีเหลือจากการจัดสรรในข้อ (2.1) มาจัดสรรให้กับนักลงทุนทั่วไป โดยจะจัดสรรตาม
หลกัการ ส่ังซือ้ก่อนได้ก่อน ซึง่จะดตูามวนัท่ีได้รับการสัง่ซือ้และวนัท่ีได้รับเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุเต็มตามจํานวนพร้อมกบั
ความครบถ้วนของเอกสารหลกัฐานตามท่ีบริษัทจดัการกําหนดในโครงการนี ้  

ในกรณีท่ีมีการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนในวนัเดียวกนั  และมีหน่วยลงทนุไม่เพียงพอต่อการจัดสรรให้กับนักลงทนุทุกรายตาม
จํานวนท่ีนกัลงทนุได้สัง่ซือ้ในวนันัน้ๆ บริษัทจดัการจะดําเนินการตามลําดบั ดงันี ้:- 

(ก) ทําการจดัสรรหน่วยลงทนุจํานวน 1,000 หน่วย หรือตามจํานวนท่ีนกัลงทนุแต่ละรายได้สัง่ซือ้ไว้ ทัง้นี ้แล้วแต่อนัใด
จะต่ํากวา่ ให้กบันกัลงทนุทกุรายท่ีได้สัง่ซือ้ในวนันัน้ๆ (1st Small Lot = 1,000 หน่วย) 
(ข) ภายหลงัจากที่ได้จดัสรรหน่วยลงทนุขัน้ต่ําตาม (ก) ให้นกัลงทนุทกุรายแล้วเสร็จบริษัทจดัการจะทําการจดัสรร
หน่วยลงทนุท่ีเหลืออยู่ให้กบันกัลงทนุทกุรายท่ียงัได้รับการจดัสรรไม่เต็มจํานวนตามท่ีได้สัง่ซือ้ไว้เพิ่มอีกรายละ 200 หน่วย 
หรือตามจํานวนท่ีได้สัง่ซือ้แตย่งัได้รับการจดัสรรไมเ่ตม็จํานวน แล้วแตย่อดใดจะต่ํากวา่ (2nd Small Lot = 200 หน่วย 

(ค) บริษัทจัดการจะดําเนินการตามข้อ (ข) วนเป็นรอบเร่ือยไปจนกว่าจะถึงรอบสุดท้ายซึ่งเป็นรอบท่ีมีหน่วยลงทุน
เหลืออยู่ไม่เพียงพอต่อการจดัสรรให้กบันกัลงทนุทกุรายได้ครบจํานวนรายละ 200 หน่วย หรือตามยอดสัง่ซือ้ที่ไม่ได้รับ
การจดัสรรแล้วแตอ่นัใดจะต่ํากวา่ 

ซึ่งหากเป็นกรณีดงักล่าวในวรรคต้นนี ้บริษัทจดัการจะใช้วิธีสุ่มรายช่ือโดยคอมพิวเตอร์ (random) เพื่อทําการจดัสรร
หน่วยลงทนุ จํานวน 200 หน่วย หรือจํานวนยอดการสัง่ซือ้ท่ียงัไม่ได้รับการจดัสรร แล้วแต่อนัใดจะต่ํากว่าให้กบันกัลงทนุ
รายท่ีได้ถกูเลือกเร่ือยไปจนกว่าหน่วยลงทนุจะหมด อนึ่ง นกัลงทนุรายสดุท้ายท่ีได้รับเลือก จะได้รับการจดัสรรเพียงเท่าท่ี
หน่วยลงทนุเหลืออยูเ่ทา่นัน้ 

มลูค่าท่ีบริษัทจดัการจะจดัสรรให้กบักลุ่มนกัลงทนุทัว่ไปทกุประเภท (ซึ่งรวมถึงนกัลงทนุสถาบนัประเภทกลุ่มท่ีได้ทําการ
สัง่ซือ้เข้ามาในรอบท่ี 1 นีด้้วย) จะมีมลูคา่เทา่กบัมลูคา่ของจํานวนหน่วยลงทนุท่ีเหลืออยูท่ัง้หมด 

(3) ในกรณีท่ีหากในรอบการเสนอขายหน่วยลงทนุตามข้อ (2.1) นี ้ มีการสัง่ซือ้เข้ามามีจํานวนน้อยกว่าร้อยละ 60 ของ
มลูค่าการเสนอขาย บริษัทจัดการจะนําหน่วยลงทุนท่ีเหลืออยู่ทัง้หมดมาเสนอขายให้กับนักลงทุนทัว่ไปในรอบตามข้อ 
(2.2) นีด้้วย อยา่งไรก็ดี หากในรอบการจองซือ้ตาม (2.2) นี ้มีการสัง่ซือ้เข้ามาไม่เต็มจํานวน บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิใน
การนําหน่วยลงทนุท่ีเหลืออยู่มาทําการจดัสรรให้กบันกัลงทนุสถาบนัประเภทกลุ่มท่ีได้สัง่ซือ้เข้ามาตัง้แต่ในรอบแรกตาม 
(2.1) ท่ีไมไ่ด้รับการจดัสรร หรือได้รับการจดัสรรแตเ่พียงบางสว่นได้ตามท่ีบริษัทจดัการเหน็สมควร 

(4) ในกรณีท่ีบริษัทจดัการได้ทําการแต่งตัง้ผู้จดัจําหน่ายหน่วยลงทนุของกองทนุ บริษัทจดัการและผู้จดัจําหน่ายแต่ละราย
จะไม่นําคําสัง่ซือ้ท่ีมีผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุมาพิจารณาร่วมกนัเพ่ือทําการจดัสรรหน่วยลงทนุ แต่จะให้ผู้จดัจําหน่ายสามารถ
แยกการดําเนินการจัดสรรได้ตามวงเงินท่ีผู้ จัดจําหน่ายได้รับตามสญัญาแต่งตัง้ ทัง้นีผู้้ จัดจําหน่ายรายดงักล่าวจะต้อง
ดําเนินการตามหลกัเกณฑ์และวิธีการจดัสรรหน่วยลงทนุเดียวกนักบัท่ีบริษัทจดัการได้กําหนดไว้นี ้
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อนึ่ง สําหรับกรณีของยอดสัง่ซือ้หน่วยลงทนุท่ีมาจากสว่นของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนสนบัสนนุนัน้ ในการจดัสรร
หน่วยลงทนุบริษัทจดัการจะนํายอดท่ีได้รับจากผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนสนบัสนนุมารวมคํานวณกบัยอดสัง่ซือ้ท่ี
บริษัทจดัการได้รับ และจะทําการจดัสรรหน่วยลงทนุไปพร้อมๆ กนั ตามวิธีการท่ีได้ระบไุว้ในข้อ 13.4 นี ้

ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะทําการเปิดเผยยอดการจดัสรรรวมของแต่ละผู้จดัจําหน่ายไว้ในเอกสารประกอบการขายหน่วยลงทนุ
ของกองทนุ ก่อนวนัท่ีจะเปิดให้มีการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุครัง้แรก 

(5) ในกรณีที่บริษัทจดัการพิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทนุ หรือ ในกรณีที่การสัง่ซือ้
หน่วยลงทนุของผู้ ถือหน่วยรายใดรายหนึ่งอาจมีผลทําให้ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุรายนัน้ ๆ ถือหน่วยลงทนุมากกว่าร้อยละ 5.0 
ของมลูค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะจัดสรร หรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือ
ทัง้หมดก็ได้ โดยไมจํ่าเป็นต้องแจ้งให้ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุทราบลว่งหน้า 

(6) สทิธิของผู้ ถือหน่วยลงทนุจะเกิดขึน้ หลงัจากท่ีนายทะเบียนหน่วยลงทนุได้บนัทกึข้อมลูการซือ้หน่วยลงทนุของผู้สัง่ซือ้
ในสมดุทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้วเท่านัน้ โดยนายทะเบียนหน่วยลงทนุจะออกและจดัส่ง “หนงัสือรับรองสิทธิในหน่วย
ลงทนุ/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากบัภาษี” ให้แก่ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุโดยทางไปรษณีย์ ภายใน 15 วนัทําการนบัแต่วนัทําการ
ถดัจากวนัปิดการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก 
 
13.5 การคืนเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุ   

บริษัทจดัการจะคืนเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุให้แก่ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุ ในกรณีตา่งๆ ภายใต้เง่ือนไขท่ีกําหนดดงัตอ่ไปนี ้

(1) กรณีท่ีการสั่งซือ้หน่วยลงทุนในการเสนอขายนัน้ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วน 
นอกเหนือจากกรณีตาม (2) ข้างลา่ง 
บริษัทจดัการจะดําเนินการจดัส่งเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุคืนให้แก่ผู้ ซือ้หน่วยลงทนุเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะให้แก่ผู้สัง่ซือ้ทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 1 เดือนนบัตัง้แต่วนัทําการถดัจากวนัสิน้สดุระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรกตาม
สดัส่วนของเงินค่าซือ้หน่วยลงทุน และหากบริษัทจัดการไม่สามารถคืนเงินภายในกําหนดเวลาดงักล่าวได้อนัเน่ืองจาก
ความผิดพลาดของบริษัทจัดการเอง บริษัทจดัการจะชําระดอกเบีย้ในอตัราท่ีคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ประกาศกําหนดให้กบัผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุด้วย อนึ่งสําหรับดอกเบีย้และหรือผลประโยชน์ใดๆ ท่ีเกิดขึน้จากเงินท่ี
ได้รับจากการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ (ถ้ามี) บริษัทจดัการจะนํารวมเข้าเป็นทรัพย์สนิของกองทนุ 

(2) กรณีท่ีบริษัทจดัการต้องยติุโครงการหลงัจากสิน้สดุระยะเวลาการเสนอขายเน่ืองจากไม่สามารถจําหน่ายหน่วยลงทนุ
ให้แก่ประชาชนได้ถงึ 10 ราย หรือจําหน่ายหน่วยลงทนุได้ถึง 10 รายแต่มีมลูค่า ท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดโดยคํานวณตาม
มลูคา่ท่ีตราไว้ของหน่วยลงทนุต่ํากวา่ 50,000,000 บาท (ห้าสบิล้านบาทถ้วน)   

บริษัทจดัการจะดําเนินการจดัสง่เงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุคืนพร้อมผลประโยชน์ใด ๆ ท่ีเกิดขึน้จากเงินท่ีได้รับจากการจําหน่าย
หน่วยลงทนุ (ถ้ามี) เป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะให้แก่ผู้สัง่ซือ้ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 1 เดือนนบัตัง้แต่วนัทําการถดัจาก
วนัสิน้สดุระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรกตามสดัส่วนของเงินค่าซือ้หน่วยลงทุน และหากบริษัทจัดการไม่
สามารถคืนเงินและผลประโยชน์ภายในกําหนดเวลาดงักลา่วได้อนัเน่ืองจากความผิดพลาดของบริษัทจดัการเอง บริษัทจดัการ
จะชําระดอกเบีย้ในอตัราท่ีคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ประกาศกําหนดให้กบัผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุด้วย 
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13.6 เง่ือนไขการขายหน่วยลงทนุ     
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธ และ/หรือ ระงับการสัง่ซือ้หน่วยลงทุน ทัง้หมดหรือบางส่วน ในกรณีใดกรณีหนึ่ง
ดงัตอ่ไปนี ้:- 

(1) กรณีท่ีการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุของผู้ ถือหน่วยรายใดรายหนึ่ง อาจมีผลทําให้ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุรายนัน้ๆ ถือหน่วยลงทนุ
มากกวา่ร้อยละ 5 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ  

(2) กรณีท่ีการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุนัน้มีผลทําให้จํานวนหน่วยลงทนุของกองทนุเกินกว่าจํานวนหน่วยลงทนุของโครงการ
ตามท่ีได้รับอนมุติัจากสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

(3) กรณีท่ีการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุนัน้มีผลให้จํานวนเงินทนุของกองทนุเกินกว่าจํานวนวงเงินท่ีบริษัทจดัการได้รับอนญุาต
ให้นําไปลงทนุ ณ ตา่งประเทศ ซึง่ในระหวา่งการเสนอขายครัง้แรกนีจ้ะเทา่กบั 920 ล้านบาท 

(4) กรณีท่ีในระหว่างการเสนอขายหน่วยลงทุน ค่าเงินบาทเกิดความผันผวน จนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถ
ประมาณการมลูคา่เงินกองทนุ และ/หรือ เงินคา่สัง่ซือ้หน่วยลงทนุเปรียบเทียบเป็นสกลุเงินดอลลาร์สหรัฐได้อยา่งชดัเจน  

(5) กรณีเอกสารหรือข้อมลูท่ีบริษัทจดัการได้รับจากผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุไมถ่กูต้องตามความเป็นจริง หรือไมค่รบถ้วน 

(6) กรณีบริษัทจดัการเกิดข้อสงสยัวา่การซือ้หน่วยลงทนุของผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุไมโ่ปร่งใส เช่น อาจเป็นการฟอกเงิน เป็นต้น 

(7) บริษัทจดัการอาจขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุในบางกรณีตามท่ีบริษัทจดัการเห็นสมควร เช่น ใน
กรณีท่ีบริษัทจดัการเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อกองทนุหรือผู้ ถือหน่วยลงทนุ หรือกรณีท่ีการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุอาจก่อให้เกิด
ปัญหาในการบริหารกองทนุหรือก่อให้เกิดผลเสียหายแก่กองทนุ เป็นต้น ทัง้นี ้เพ่ือเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทนุ
ผู้ ถือหน่วยลงทนุ และ ช่ือเสียงของบริษัทจดัการเป็นหลกั 
 
13.7  เอกสารหลกัฐานในการขอเปิดบญัชี   
เอกสารประกอบการเปิดบญัชีดงันี ้
(1) กรณีบคุคลธรรมดา 
(1.1)  สําเนาบตัรประจําตวัประชาชน พร้อมลงนามรับรองความถกูต้อง หรือ 
(1.2)  สําเนาบตัรประจําตวัข้าราชการ พร้อมลงนามรับรองความถกูต้อง หรือ 
(1.3) สําเนาหนงัสือเดินทาง พร้อมลงนามรับรองความถกูต้อง (เฉพาะกรณีชาวตา่งประเทศ) 

(2) กรณีนิติบคุคล 
(2.1)  สําเนาหนงัสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ ซึง่กรรมการผู้ มีอํานาจลงนามรับรองความถกูต้อง 
(2.2)  สําเนาหนงัสือบริคณห์สนธิ ข้อบงัคบัของบริษัท ซึง่กรรมการผู้ มีอํานาจลงนามรับรองความถกูต้อง 
(2.3)  สําเนาบตัรประจําตวัประชาชนของผู้ มีอํานาจลงนามแทนนิติบคุคล พร้อมลงนามรับรองความถกูต้อง 
(2.4)  หนงัสือมอบอํานาจกระทําการ สําหรับกรณีท่ีมีการมอบอํานาจให้ผู้ อ่ืนกระทําการแทน พร้อมสําเนาบตัรประชาชน
ของผู้มอบอํานาจและผู้ รับมอบอํานาจ  อนึ่งหากหนงัสือมอบอํานาจกระทําการเป็นฉบบัสําเนา ฉบบัสําเนาดงักล่าวนัน้
จะต้องลงนามรับรองโดยผู้มอบอํานาจด้วย  
(2.5) บตัรตวัอยา่งลายมือช่ือของกรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 
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(3) กรณีเป็นบคุคลประเภทอ่ืนๆ เช่น คณะบคุคล บคุคลตา่งด้าว ฯลฯ 

บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิในการพิจารณาเรียกเอกสารหลกัฐานอ่ืน ๆ ตามท่ีเหน็สมควร 
 
14. การเสนอขายหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครัง้แรก  

ช่องทางการเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก 
 บริษัทจดัการ        ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 
 Internet  เคาน์เตอร์ธนาคารพาณิชย์  
  Telephone-Banking  Internet Banking  
 บริการซือ้ผา่นเจ้าหน้าท่ีทางโทรศพัท์  บริการการลงทนุตามแผนการลงทนุอตัโนมติั (Regular Saving Plan) 

14.1 วนัเวลาทําการเสนอขายหน่วยลงทนุภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก  
ทุกวันทาํการ  ระหว่างเวลา......................ถงึ.......................(จะระบุไว้ในหนังสือชีช้วน)  

ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถทํารายการซือ้/ขายคืน/สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุได้ ระหว่างเวลาเปิดทําการธนาคารพาณิชย์ ทัง้นี ้
การทํารายการภายในเวลาท่ีกําหนดใด ให้ถือเป็นรายการของวนัทําการนัน้ ทัง้นี ้การทํารายการภายหลงัเวลาท่ีกําหนด จะ
ถือเป็นรายการของวนัทําการถดัไป  

บริษัทจดัการสงวนสิทธิท่ีจะพิจารณาข้อมลู และเวลาการทํารายการของผู้ ถือหน่วยลงทนุ ภายใต้หลกัฐานท่ีปรากฏอยู่ท่ี
บริษัทจดัการเป็นหลกัฐานอ้างอิงเทา่นัน้ 

อนึ่ง บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปล่ียนแปลง/แก้ไข/ขยาย/เพิ่ม/ลด วนั เวลา วิธีการ หรือ หยดุ/เล่ือนการส่งคําสัง่ซือ้/
ขายคืน/ สบัเปล่ียน และ/หรือการสง่คําสัง่ซือ้/ขายคืน/สบัเปล่ียนลว่งหน้าเป็นการชัว่คราว/ถาวร ซึง่หากเป็นกรณีท่ีบริษัทจดัการ
ทราบหรือรู้เหตุล่วงหน้า บริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ ถือหน่วยทราบไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนมีการปรับเปล่ียน 
อย่างไรก็ดี หากเป็นกรณีไม่ทราบล่วงหน้า อาทิเช่น  เกิดการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ หรือเกิดการเปล่ียนแปลงทาง
การเมือง หรือสถานการณ์การลงทนุไม่เหมาะสม เป็นต้น บริษัทจดัการจะประกาศให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบโดยเร็วท่ีสดุ โดย
ประกาศไว้ ณ สถานท่ีทําการของบริษัทจดัการและผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี)  

 
14.2 วิธีการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ และราคาขายหน่วยลงทนุ 

14.2.1 การสัง่ซือ้หน่วยลงทนุครัง้แรก 

ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทุนท่ียงัไม่เคยมีบญัชีกองทุน และ/หรือบญัชีผู้ ถือหน่วยลงทุนกบับริษัทจัดการ จะต้องเปิดบญัชีกองทุน 
และ/หรือบญัชีผู้ ถือหน่วยลงทนุ โดยต้องมีเอกสารตามข้อ 14.6 “เอกสารหลกัฐานในการขอเปิดบญัชี” แนบ และจะต้อง
กรอกรายละเอียดในใบคําขอเปิดบญัชีกองทนุ ใบคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ และใบคําขอใช้บริการอ่ืน ๆ ให้ครบถ้วนชดัเจน 
 
14.2.2 มลูคา่ขัน้ต่ําของการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ 
-ไมกํ่าหนด - 
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ทัง้นี ้การสัง่ซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุนีเ้ป็นครัง้แรก ผู้สัง่ซือ้จะต้องสัง่ซือ้เป็นมลูค่าไม่ต่ํากว่า 2,000 บาท (สองพนับาท) หรือ
ตามท่ีบริษัทจดัการกําหนดเป็นอยา่งอ่ืน 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะลดหย่อน หรือยกเว้นมูลค่าขัน้ต่ําของการสั่งซือ้หน่วยลงทุนครัง้แรก โดยขึน้อยู่กับ 
ดลุยพินิจของบริษัทจดัการ โดยบริษัทจดัการจะประกาศให้ผู้ลงทนุทราบลว่งหน้าไม่น้อยกว่า 3 วนัทําการ ณ สถานท่ีทําการ
ของบริษัทจดัการและผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) 

(1) ราคาขายหน่วยลงทนุ  

ราคาขายหน่วยลงทนุ =  มลูคา่หน่วยลงทนุ ณ สิน้วนัทําการขายหน่วยลงทนุ  

บวกด้วย  สว่นตา่งคา่ขายหน่วยลงทนุ (Subscription Spread) (ถ้ามี)  

บวกด้วย  คา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ (Front-end Fee) (ถ้ามี)  

การกําหนดราคาหน่วยลงทนุท่ีเสนอขายหลงัจากท่ีมีการปิดการเสนอขายครัง้แรกไปแล้ว บริษัทจดัการจะใช้มลูค่าหน่วย
ลงทนุ ณ สิน้วนัทําการขายหน่วยลงทนุ เป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาขายและจํานวนหน่วยลงทนุท่ีผู้ ซือ้จะได้รับ ซึ่งจะ
เป็นมลูคา่หน่วยลงทนุ และราคาขายหน่วยลงทนุท่ีรับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว  

(2) วิธีการขอรับหนงัสือชีช้วน ใบคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ ใบคําขอเปิดบญัชีกองทนุ  
ผู้สนใจลงทนุสามารถติดต่อขอรับหนงัสือชีช้วนสว่นข้อมลูโครงการ และ/หรือหนงัสือชีช้วนสว่นสรุปข้อมลูสําคญั และ/หรือ
ใบคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ และ/หรือใบคําขอเปิดบญัชีกองทุน และ/หรือเอกสารอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง ได้โดยผ่านบริษัทจัดการ 
หรือเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ (www.uobam.co.th) หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) ทัง้นี ้ตามวนัและเวลาทํา
การของบริษัทจดัการ และ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) และ/หรือวิธีอ่ืนใดท่ีบริษัทจดัการกําหนด 
 
14.2.3 การสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผา่นช่องทางท่ีบริษัทจดัการกําหนด 
ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุสามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทนุได้ท่ีบริษัทจดัการ หรือสํานกังานและสาขาของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 
(ถ้ามี) สําหรับมลูค่าขัน้ต่ําของการสัง่ซือ้ และจํานวนเงินสงูสดุต่อครัง้ในการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ ให้เป็นไปตามท่ีระบุไว้ใน
หนงัสือชีช้วน และ/หรือคู่มือการใช้บริการของแต่ละระบบ และ/หรือตามที่บริษัทจดัการประกาศกําหนดเพิ่มเติม ทัง้นี ้
การทํารายการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุสามารถติดต่อด้วยตนเองได้ท่ีบริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขาย
หรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) และ/หรือสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือทางไปรษณีย์ หรือเคร่ืองโทรสาร หรือ
วิธีอ่ืนใด ท่ีบริษัทจดัการประกาศกําหนด อาทิเช่น  
- ระบบ Premier Online (Internet Trading) ผา่น www.uobam.co.th หรือ 

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

- บริการการลงทนุตามแผนการลงทนุอตัโนมติั (Regular Saving Plan) หรือ 

- บริการซือ้ผา่นเจ้าหน้าท่ีทางโทรศพัท์ (Mutual Fund by Phone) 

ซึ่งวิธีการหรือช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทนุดงักล่าวข้างต้น บริษัทจดัการอาจเปิด และ/หรือไม่เปิดให้บริการครบทกุ
ช่องทาง ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุสามารถสอบถามเพิ่มเติม และขอคู่มือการใช้บริการของแต่ละระบบได้ท่ีบริษัทจดัการ และ/หรือ
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สถานท่ีติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ทัง้นี ้ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทุนสามารถศึกษา
รายละเอียด ข้อกําหนด และเง่ือนไขต่างๆ ของแต่ละระบบได้จากคู่มือการใช้บริการ และ/หรือท่ีบริษัทจดัการได้ประกาศ
เพิ่มเติม เช่น ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุท่ีต้องการใช้บริการในแต่ละระบบ จะต้องเคยเปิดบญัชีกองทนุหรือบญัชีผู้ ถือหน่วยลงทนุ
มาก่อน และ/หรือได้รับอนมุติัการขอใช้บริการ และ/หรือการขอหกับญัชีเงินฝากอตัโนมติัของธนาคารพาณิชย์ เป็นต้น 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติม หยดุการให้บริการ และ/หรือปรับลด วิธีการหรือช่องทางดงักล่าว 
ซึ่งจะเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ โดยบริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ลงทนุทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วนัทําการก่อนวนัเร่ิม / หยดุการให้บริการ ทัง้นี ้จะติดประกาศ ณ สถานท่ี
ทําการของบริษัทจดัการและผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) 
 
14.3. การรับชําระ และการเก็บรักษาเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุ  

14.3.1 ผู้ สั่งซือ้หน่วยลงทุนสามารถชําระเงินค่าซือ้หน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการ หรือผู้ สนับสนุนการขายหรือ
รับซือ้คืน (ถ้ามี) หรือชําระเงินค่าซือ้หน่วยลงทุนผ่านระบบ Bill Payment ของธนาคารพาณิชย์ ซึ่งสามารถชําระผ่าน 
2 ช่องทางหลกั คือ ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารพาณิชย์ และผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคาร ได้แก่ เทเลโฟนแบงก์กิง้ 
(Telephone Banking) และอินเทอร์เน็ตแบงก์กิง้ (Internet Banking) หรือวิธีอ่ืนใดท่ีบริษัทจดัการประกาศกําหนด โดย
วิธีการให้เป็นไปตามเง่ือนไขท่ีระบไุว้ในคูมื่อการใช้บริการ 
 
14.3.2 ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุจะต้องชําระเงินค่าซือ้ครัง้เดียวเต็มจํานวนท่ีสัง่ซือ้ โดยชําระเป็นเงินสด เช็ค ดราฟต์ คําสัง่
หกับญัชีธนาคาร ชําระผ่านบตัรเครดิต หรือวิธีอื่นใดที่บริษัทจดัการยอมรับ โดย ผู้สัง่ซือ้จะต้องลงวนัที่ตามวนัที่ที่สัง่ซือ้
และขีดคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายเพ่ือบญัชีเงินฝากประเภทกระแสรายวนัท่ีบริษัทจดัการเปิดไว้เพ่ือการนี ้ โดยระบช่ืุอ ท่ีอยู่ และ
หมายเลขโทรศพัท์ของผู้สัง่ซือ้ลงบนด้านหลงัของเช็คเพื่อความสะดวกในการติดต่อและเพื่อผลประโยชน์ของผู้สัง่ซือ้
หน่วยลงทนุ 
 
14.3.3  ในการชําระเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุ ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุจะต้องชําระค่าหน่วยลงทนุด้วยเงินจนเต็มค่า จะหกักลบ
ลบหนีก้ับบริษัทจัดการไม่ได้ เว้นแต่ผู้ ถือหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหนึ่งเพ่ือซือ้หน่วยลงทุนของ
กองทนุรวมอื่นที่บริษัทจดัการเป็นผู้ รับผิดชอบดําเนินการหรือกองทนุรวมเดียวกนั บริษัทจดัการอาจดําเนินการให้มีการ
หกักลบลบกนัก็ได้  
 
14.3.4 ในกรณีท่ีผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุชําระคา่ซือ้หน่วยลงทนุด้วยวิธีอ่ืนใดท่ีมิใช่เงินสด เช่น  

-  เช็ค ดราฟต์ หรือผ่านบตัรเครดิต บริษัทจดัการจะถือว่าวนัท่ีระบใุนใบคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ และ/หรือวนัท่ีบริษัทจดัการ
ได้รับรายงานการซือ้หน่วยลงทนุของผู้ลงทนุจากผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) เป็นวนัท่ีสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ โดย
บริษัทจดัการจะต้องทราบผลการเรียกเก็บเงินได้ตามระยะเวลาท่ีกําหนด 

ในกรณีท่ีเช็ค ดราฟต์ หรือการชําระผ่านบตัรเครดิตดงักล่าวไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ตามระยะเวลาท่ีกําหนด บริษัทจดัการ
ขอสงวนสทิธิท่ีจะระงบั และ/หรือยกเลกิ และ/หรือเล่ือนวนัสัง่ซือ้หน่วยลงทนุไปเป็นวนัเดียวกนักบัวนัท่ีเรียกเก็บเงินได้   
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- กรณีสัง่ซือ้หน่วยลงทนุโดยการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุมาจากกองทนุเปิด ภายใต้การบริหารจดัการ (กองทนุต้นทาง) มา
เข้ากองทนุเปิด  ตราสารหนีเ้อเชียน (กองทนุปลายทาง) (กรณีเปิดให้บริการ) บริษัทจดัการจะถือว่าวนัท่ีระบุในใบคําสัง่
สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุเป็นวนัท่ีสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ และบริษัทจดัการจะนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุของกองทนุต้นทางมา
ชําระคา่ซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุเปิดนี ้ภายใน 2 วนัทําการนบัแตว่นัท่ีท่ีระบใุนใบคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ 
 
14.3.5 บริษัทจดัการจะนําเงินท่ีได้รับจากการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุเก็บรักษาไว้ในบญัชีเงินฝากท่ีบริษัทจดัการเปิดไว้เพ่ือ
การนี ้ซึง่ดอกผล (ถ้ามี) ในช่วงดงักลา่วทัง้หมดจะนําเข้าเป็นผลประโยชน์ของกองทนุ 

 
14.4 การจดัสรรหน่วยลงทนุ 

14.4.1 การเพิ่มจํานวนหน่วยลงทนุท่ีขายได้แล้วจะทําภายในวนัทําการถดัจากวนัท่ีมีการคํานวณมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ
ของกองทนุ โดยบริษัทจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทนุให้ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุตามท่ีสัง่ซือ้ และได้ชําระเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุ
เตม็ตามจํานวนแล้ว 

อนึ่ง ในกรณีท่ีจํานวนเงินท่ีระบุไว้ในใบคําสัง่ซือ้หน่วยลงทุนไม่ตรงกบัจํานวนเงินท่ีบริษัทจดัการได้รับชําระ บริษัทจัดการจะ
จดัสรรหน่วยลงทนุให้ตามจํานวนเงินท่ีได้รับชําระเป็นเกณฑ์  

ยกเว้น :- 
กรณีเสนอขายหน่วยลงทนุตามปกติแล้วปรากฏเหตกุารณ์ดงันี ้
 ในกรณีท่ีการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนนัน้มีผลทําให้จํานวนเงินทุนของโครงการเกินกว่าจํานวนเงินทุนท่ีได้รับอนุมติัจาก
สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ในกรณีดงักลา่วบริษัทจดัการจะจดัสรรตามสดัสว่นจํานวน
หน่วยลงทนุท่ีสามารถจดัสรรได้ให้แก่ผู้สัง่ซือ้ โดยบริษัทจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทนุให้แก่ผู้สัง่ซือ้โดยใช้หลกัการ "ส่ังซือ้
ก่อนได้ก่อน" ตามวนัท่ีได้รับการสัง่ซือ้และเงินค่าซือ้หน่วยลงทุนเต็มตามจํานวน ในกรณีท่ีมีการสัง่ซือ้ในวนัเดียวกนัและมี
หน่วยลงทนุไมเ่พียงพอตอ่การจดัสรร บริษัทจดัการจะจดัสรรตามสัดส่วนจาํนวนหน่วยลงทุนท่ีสัง่ซือ้ให้แก่ผู้สัง่ซือ้ 

 
14.4.2 ในกรณีท่ีบริษัทจดัการพิจารณาแล้วเห็นว่าเพ่ือเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทนุ หรือของผู้ ถือหน่วยลงทนุ หรือ
ช่ือเสียงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจดัการ บริษัทจดัการสงวนสิทธิท่ีจะจดัสรรหรือไม่จดัสรรหน่วยลงทนุ
แตบ่างสว่นหรือทัง้หมดก็ได้โดยไมจํ่าเป็นต้องแจ้งให้ผู้ ซือ้หน่วยทราบลว่งหน้า  
 
14.4.3 ในกรณีท่ีจํานวนเงินท่ีระบุไว้ในใบคําสั่งซือ้หน่วยลงทุนไม่ตรงกับจํานวนเงินท่ีบริษัทจัดการได้รับชําระจาก 
ผู้ ซือ้หน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทนุให้ตามจํานวนเงินท่ีได้รับชําระเป็นเกณฑ์ 
 
14.4.4 สิทธิของผู้ ถือหน่วยลงทนุจะเกิดขึน้หลงัจากนายทะเบียนหน่วยลงทนุได้บนัทึกข้อมลูการซือ้หน่วยลงทนุของ 
ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุลงในสมดุทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้วเทา่นัน้  
 
14.5 การคืนเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุ  
บริษัทจัดการจะคืนเงินค่าซือ้หน่วยลงทุนส่วนท่ีไม่ได้รับการจัดสรรโดยไม่มีดอกเบีย้เป็นเช็คขีดคร่อมสั่งจ่าย เฉพาะ 
ผู้สัง่ซือ้ ให้แก่ผู้สัง่ซือ้ภายใน 1 เดือนนบัแต่วนัทําการขายหน่วยลงทนุ ตามสดัส่วนของเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุ อนึ่ง สําหรับ
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ดอกเบีย้และหรือผลประโยชน์ใด ๆ ท่ีเกิดขึน้จากเงินท่ีได้รับจากการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ (ถ้ามี) บริษัทจดัการจะนํารวมเข้า
เป็นทรัพย์สนิของกองทนุ 
 
14.6.  เอกสารหลกัฐานในการขอเปิดบญัชี  
เอกสารประกอบการเปิดบญัชีมีดงันี ้เว้นแต่บริษัทจดัการยินยอมผ่อนผนัให้เป็นกรณีไป : (บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิใน
การพิจารณาจากเอกสารหลกัฐานอ่ืนๆ เพิ่มเติมหรือทดแทนตามท่ีเหน็สมควร)  

14.6.1 กรณีบคุคลธรรมดา 
(1) สําเนาบตัรประจําตวัประชาชน หรือสําเนาบตัรประจําตวัข้าราชการ พร้อมลงนามรับรองสําเนาถกูต้อง 
(2) สําเนาหนงัสือเดินทาง พร้อมลงนามรับรองสําเนาถกูต้อง (เฉพาะกรณีบคุคลตา่งด้าว) 
(3) สําเนาสมดุเงินฝากท่ีมีช่ือและเลขท่ีบญัชี พร้อมลงนามรับรองสําเนาถกูต้อง 
หรือเอกสารอ่ืนใดท่ีบริษัทจดัการอาจกําหนดเพิ่มเติม/ทดแทน 

 
14.6.2 กรณีนิติบคุคล 
(1) สําเนาหนงัสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ พร้อมลงนามรับรองสําเนาถกูต้องโดยผู้ มีอํานาจลงนาม 
(2) สําเนาหนงัสือบริคณห์สนธิ ข้อบงัคบัของบริษัท สําเนาบตัรประจําตวัผู้ เสียภาษีอากร พร้อมลงนามรับรองสําเนา
ถกูต้องโดยผู้ มีอํานาจลงนาม 
(3) สําเนาบญัชีรายช่ือผู้ ถือหุ้น (แบบ บอจ. 5) ในกรณีบริษัทจํากดั หรือหลกัฐานอ่ืนท่ีแสดงรายช่ือผู้ เป็นหุ้นสว่นหรือผู้ เป็น
เจ้าของนิติบคุคล ทัง้นี ้ตามท่ีบริษัทจดัการกําหนด พร้อมลงนามรับรองสําเนาถกูต้องโดยผู้ มีอํานาจลงนาม 
(4) ตวัอยา่งลายมือช่ือของผู้ มีอํานาจลงนามแทนนิติบคุคล และเง่ือนไขการลงนาม 
(5) สําเนาบตัรประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้านของผู้ มีอํานาจลงนามแทนนิติบคุคล 
(6) สําเนาหนังสือรับรองของบริษัท หนังสือมอบอํานาจ ประกาศ คําสัง่ ระเบียบภายใน หรือเอกสารหลกัฐานในการ
แตง่ตัง้บคุคลผู้ มีอํานาจกระทําการแทนนิติบคุคลนัน้ๆ พร้อมลงนามรับรองสําเนาถกูต้องโดยผู้ มีอํานาจลงนาม 
(7) สําเนาหนังสือมอบอํานาจกระทําการ สําหรับกรณีท่ีมีการมอบอํานาจให้ผู้ อ่ืนกระทําการแทน พร้อมสําเนาบัตร
ประชาชนผู้มอบอํานาจและผู้ รับมอบอํานาจ อนึ่งหากหนงัสือมอบอํานาจเป็นฉบบัสําเนา ฉบบัสําเนาดงักล่าวจะต้อง
ลงนามรับรองโดยผู้มอบอํานาจด้วย 
(8) สําเนาสมดุเงินฝากท่ีมีช่ือและเลขท่ีบญัชี พร้อมลงนามรับรองสําเนาถกูต้องโดยผู้ มีอํานาจลงนาม หรือเอกสารอ่ืนใดท่ี
บริษัทจดัการอาจกําหนดเพิ่มเติม 
 
14.6.3 กรณีเป็นบุคคล และ/หรือนิติบุคคลประเภทอ่ืน ๆ เช่น คณะบุคคล ห้างหุ้นส่วนไม่จดทะเบียนนิติบุคคลท่ีมี
กฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ หรือองค์กรอิสระ ฯลฯ บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการขอเอกสารอ่ืนใดเพิ่มเติม/ทดแทน ตามท่ี
เหน็สมควร 
 
14.7 เง่ือนไขการซือ้หน่วยลงทนุ  

14.7.1  บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ ถือหน่วยลงทุนได้ศึกษา และยินดีท่ีจะปฏิบติัตามเง่ือนไขต่างๆ ตามท่ีระบุไว้ในโครงการ 
และ/หรือหนงัสือชีช้วนแล้ว  
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14.7.2 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปรับปรุงเปล่ียนแปลงเพิ่มเติม และ/หรือแก้ไขวิธีการจัดส่งเอกสาร ข้อมลู หรือ
รายงานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับกองทุนให้กับผู้ ถือหน่วยลงทุนแตกต่างไปจากเดิม อาทิเช่น บริษัทจัดการอาจพิจารณาจัดส่ง
เอกสาร ข้อมลู หรือรายงานตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องกบักองทนุผ่านทางระบบอิเลก็ทรอนิกส์ เช่น จดัสง่ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ของบริษัทจัดการ หรือ การจัดส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ (email) เป็นต้น และ/หรือจัดส่งให้ในรูปแบบข้อมูลทาง
อิเลก็ทรอนิกส์อ่ืน หรือวิธีการอ่ืนใดตามท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุได้แสดงความจํานงไว้ แล้วแต่กรณี ทัง้นี ้สําหรับหนงัสือรับรองสิทธิ
ในหน่วยลงทนุที่ได้รับผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ และ/หรือวิธีการอื่นใด ตามที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุได้แสดงความจํานงไว้ 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถใช้แทนหนงัสือรับรองสทิธิในหน่วยลงทนุตามปกติได้ 

อนึ่ง กรณีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุได้แสดงความจํานงในการรับเอกสาร ข้อมลู หรือรายงานต่างๆ เก่ียวกบักองทนุตามวิธีใดวิธี
หนึ่งข้างต้น บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะจดัส่งเอกสาร ข้อมลู หรือรายต่างๆ ให้ผู้ถือหน่วยลงทนุตามวิธีที่ได้แสดง
ความจํานงไว้เทา่นัน้ จนกวา่จะมีคําสัง่เปล่ียนแปลงเป็นอย่างอ่ืน ดงันัน้ ผู้ ถือหน่วยลงทนุจึงควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้รับ
ข้อมลูเก่ียวกบักองทนุครบถ้วน ตามวิธีหรือช่องทางท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุได้แสดงความจํานงไว้กบับริษัทจดัการ 
 
14.7.3 ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุท่ีได้ทําการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ และได้ชําระเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุเต็มตามจํานวนแล้ว จะเพิก
ถอนการสัง่ซือ้หน่วยลงทุน และ/หรือขอคืนเงินค่าซือ้หน่วยลงทุนไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับอนมุติัจากบริษัทจัดการเป็นกรณี
พิเศษ 
 
14.7.4 ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุท่ีมีถ่ินฐานอยู่ในต่างประเทศ จะต้องเป็นผู้ รับภาระในเร่ืองของข้อกําหนด กฎระเบียบ และ
ภาษีตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุเอง 
 
14.7.5  บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิท่ีจะปฏิเสธหรือระงบั การสัง่ซือ้ การจดัสรร และ/หรือการโอนหน่วยลงทนุให้แก่ US Person 
 
14.7.6 บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิท่ีจะปฏิเสธ และ/หรือระงบัการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ ทัง้หมดหรือบางสว่น และ/หรือปฏิเสธท่ี
จะให้คําแนะนําการลงทนุ ในกรณีใดกรณีหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้:-  

(1)  กรณีท่ีการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนของผู้ ถือหน่วยรายใดรายหนึ่ง อาจมีผลทําให้ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทุนรายนัน้ๆ ถือหน่วย
ลงทนุมากกวา่ร้อยละ 5.0 ของมลูคา่หน่วยลงทนุท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมด 

(2)  กรณีท่ีการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุนัน้มีผลทําให้จํานวนหน่วยลงทนุของกองทนุเกินกว่าจํานวนเงินทนุของโครงการตามท่ี
ได้รับอนมุติัจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.    

(3)   กรณีเอกสารหรือข้อมลูประกอบการซือ้หน่วยลงทนุท่ีบริษัทจดัการได้รับจากผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุไม่ถกูต้องตามความ
เป็นจริง และ/หรือไมค่รบถ้วน 

(4) กรณีเอกสารหรือข้อมลูประกอบการซือ้หน่วยลงทนุท่ีบริษัทจดัการได้รับจากผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุไม่ถกูต้องตามความ
เป็นจริง และ/หรือไมค่รบถ้วนทัง้ตามข้อกําหนดของสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือตามข้อกําหนดของบริษัทจดัการ 
อาทิเช่น ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทุนปฏิเสธท่ีจะให้ข้อมลูหรือให้ข้อมลูท่ีไม่ครบถ้วน เพ่ือประกอบการให้คําแนะนําท่ีสอดรับกับ
ระดบัความเส่ียงของกองทนุรวม  และ/หรือผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุประสงค์จะลงทนุในกองทนุท่ีมีระดบัความเส่ียงสงูกว่าระดบั
ความเส่ียงท่ีผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุยอมรับได้ และผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุไม่ยินยอม/ไม่ให้คํายืนยนัรับทราบถึงระดบัความเส่ียงท่ี
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เพิ่มขึน้จากการลงทุนในกองทุนดงักล่าว และ/หรือกรณีท่ีผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทุนไม่ได้นําส่งเอกสารหลกัฐานประกอบการซือ้
หน่วยตามท่ีกําหนด เป็นต้น 

(5)  กรณีท่ีมีเหตอุนัควรสงสยัวา่ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุ และ/หรือผู้ ถือหน่วยลงทนุ หรือบคุคลท่ีเก่ียวข้อง/เก่ียวเน่ือง/เก่ียวพนั
กบัผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุ และ/หรือผู้ ถือหน่วยลงทนุ เป็นบุคคลท่ีมีความเก่ียวข้อง/เก่ียวเน่ือง/เก่ียวพนักบัการฟอกเงินหรือ
การก่อการร้าย หรืออยู่ระหว่างถกูกล่าวโทษ/สอบสวน/ติดตาม/ต้องสงสยั/ถกูดําเนินคดี และ/หรือ เป็นบคุคลท่ีมีช่ืออยู่ใน
บญัชีรายช่ือผู้กระทําผิด (Black List) จากเจ้าหน้าท่ีของรัฐหรือเจ้าหน้าท่ีขององค์กรกํากบัดแูลท่ีเก่ียวข้องในเร่ืองดงักลา่ว  

(6)  กรณีท่ีปรากฏเหตกุารณ์ตามข้อ 18 “การเล่ือนกําหนดการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทนุคืนแก่ผู้ ถือหน่วย ลงทนุ” ข้อ 19 
“การไม่ขายหรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุตามคําสัง่ซือ้หรือ คําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ” ข้อ 20 “การหยดุรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ” 
หรือ ข้อ 24 “วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุ และราคา
หน่วยลงทนุ หลกัเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีท่ีมลูคา่หน่วยลงทนุไมถ่กูต้อง”  

(7)  บริษัทจดัการอาจขอสงวนสทิธิท่ีจะปฏิเสธการสัง่ซือ้ และ/หรือการจดัสรรหน่วยลงทนุในบางกรณีตามท่ีบริษัทจดัการ
เห็นสมควร เช่น ในกรณีท่ีบริษัทจดัการเห็นว่าเป็นประโยชน์โดยรวมต่อกองทนุหรือผู้ ถือหน่วยลงทนุ หรือกรณีท่ีการสัง่ซือ้
หน่วยลงทนุอาจก่อให้เกิดปัญหาในการบริหารกองทนุหรือก่อให้เกิดผลเสียหายแก่กองทนุ เป็นต้น ทัง้นี ้เพ่ือเป็นการรักษา
ผลประโยชน์โดยรวมของกองทนุ ผู้ ถือหน่วยลงทนุ และ ช่ือเสียงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายในอนาคตของบริษัทจดัการ
เป็นหลกั  

(8) บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธการสัง่ซือ้ และ/หรือการจดัสรรหน่วยลงทนุทัง้หมดทกุรายการและยกเลิกการ
ขายหน่วยลงทนุภายหลงัการเสนอขายครัง้แรกนีห้ากคาดการณ์ได้ว่า การจดัตัง้และ/หรือการลงทนุของกองทนุ ณ ขณะนัน้ๆ 
ไม่เหมาะสม และ/หรือไม่เป็นประโยชน์โดยรวมต่อนกัลงทนุ โดยบริษัทจดัการอาจยกเลิกการจดัตัง้กองทนุและคืนเงินค่า
จองซือ้ให้กบันกัลงทนุโดยเร็ว  
 
14.7.6 กรณีท่ีการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุของบคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดมีจํานวนเกินข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุของ
กองทนุรวม บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธหรือระงบัการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุแก่บคุคลใดหรือกลุ่มบคุคลเดียวกนัใดท่ีซือ้
หน่วยลงทุนเกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน เว้นแต่เข้าข้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วย
หลกัเกณฑ์เก่ียวกบัข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุในกองทนุรวมและหน้าท่ีของบริษัทจดัการ 

เง่ือนไขอ่ืน : 
เง่ือนไขอ่ืนๆ ของข้อ 14 “การเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก” 
บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิท่ีจะปรับปรุง แก้ไข และ/หรือเพิ่มเติมข้อ 14 “การเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก” ตาม
หลกัเกณฑ์และเง่ือนไขท่ีบริษัทจดัการกําหนด และเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยไม่ถือว่า
เป็นการแก้ไขโครงการ โดยบริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ลงทนุทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วนัทําการก่อนวนัเร่ิมให้บริการ โดยจะ
ติดประกาศ ณ สถานท่ีทําการของบริษัทจดัการและผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) ทัง้นี ้การปรับปรุง แก้ไข และ/หรือ
เพิ่มเติมดงักลา่วจะเป็นไปเพ่ือประโยชน์โดยรวมของกองทนุ 
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15.  การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสทิธิในหน่วยลงทุนหรือใบหน่วยลงทุน   

15.1.  รูปแบบของเอกสารแสดงสทิธิในหน่วยลงทนุ  
-   หนงัสือรับรองสทิธิในหน่วยลงทนุ  
-   ระบบไร้ใบหน่วยลงทนุ 
 
15.2.  เง่ือนไขในการออกเอกสารแสดงสทิธิในหน่วยลงทนุและระยะเวลาการสง่มอบ 

(1) โครงการจดัการจะใช้ระบบไร้ใบหน่วยลงทนุ (Scripless) โดยบริษัทจดัการจะดําเนินการให้นายทะเบียนหน่วยลงทนุ
ทําการบนัทึกช่ือผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทุนเป็นผู้ ถือหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทุนตามรายละเอียดใน “ใบคําขอเปิด
บญัชีกองทนุ” และ “ใบคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ” เม่ือผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุได้ชําระเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุครบถ้วนแล้ว  

ในกรณีท่ีมีผู้ ถือหน่วยลงทนุตัง้แต่ 2 คนขึน้ไป แต่ไม่เกิน 4 คนถือหน่วยลงทนุร่วมกนั บริษัทจดัการจะจดแจ้งช่ือผู้ ถือหน่วย
ลงทนุเหล่านัน้เป็นผู้ ถือหน่วยลงทนุร่วมกนัในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุ และจะถือเอาบคุคลท่ีมีช่ือแรกในคําขอเปิดบญัชี
กองทนุเป็นผู้ ใช้สิทธิในฐานะผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุหรือผู้ถือหน่วยลงทนุ อย่างไรก็ดีหากผู้สัง่ซือ้ประสงค์เป็นอย่างอื่น 
บริษัทจดัการอาจพิจารณาตามท่ีเหน็สมควร 

(2) นายทะเบียนหน่วยลงทนุจะออก “หนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุ” ทกุครัง้ท่ีมีการสัง่ซือ้หรือขายคืนหน่วยลงทนุ ผ่าน
ระบบการซือ้ / ขายหน่วยลงทนุของกองทนุเปิด เพ่ือเป็นการยืนยนัจํานวนหน่วยลงทนุให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุและจะจดัส่ง
หนงัสือรับรองสทิธิในหน่วยลงทนุ/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากบัภาษีให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุภายใน 15 วนัทําการนบัแต่วนัทําการ
ถดัจากวนัที่ปิดการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก หรือภายใน 5 วนัทําการนบัแต่วนัคํานวณมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของ
วนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุในช่วงการขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทนุภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก อนึ่ง เอกสารหลกัฐาน
ตา่งๆ จะจดัสง่โดยทางไปรษณีย์หรือให้ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนเป็นผู้มอบให้แล้วแตก่รณี  

นายทะเบียนหน่วยลงทนุและ/หรือบริษัทจดัการจะถือเอายอดคงเหลือของหน่วยลงทนุท่ีปรากฎในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุและ
ในหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน ท่ีนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้ส่งให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนฉบับล่าสดุเป็นรายการท่ีเป็น
ปัจจบุนัและถกูต้อง 

(3) นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออก “หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน” ทุกครัง้ท่ีมีการทํารายการโอนหน่วยลงทุน
ระหวา่งระบบนายทะเบียนหน่วยลงทนุ และบริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั ภายใน 5 วนัทําการนบัแต่
วันทําการท่ีทํารายการโอนหน่วยลงทุน ทัง้นี ้นายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือผู้ สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนจะจัดส่ง
หนงัสือรับรองสทิธิในหน่วยลงทนุให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

(4) นายทะเบียนหน่วยลงทนุจะดําเนินการให้มีการออกและจดัส่ง “รายงานการถือหน่วยลงทนุ” ซึ่งได้รับการปรับปรุง
รายการให้เป็นปัจจบุนั ณ วนัทําการสดุท้ายของทกุไตรมาสตามปีปฏิทิน ให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีได้ทําการฝากหน่วยลงทนุ
ไว้กบับญัชีของนายทะเบียนหน่วยลงทนุ ณ วนัทําการสดุท้ายของไตรมาสนัน้ๆ 

ในกรณีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุรายใดมีจํานวนหน่วยลงทนุในบญัชีกองทนุเหลือต่ํากว่า 500 หน่วย นายทะเบียนหน่วยลงทนุ
และ/หรือบริษัทจดัการขอสงวนสทิธิท่ีจะไมจ่ดัสง่รายงานดงักลา่ว   
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(5) ในกรณีท่ีบญัชีกองทนุของผู้ ถือหน่วยลงทนุไม่มีมลูค่าคงเหลือในบญัชีและบญัชีนัน้ไม่มีการติดต่อขอใช้บริการเป็น
เวลานานติดต่อกันเกิน 1 ปี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปิดบัญชีดงักล่าวโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนทราบ
ลว่งหน้าไมว่า่ด้วยเหตผุลใด ๆ 

(6)  นายทะเบียนหน่วยลงทนุและ/หรือบริษัทจดัการจะดําเนินการออกใบหน่วยลงทนุให้กบัผู้ ถือหน่วยลงทนุเฉพาะใน
กรณีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุร้องขอให้ออกใบหน่วยลงทนุ เพ่ือนําไปใช้เป็นหลกัประกนัในการขอสินเช่ือจากสถาบนัการเงิน โดย
ผู้ ร้องขอจะต้องดําเนินการดงันี ้:- 
(6.1) กรอกรายละเอียดในใบคําขอให้ออกใบหน่วยลงทนุ ซึง่ขอรับได้จากนายทะเบียนหน่วยลงทนุ 
(6.2) ย่ืนใบคําขอให้ออกใบหน่วยลงทนุพร้อมชําระคา่ธรรมเนียมในการออกใบหน่วยลงทนุต่อนายทะเบียนหน่วยลงทนุตามท่ี
ระบไุว้ในข้อ 23 “คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากผู้สัง่ซือ้หรือผู้ ถือหน่วยลงทนุและกองทนุรวม”  
(6.3) นายทะเบียนหน่วยลงทนุโดยได้รับมอบหมายจากบริษัทจดัการจะดําเนินการออกใบหน่วยลงทนุให้กบัผู้ ถือหน่วย
ลงทนุตามจํานวนหน่วยลงทนุท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุกรอกในใบคําขอ สําหรับกรณีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุกรอกจํานวนหน่วยลงทนุ
ในใบคําขอมากกวา่จํานวนหน่วยลงทนุท่ีปรากฏอยูใ่นรายการท่ีบนัทกึโดยนายทะเบียนหน่วยลงทนุ นายทะเบียนหน่วยลงทนุ 
และ/หรือบริษัทจดัการจะถือว่าผู้ ถือหน่วยลงทนุประสงค์จะให้ออกใบหน่วยลงทนุสําหรับหน่วยลงทนุจํานวนเท่าท่ีปรากฏ
อยูใ่นรายการท่ีบนัทกึโดยนายทะเบียนหน่วยลงทนุนัน้ 
(6.4) ใบหน่วยลงทนุท่ีออกให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุจะมีรายการตามท่ีคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์
ประกาศกําหนดซึ่งจะระบช่ืุอผู้ ถือหน่วยลงทนุ โดยในใบหน่วยลงทนุจะต้องมีลายมือช่ือกรรมการผู้ มีอํานาจลงนามผกูพนั
บริษัทจดัการและประทบัตราสําคญั หรือจะต้องมีลายมือช่ือกรรมการผู้ มีอํานาจลงนามผกูพนันายทะเบียนหน่วยลงทนุ 
และ/หรือใช้เคร่ืองจกัรประทบั หรือโดยวิธีอ่ืนใดตามท่ีกฏหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์จะอนญุาตให้ทําได้ 
จงึจะถือวา่ใบหน่วยลงทนุถกูต้องและมีผลสมบรูณ์ตามกฎหมาย 

 
16.  การรับซือ้คืนหน่วยลงทุน 

16.1 ช่องทางการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ 
 บริษัทจดัการ                       ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 
 Internet   บริการขายผา่นเจ้าหน้าท่ีทางโทรศพัท์ 
 บริการการลงทนุตามแผนการลงทนุอตัโนมติั (Regular Saving Plan) 
 
16.2 วิธีการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ :  รับซือ้คืนหน่วยลงทนุแบบปกติ 
 
รายละเอียดวธีิการรับซือ้คืนหน่วยลงทุน 

16.2.1 การสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุจะต้องกรอกรายละเอียดในใบคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ และเอกสารอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง ให้ครบถ้วนชดัเจน 
 
16.2.2 มลูคา่ขัน้ต่ําของการขายคืนหน่วยลงทนุ 
- ไมกํ่าหนด - 
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16.2.3 ราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ 
ราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ  =  มลูคา่หน่วยลงทนุ ณ สิน้วนัทําการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ  
หกัด้วย  สว่นตา่งคา่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุ (Redemption Spread) (ถ้ามี)  
หกัด้วย  คา่ธรรมเนียมการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ (Back-end Fee) (ถ้ามี)  

บริษัทจดัการจะใช้มลูค่าหน่วยลงทนุ ณ สิน้วนัทําการท่ีรับซือ้คืนหน่วยลงทนุเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคารับซือ้คืน โดย
มลูคา่หน่วยลงทนุ ราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ ต้องเป็นมลูคา่และราคาท่ีได้รับการรับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว 
 
16.2.4 การรับซือ้คืนหน่วยลงทนุผา่นช่องทางท่ีบริษัทจดัการกําหนด 
ผู้ ถือหน่วยลงทุนท่ีต้องการขายคืนหน่วยลงทุนสามารถติดต่อขอรับใบคําสัง่ขายคืนและขายคืนหน่วยลงทุนได้ท่ีบริษัท
จดัการ หรือสํานกังานและสาขาของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) สําหรับมลูค่าขัน้ต่ําของการสัง่ขายคืน และ
จํานวนเงินสงูสดุต่อครัง้ในการสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ ให้เป็นไปตามท่ีระบไุว้ในหนงัสือชีช้วน และ/หรือคู่มือการใช้บริการ
ของแต่ละระบบ และ/หรือตามท่ีบริษัทจัดการประกาศกําหนดเพิ่มเติม ทัง้นี ้การทํารายการสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนผ่าน
บริษัทจดัการ ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถติดต่อด้วยตนเองได้ท่ีบริษัทจดัการ หรือส่งคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุมายงับริษัท
จดัการผา่นทางระบบอิเลก็ทรอนิกส์ หรือทางไปรษณีย์ หรือเคร่ืองโทรสาร หรือวิธีอ่ืนใด ท่ีบริษัทจดัการประกาศกําหนด  

นอกจากช่องทางการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุดงักลา่วข้างต้นแล้ว บริษัทจดัการยงัเปิดให้มีช่องทางอ่ืนๆ อาทิเช่น  
- ระบบ Premier Online (Internet Trading) ผา่น www.uobam.co.th หรือ 
- บริการการลงทนุตามแผนการลงทนุอตัโนมติั (Regular Saving Plan) หรือ 
- บริการขายผา่นเจ้าหน้าท่ีทางโทรศพัท์  

ซึ่งวิธีการหรือช่องทางการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุดงักล่าวข้างต้น บริษัทจดัการอาจเปิด และ/หรือไม่เปิดให้บริการครบ
ทกุช่องทาง ผู้ สั่งขายคืนหน่วยลงทุนสามารถสอบถามเพ่ิมเติม และขอคุ่มือการใช้บริการของแต่ละระบบได้ท่ี 
บริษัทจดัการ และ/หรือสถานท่ีติดต่อทกุแห่งของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) ทัง้นี ้ผู้สัง่ขายคืน
หน่วยลงทนุสามารถศกึษารายละเอียด ข้อกําหนด และเง่ือนไขต่างๆ ของแต่ละระบบได้จากคู่มือการใช้บริการ และ/หรือท่ี
บริษัทได้ประกาศเพิ่มเติม เช่น ผู้สัง่ขายคืนหน่วยลงทนุท่ีต้องการใช้บริการในแต่ละระบบ จะต้องเคยเปิดบญัชีกองทนุหรือ
บัญชีผู้ ถือหน่วยลงทุนมาก่อน และ/หรือได้รับอนุมัติการขอใช้บริการ และ/หรือการขอหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติของ
ธนาคารพาณิชย์ เป็นต้น 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติม หยดุการให้บริการ และ/หรือปรับลด วิธีการหรือช่องทางดงักล่าว 
ซึ่งจะเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ โดยบริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ลงทนุทราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 3 วนัทําการก่อนวนัเร่ิม / หยดุการให้บริการ ทัง้นี ้จะติดประกาศ ณ สถานท่ีทําการ
ของบริษัทจดัการและผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) 
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16.3 ระยะเวลาในการรับซือ้คืน  

ทุกวันทาํการ  ระหว่างเวลา......................ถงึ.......................(จะระบุไว้ในหนังสือชีช้วน) 

ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถทํารายการซือ้/ขายคืน/สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุได้ ระหว่างเวลาเปิดทําการธนาคารพาณิชย์ ทัง้นี ้
การทํารายการภายในเวลาท่ีกําหนดใด ให้ถือเป็นรายการของวนัทําการนัน้ ทัง้นี ้การทํารายการภายหลงัเวลาท่ีกําหนด จะ
ถือเป็นรายการของวนัทําการถดัไป  

บริษัทจดัการสงวนสิทธิท่ีจะพิจารณาข้อมลู และเวลาการทํารายการของผู้ ถือหน่วยลงทนุ ภายใต้หลกัฐานท่ีปรากฏอยู่ท่ี
บริษัทจดัการเป็นหลกัฐานอ้างอิงเทา่นัน้ 

อนึ่ง บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปล่ียนแปลง/แก้ไข/ขยาย/เพิ่ม/ลด วนั เวลา วิธีการ หรือ หยดุ/เล่ือนการส่งคําสัง่ซือ้/
ขายคืน/ สบัเปล่ียน และ/หรือการสง่คําสัง่ซือ้/ขายคืน/สบัเปล่ียนล่วงหน้าเป็นการชัว่คราว/ถาวร ซึ่งหากเป็นกรณีท่ีบริษัท
จดัการทราบหรือรู้เหตลุว่งหน้า บริษัทจดัการจะประกาศให้ผู้ ถือหน่วยทราบไม่น้อยกว่า 3 วนัทําการก่อนมีการปรับเปล่ียน 
อย่างไรก็ดี หากเป็นกรณีไม่ทราบล่วงหน้า อาทิเช่น  เกิดการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ หรือเกิดการเปล่ียนแปลงทาง
การเมือง หรือสถานการณ์การลงทนุไม่เหมาะสม เป็นต้น บริษัทจดัการจะประกาศให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบโดยเร็วท่ีสดุ โดย
ประกาศไว้ ณ สถานท่ีทําการของบริษัทจดัการและผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี)  

 
16.4 การขายคืนหน่วยลงทนุ 

ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า 

ทัง้นี ้ให้ดเูง่ือนไขในข้อ 16.3 ประกอบ  
 

16.5 การชําระเงินคา่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุ  

16.5.1 บริษัทจดัการจะดําเนินการหรือมอบหมายให้ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุ
ภายใน 5 วนัทําการถดัจากวนัท่ีมีการคํานวณมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุนัน้ๆ โดยการโอนเงิน
เข้าบัญชีเงินฝากของผู้ ถือหน่วยลงทุนหรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะระบุช่ือผู้ ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทาง
ไปรษณีย์หรือนําสง่โดยผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน ทัง้นี ้ตามท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุได้แจ้งความประสงค์ไว้  
 
16.5.2 สทิธิของผู้ ถือหน่วยลงทนุในการขายคืนหน่วยลงทนุ จะเกิดขึน้หลงัจากท่ีนายทะเบียนหน่วยลงทนุได้บนัทกึข้อมลู
การสัง่ซือ้/ขายหน่วยลงทนุของผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้วเทา่นัน้  

 
16.5.3 บริษัทจดัการจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทนุท่ีรับซือ้คืน ในวนัทําการถดัจากวนัท่ีมีการคํานวณมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ
ของกองทนุ  
 
16.6 เง่ือนไขการขายคืนหน่วยลงทนุ  

16.6.1 บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ ถือหน่วยลงทุนได้ทําการศึกษา และยินดีจะปฏิบัติตามเง่ือนไขต่างๆ ตามท่ีระบุไว้ใน
โครงการ และ/หรือหนงัสือชีช้วนแล้ว 
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16.6.2 ในการขายคืนหน่วยลงทนุนัน้ ผู้ ถือหน่วยลงทนุจะต้องแสดงเอกสารหลกัฐานให้กบับริษัทจดัการ หรือตอบคําถาม
ข้อมูลส่วนบุคคลกรณีทํารายการทางโทรศัพท์ หรือเอกสารหรือวิธีการอ่ืนใด เม่ือได้รับการร้องขอจากบริษัทจัดการหรือ
ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหรือสาขาของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน ทัง้นี ้เพ่ือประโยชน์ในการยืนยนัตวัตนของ
ผู้ ถือหน่วยลงทนุ 
 
16.6.3 ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีย่ืนแสดงความจํานงในการขายคืนหน่วยลงทนุ และ/หรือส่งคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ จะทํา
การยกเลกิหรือเปล่ียนแปลงไมไ่ด้ ทัง้นี ้เว้นแตจ่ะได้รับความเหน็ชอบจากบริษัทจดัการเป็นกรณีพิเศษ 
 
16.6.4 ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทนุระบุจํานวนหน่วยลงทนุและ/หรือจํานวนเงินที่ต้องการขายคืนในใบคําสัง่ขายคืน
หน่วยลงทนุมากกวา่จํานวนหน่วยลงทนุและ/หรือจํานวนเงินท่ีปรากฎในการบนัทกึโดยนายทะเบียนหน่วยลงทนุบริษัทจดัการ
จะถือวา่ผู้ ถือหน่วยลงทนุประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทนุทัง้หมดเทา่ท่ีปรากฏตามท่ีบนัทกึโดยนายทะเบียนหน่วยลงทนุนัน้  

 
16.6.5 เอกสารใบบนัทึกรายการท่ีออกจากเคร่ืองโทรสารของผู้สัง่ขายคืนสามารถใช้เป็นเอกสารประกอบการทํารายการได้
เท่านัน้ บริษัทจัดการจะพิจารณาจากหลกัฐานท่ีปรากฏอยู่กับบริษัทจัดการเป็นหลกัฐานการทํารายการท่ีสมบูรณ์และ
อ้างอิงได้ 
 
16.6.6 กรณีเปลี่ยนแปลงวนั เวลา วิธีการ หรือหยดุรับคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ และ/หรือปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมการ
รับซือ้คืนหน่วยลงทนุ   

บริษัทจัดการอาจทําการขยาย หรือลดระยะเวลาในการรับคําสัง่ซือ้คืน/ขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือระยะเวลาการส่ง
คําสัง่ล่วงหน้าต่างไปจากเดิม เช่น หากผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนท่ีบริษัทจัดการแต่งตัง้ได้ทําการขยาย หรือลด
ระยะเวลาในการทําการให้แตกต่างไปจากวนั เวลาทําการตามปกติของธนาคารพาณิชย์ไทย หรือหากธนาคารพาณิชย์ได้
ทําการขยาย หรือลดระยะเวลาในการทําการให้แตกต่างไปจากวนั เวลาทําการตามปกติ หรือหากมีการปรับปรุง/เปล่ียนแปลง
ระบบการโอนเงินระหวา่งประเทศ เป็นต้น  
 
16.6.7  กรณีปฏิเสธ / ชะลอการสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ 
บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิท่ีจะปฏิเสธ และ/หรือชะลอการสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ ในกรณีใดกรณีหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้ 
(1) กรณีท่ีเอกสารหลกัฐานการสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุไมค่รบถ้วน  
(2) กรณีที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุที่ทําการขายคืนหน่วยลงทนุยงัมิได้นําส่งเอกสารหลกัฐานต่างๆ ที่ใช้เปิดบญัชีจนครบถ้วน 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุรายที่ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทนุจะต้องนําส่งเอกสารหลกัฐานต่างๆ จนครบถ้วนก่อนจึงจะทําการ
ขายคืนหน่วยลงทนุได้ 
(3) กรณีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุมีการเปล่ียนแปลงข้อมลูหรือข้อเท็จจริงใด ๆ และยงัมิได้ทําการแจ้งการเปล่ียนแปลง และ/หรือ
นําสง่เอกสารหลกัฐานการเปล่ียนแปลงตา่งๆ ให้บริษัทจดัการ และ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 
(4) กรณีท่ีมีคําสัง่จากหน่วยงานท่ีมีอํานาจตามกฎหมาย  มีคําสัง่ให้ปฏิเสธ / ชะลอ / ระงบั การสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ 

 



 

กองทนุเปิด ตราสารหนีเ้อเชียน       49 

16.6.8 ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีมีใบหน่วยลงทนุท่ีนายทะเบียนหน่วยลงทนุหรือบริษัทจดัการได้ออกไว้ให้ตามข้อ 15 “การออก
และส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ” หากจะขายคืนหน่วยลงทนุจํานวนดงักล่าวจะต้องนําใบหน่วยลงทนุมาส่ง
มอบคืนแก่บริษัทจดัการเพื่อให้นายทะเบียนหน่วยลงทนุทําการโอนหน่วยลงทนุนัน้เข้าระบบไร้ใบหน่วยลงทุน 
(Scripless) ก่อน จงึจะขายคืนหน่วยลงทนุดงักลา่วได้ 

เง่ือนไขอ่ืน :  
เง่ือนไขอ่ืนๆ ของข้อ 16 “การรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ” 
บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะปรับปรุง แก้ไข และ/หรือเพิ่มเติมข้อ 16  “การรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ” ตามหลกัเกณฑ์และ
เง่ือนไขท่ีบริษัทจดัการกําหนด และเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไข
โครงการ โดยบริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ลงทนุทราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 3 วนัทําการก่อนวนัเร่ิมให้บริการ โดยจะติดประกาศ 
ณ สถานท่ีทําการของบริษัทจดัการและผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) ทัง้นี ้การปรับปรุง แก้ไข และ/หรือเพิ่มเติม
ดงักลา่วจะเป็นไปเพ่ือประโยชน์โดยรวมของกองทนุ 

 
17.  การสับเปล่ียนหน่วยการถือหน่วยลงทุน   

ช่องทางการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ : 
 บริษัทจดัการ        ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 
 Internet  บริการการลงทนุตามแผนการลงทนุอตัโนมติั  
 บริการสบัเปล่ียนผา่นเจ้าหน้าท่ีทางโทรศพัท์ (Regular Saving Plan)  

 
17.1 เง่ือนไขการสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทนุ 
การสบัเปลี่ยนการถือหน่วยลงทนุ หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทนุของกองทนุเปิดหนึ่ง (“กองทนุเปิดต้นทาง”) เพื่อซือ้
หน่วยลงทนุของกองทนุเปิดอีกกองทนุหนึ่ง (“กองทนุเปิดปลายทาง”) ตามเง่ือนไขท่ีระบุไว้ในโครงการจดัการและ/หรือ
หนงัสือชีช้วน  

โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนซึ่งได้หกัค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนขาออกจาก
กองทนุเปิดต้นทาง (ถ้ามี) ไปชําระค่าซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุเปิดปลายทาง โดยเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุดงักล่าวนีจ้ะถกู
หกัคา่ธรรมเนียมในการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุขาเข้าของกองทนุเปิดปลายทางไว้ด้วย (ถ้ามี)  

ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุระหว่างกองทนุเปิดท่ีอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจดัการ โดยจะต้องเป็น
กองทนุเปิดท่ีระบไุว้ในหนงัสือชีช้วนวา่สามารถทําการสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทนุได้เท่านัน้ ทัง้นี ้การสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ
ไปมาระหวา่งกองทนุเปิดตา่ง ๆ นัน้ จะต้องเป็นไปตามเง่ือนไขท่ีระบไุว้ในหนงัสือชีช้วนด้วย 

ทัง้นี ้การในทํารายการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุใดๆ ผู้ ถือหน่วย/ผู้ลงทนุสามารถทํารายการสบัเปล่ียนได้เฉพาะกรณีเป็นการ
ทํารายการภายใต้ผู้ ถือหน่วยบุคคลเดียวภายใต้หมายเลขผู้ ถือหน่วยเดียวกันเท่านัน้ บริษัทจัดการไม่อนุญาติให้มีการ
สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุข้ามหมายเลขผู้ ถือหน่วยลงทนุ เว้นแตจ่ะได้รับการพิจารณาจากบริษัทจดัการเป็นรายกรณี 

อนึ่ง ในการทํารายการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนใดๆ ของผู้ ถือหน่วยลงทุนท่ีทําการเปิดบญัชีกองทุนผ่านตัวแทนขายของ
บริษัทจดัการนัน้ อาจมีกรณีท่ีไม่สามารถทํารายการสบัเปล่ียนได้ ทัง้นี ้ขึน้อยู่กบัระบบงานของตวัแทนท่ีทําการเปิดบญัชี
ของผู้ ถือหน่วยเป็นสําคญั 



 

กองทนุเปิด ตราสารหนีเ้อเชียน       50 

อยา่งไรก็ตาม บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิท่ีจะให้มีการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุจากกองทนุเปิดภายใต้การบริหารของบริษัทจดัการ 
(“กองทนุเปิดต้นทาง”) มาเข้ากองทนุเปิด ตราสารหนีเ้อเชียน (“กองทนุเปิดปลายทาง”) และ/หรือ การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ
จากกองทนุเปิด ตราสารหนีเ้อเชียน (“กองทนุเปิดต้นทาง”) ไปยงักองทนุเปิดอ่ืนภายใต้การบริหารจดัการของบริษัทจดัการ 
(“กองทนุเปิดปลายทาง”) โดยขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของบริษัทจดัการ ทัง้นี ้การสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุของกองทนุเปิดดงักล่าว 
จะต้องเป็นไปตามเง่ือนไขท่ีระบไุว้ในโครงการจดัการ และ/หรือหนงัสือชีช้วน 

ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบถงึกองทนุท่ีสามารถสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุได้ทางเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะหยุดรับคําสั่งสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนเป็นการชั่วคราว หรือถาวรก็ได้ ในกรณีท่ี 
บริษัทจดัการเห็นว่าการหยดุรับคําสัง่สัง่สบัเปล่ียนดงักล่าวจะเป็นประโยชน์สงูสดุ หรือมีผลกระทบในทางท่ีดีต่อกองทนุ
เปิดและผู้ ถือหน่วยลงทนุ โดยจะปิดประกาศไว้ท่ีสํานกังานของบริษัทจดัการ และ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 
(ถ้ามี) และ/หรือประกาศในเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ 
 
17.2 วนัเวลาทําการสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทนุ 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถทําการสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทนุได้ โดยวนัและเวลาในการสง่คําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุให้เป็น
วนัและเวลาเดียวกนักบัการสง่คําสัง่ซือ้หรือคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ ตามท่ีระบไุว้ในโครงการ และ/หรือหนงัสือชีช้วนของ
ทัง้กองทนุเปิดต้นทาง และกองทนุเปิดปลายทาง และ/หรือเง่ือนไข หรือหลกัเกณฑ์ท่ีบริษัทจดัการกําหนด 
 
17.3 การกําหนดราคาขายหน่วยลงทนุ กรณีสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทนุ  
ในการสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทนุ มลูคา่หน่วยลงทนุท่ีใช้เป็นเกณฑ์ในการคํานวณเม่ือสิน้วนัทําการสบัเปล่ียนจะกําหนด
ราคาขายและราคารับซือ้ ดงันี ้ 

(1) กรณีเป็นกองทนุเปิดต้นทาง  
การกําหนดราคารับซือ้คืนหน่วยลงทุนจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของวันทําการสับเปล่ียนการถือหน่วยลงทุน หักด้วย
คา่ธรรมเนียม (ถ้ามี)   

(2) กรณีเป็นกองทนุเปิดปลายทาง  
การคํานวณราคาสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนจะใช้มลูค่าหน่วยลงทนุท่ีคํานวณได้ ณ วนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุก่อนหน้า
วนัท่ีบริษัทจดัการถือวา่ได้รับเงินจากกองทนุเปิดต้นทาง บวกด้วยคา่ธรรมเนียม (ถ้ามี) 

ทัง้นี ้มลูค่าหน่วยลงทนุท่ีใช้คํานวณราคาขายและราคารับซือ้ในการสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทนุข้างต้นจะต้องได้รับการ
รับรองจากผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว 
 
17.4  วิธีการสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทนุ  
วิธีหรือช่องทางการสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทนุให้ใช้วิธีหรือช่องทางเดียวกนักบัการส่งคําสัง่ซือ้หรือคําสัง่ขายคืนหน่วย
ลงทุน ตามท่ีระบุไว้ในโครงการ และ/หรือหนังสือชีช้วนของทัง้กองทุนเปิดต้นทาง และกองทุนเปิดปลายทาง และ/หรือ
เง่ือนไขหรือหลกัเกณฑ์ท่ีบริษัทจดัการกําหนด 
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17.5 การคืนเงินคา่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ 
เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีระบไุว้ในข้อ 13.5 “การคืนเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุ” และข้อ 14.5 “การคืนเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุ” 

เง่ือนไขอ่ืน : 
เง่ือนไขอ่ืน ๆ ของข้อ 17 “การสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ” 
บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธ และ/หรือระงบัการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ ทัง้หมดหรือบางส่วน และ/หรือปฏิเสธท่ี
จะให้คําแนะนําการลงทนุในกรณีท่ีเอกสารหรือข้อมลูประกอบการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนท่ีบริษัทจัดการได้รับจากผู้ ถือ
หน่วยลงทนุไมถ่กูต้องตามความเป็นจริง และ/หรือไมค่รบถ้วนทัง้ตามข้อกําหนดของสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ
ตามข้อกําหนดของบริษัทจัดการ อาทิเช่น ผู้ ถือหน่วยลงทุนปฏิเสธท่ีจะให้ข้อมูลหรือให้ข้อมูลท่ีไม่ครบถ้วน เพ่ือ
ประกอบการให้คําแนะนําท่ีสอดรับกบัระดบัความเส่ียงของกองทนุรวม และ/หรือผู้ ถือหน่วยลงทนุประสงค์จะสบัเปล่ียน
หน่วยลงทนุไปลงทนุในกองทนุท่ีมีระดบัความเส่ียงสงูกว่าระดบัความเส่ียงท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุยอมรับได้ และผู้ ถือหน่วยลงทนุ
ไม่ยินยอม/ไม่ให้คํายืนยนัรับทราบถึงระดบัความเสี่ยงที่เพิ่มขึน้จากการลงทนุในกองทนุดงักล่าว และ/หรือกรณีที่ผู้ ถือ
หน่วยลงทนุไมไ่ด้นําสง่เอกสารหลกัฐานประกอบการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุตามท่ีกําหนด เป็นต้น 

นอกจากนี ้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปรับปรุง แก้ไข และ/หรือเพิ่มเติมข้อ 17 “การสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ” ตาม
หลกัเกณฑ์และเง่ือนไขท่ีบริษัทจดัการกําหนด และเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยไม่ถือ
ว่าเป็นการแก้ไขโครงการ โดยบริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ลงทนุทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วนัทําการก่อนวนัเร่ิมให้บริการ 
โดยจะติดประกาศ ณ สถานท่ีทําการของบริษัทจดัการและผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) 

ทัง้นี ้การปรับปรุง แก้ไข และ/หรือเพิ่มเติมดงักลา่วจะเป็นไปเพ่ือประโยชน์โดยรวมของกองทนุ 
 
18.  การเล่ือนกาํหนดการชาํระเงนิค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน   

บริษัทจดัการอาจเล่ือนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุคืนแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีได้มีคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ
ของกองทนุเปิดได้ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้

18.1 บริษัทจดัการพิจารณาแล้ว มีความเช่ือโดยสจุริตและสมเหตสุมผลว่าเป็นกรณีท่ีเข้าเหตดุงัต่อไปนี ้โดยได้รับความ
เหน็ชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว  
(1)  มีเหตจํุาเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่ายโอน หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทนุรวมเปิดได้อย่างสมเหตสุมผล 
หรือ  
(2)  มีเหตุท่ีทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินท่ีลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุ
ดงักลา่วอยูน่อกเหนือการควบคมุของบริษัทจดัการกองทนุรวม  
 
18.2  ผู้ ถือหน่วยลงทนุมีคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุก่อนหรือในช่วงระยะเวลาท่ีบริษัทจดัการพบว่า ราคารับซือ้คืนหน่วย
ลงทนุดงักล่าวไม่ถกูต้องและผู้ดแูลผลประโยชน์ยงัไม่ได้รับรองข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการ
ชดเชยราคา โดยราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุท่ีไม่ถกูต้องนัน้ต่างจากราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุที่ถกูต้องตัง้แต่หนึ่งสตางค์
ขึน้ไป และคิดเป็นอตัราตัง้แตร้่อยละ 0.5 ของราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุท่ีถกูต้อง  
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ทัง้นี ้การเล่ือนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุตาม 18.1 หรือ 18.2 ให้บริษัทจดัการปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์
ดงัตอ่ไปนี ้ 
(1) เล่ือนกําหนดชําระคา่ขายคืนได้ไมเ่กินสบิวนัทําการนบัแต่วนัท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุมีคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุนัน้ เว้นแต่
ได้รับการผอ่นผนัจากสํานกังาน  
(2) แจ้งผู้ ถือหน่วยลงทุนท่ีมีคําสั่งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเล่ือนกําหนดการชําระค่าขายคืน 
หน่วยลงทนุ ตลอดจนเปิดเผยตอ่ผู้ ถือหน่วยลงทนุรายอ่ืนและผู้ลงทนุทัว่ไปให้ทราบเร่ืองดงักลา่วด้วยวิธีการใดๆ โดยพลนั  
(3) แจ้งการเล่ือนกําหนดชําระค่าขายคืน พร้อมทัง้จัดส่งรายงานท่ีแสดงเหตผุลของการเล่ือน และหลกัฐานการได้รับความ
เห็นชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์ตามข้อ 18.1 หรือการรับรองข้อมลูของผู้ดแูลผลประโยชน์ตามข้อ 18.2 ตอ่สํานกังานโดย
พลนั ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะมอบหมายให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ดําเนินการแทนก็ได้  
(4) ในระหว่างการเล่ือนกําหนดชําระค่าขายคืน หากมีผู้ ถือหน่วยลงทุนสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดงักล่าว ให้
บริษัทจดัการกองทนุรวมรับซือ้คืนหน่วยลงทนุนัน้ โดยต้องชําระค่าขายคืนแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุตามลําดบัวนัท่ีสง่คําสัง่ขาย
คืนก่อนหลงั 

 
19.  การไม่ขายหรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทุนตามคาํส่ังซือ้หรือคาํส่ังขายคืนหน่วยลงทุน    

19.1 บริษัทจัดการอาจไม่ขาย ไม่รับซือ้คืน หรือไม่รับสับเปล่ียนหน่วยลงทุนตามคําสั่งซือ้ คําสั่งขายคืนหรือคําสั่ง
สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุท่ีได้รับไว้แล้ว หรืออาจหยดุรับคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืน หรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุได้ ในกรณีท่ี
ปรากฏเหตดุงัตอ่ไปนี ้
(1)  ตลาดหลกัทรัพย์ไมส่ามารถเปิดทําการซือ้ขายได้ตามปกติ  

(2)  บริษัทจดัการพิจารณาแล้ว มีความเช่ือโดยสจุริตและสมเหตสุมผลว่าเป็นกรณีดงัต่อไปนี ้โดยได้รับความเห็นชอบ
ของผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว  
(ก) มีเหตจํุาเป็นทําให้ไมส่ามารถจําหน่าย จ่าย โอนหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิของกองทนุรวมเปิดได้อยา่งสมเหตสุมผล  
(ข) ไมส่ามารถคํานวณมลูคา่ทรัพย์สนิของกองทนุรวมเปิดได้อยา่งเป็นธรรมและเหมาะสม หรือ  
(ค) มีเหตจํุาเป็นอ่ืนใดเพ่ือคุ้มครองประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ  

ทัง้นี ้การไม่ขาย ไม่รับซือ้คืน หรือไม่รับสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุตามคําสัง่ท่ีรับไว้แล้ว หรือการหยดุรับคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืน 
หรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุตาม (ก) (ข) หรือ (ค) ให้กระทําได้ไม่เกินหนึ่งวนัทําการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผนัจาก
สํานกังาน  

(3) กองทุนรวมได้ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์ดังต่อไปนีเ้กิดขึน้ ซึ่งก่อให้เกิด
ผลกระทบตอ่กองทนุรวมอยา่งมีนยัสําคญั 
(ก) ตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์ท่ีกองทนุรวมลงทนุไม่สามารถเปิดทําการซือ้ขายได้ตามปกติ ทัง้นี ้เฉพาะในกรณีท่ีกองทนุรวม
ลงทนุในหลกัทรัพย์ท่ีซือ้ขายในตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์แหง่นัน้เกินกวา่ร้อยละสบิของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวม 
(ข) มีเหตุการณ์ท่ีทําให้ไม่สามารถแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และทําให้ไม่สามารถโอนเงินออกจาก
ประเทศหรือรับโอนเงินจากตา่งประเทศได้ตามปกติ หรือ 
(ค)  มีเหตุท่ีทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินท่ีลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุ
ดงักลา่วอยูเ่หนือการควบคมุของบริษัทจดัการกองทนุรวม และผู้ดแูลผลประโยชน์เหน็ชอบด้วยแล้ว 
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(4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสั่งซือ้ หรือคําสั่งสับเปล่ียนหน่วยลงทุนท่ีรับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับ 
คําสัง่ซือ้ หรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ แก่ผู้ลงทนุเฉพาะราย เน่ืองจากปรากฏข้อเทจ็จริงดงัตอ่ไปนี ้ 
(ก) บริษัทจดัการมีเหตอุนัควรสงสยัวา่ผู้ลงทนุรายนัน้ๆ มีสว่นเก่ียวข้องกบัการกระทําดงัตอ่ไปนี ้ 
1. การกระทําท่ีเป็นความผิดมลูฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเก่ียวกบัการป้องกนัและปราบปรามการ
ฟอกเงิน ไมว่า่จะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายตา่งประเทศ  
2. การให้การสนบัสนนุทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือ  
3. การกระทําท่ีเป็นการปฏิบติัตามคําสัง่เก่ียวกบัการยดึหรืออายดัทรัพย์สนิ โดยบคุคลผู้ มีอํานาจตามกฎหมาย  

(ข)  บริษัทจดัการไมส่ามารถดําเนินการรู้จกัลกูค้า และตรวจสอบเพ่ือทราบข้อเทจ็จริงเก่ียวกบัลกูค้าได้ในสาระสําคญั  

เม่ือปรากฏเหตตุามข้อ 19.1 (1) – (4) ข้างต้น และบริษัทจดัการประสงค์จะไม่ขายหรือไม่รับซือ้คืน หรือไม่รับสบัเปล่ียน
หน่วยลงทนุ หรือหยดุรับคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืน หรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ ให้บริษัทจดัการปฏิบติัดงัตอ่ไปนี ้ 

(1) แจ้งผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีมีคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืน หรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุไว้แล้วให้ทราบถึงการไม่ขาย ไม่รับ
ซือ้คืน หรือไมรั่บสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุโดยพลนั และหากเป็นเหตตุามข้อ 19.1 (1), (2) หรือ (3) ข้างต้น ให้เปิดเผยต่อผู้ ถือ
หน่วยลงทนุรายอ่ืนและผู้ลงทนุทัว่ไปให้ทราบถึงการหยดุรับคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืน หรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุด้วย
วิธีการใด ๆ โดยพลนัด้วย  

(2) รายงานการไม่ขาย ไม่รับซือ้คืน หรือไม่รับสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน หรือการหยุดรับคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืน หรือคําสัง่
สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุพร้อมทัง้แสดงเหตผุล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทนุรวมเปิดนัน้ให้สํานกังานทราบโดยพลนั  

(3) ในกรณีท่ีบริษัทจดัการไม่ขาย ไม่รับซือ้คืน หรือไม่รับสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุหรือหยดุรับคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืน หรือคําสัง่
สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุตามข้อ 19.1 (1), (2) และ (3) ข้างต้น เกินหนึ่งวนัทําการ ให้บริษัทจดัการดําเนินการดงัต่อไปนี ้ก่อน
การเปิดรับคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืน หรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ  
(ก) รายงานการเปิดรับคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืน หรือคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ และรายงานฐานะการลงทนุของกองทนุรวม
เปิด ณ วนัทําการสดุท้ายก่อนวนัรายงานนัน้ให้สํานกังานทราบภายในวนัทําการก่อนวนัเปิดรับคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืน หรือ
คําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ  
(ข) แจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีมีคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืน หรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุไว้แล้วให้ทราบถึงการเปิดขายหรือ
รับซือ้คืนหน่วยลงทนุ ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุรายอ่ืนและผู้ลงทนุทัว่ไปให้ทราบถึงการเปิดรับคําสัง่ซือ้หรือ
คําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลนั   
 
19.2 บริษัทจดัการจะหยดุการขายหน่วยลงทนุตามคําสัง่ซือ้ หรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุท่ีได้รับมาแล้ว หรือหยดุ
รับคําสัง่ซือ้ หรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ ในช่วงระยะเวลาท่ีบริษัทจดัการพบว่าราคาขายหน่วยลงทนุไม่ถกูต้อง และ
ผู้ดูแลผลประโยชน์ยงัไม่ได้รับรองข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคา โดยราคาขาย
หน่วยลงทนุท่ีไม่ถกูต้องนัน้ต่างจากราคาขายหน่วยลงทนุท่ีถกูต้องตัง้แต่หนึ่งสตางค์ขึน้ไปและคิดเป็นอตัราตัง้แต่ร้อยละ 
0.5 ของราคาขายหน่วยลงทนุท่ีถกูต้อง โดยแจ้งผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีมีคําสัง่ซือ้ หรือสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุไว้แล้วให้ทราบถึง
การหยดุขายหน่วยลงทนุ หยดุรับคําสัง่ซือ้ หรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุรายอ่ืน
และผู้ลงทนุทัว่ไปให้ทราบถงึการหยดุรับคําสัง่ซือ้ หรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ ด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลนั  
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19.3 ในกรณีท่ีวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุของกองทนุรวมใดตรงกบัวนัท่ีสํานกังานได้ประกาศกําหนดให้เป็นวนัหยดุ
ทําการของบริษัทจดัการเป็นกรณีพิเศษ ให้บริษัทจดัการหยดุรับคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืน และคําสัง่สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุ
สําหรับวนัดงักลา่ว และต้องแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบลว่งหน้าเก่ียวกบัการหยดุรับคําสัง่ในกรณีดงักลา่วไม่น้อยกว่าห้า
วนัทําการก่อนถึงวนัหยดุทําการกรณีพิเศษนัน้ โดยการปิดประกาศไว้ในท่ีเปิดเผย ณ ท่ีทําการทกุแห่งของบริษัทจดัการ 
รวมทัง้จัดให้มีประกาศดังกล่าวไว้ ณ สถานท่ีติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุนท่ีใช้เป็น
สถานท่ีในการซือ้ขายหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) 
 
20. การหยุดรับซือ้คืนหน่วยลงทุน    

เพ่ือคุ้มครองประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุหรือในกรณีท่ีมีความจําเป็นเพ่ือรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของ
ประเทศหรือเพ่ือรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์
อาจประกาศให้บริษัทจัดการหยุดรับคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืน หรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุของกองทนุเปิดได้เป็นการ
ชัว่คราวตามระยะเวลาท่ีเห็นสมควร แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน 20 วนัทําการติดต่อกนัเว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ให้ขยายระยะเวลาหยดุรับคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืน หรือคําสัง่สบัเปล่ียน
หน่วยลงทนุออกไปได้ 
 
21.  การชาํระค่ารับซือ้คืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สนิอ่ืนแทนเงนิ 

กรณีบริษัทจดัการไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทนุเป็นเงิน และจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทนุเป็นหลกัทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอ่ืนแทน บริษัทจดัการจะกําหนดขัน้ตอนการดําเนินการต่อไป โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากสํานกังานก่อน 
และไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ โดยขัน้ตอนท่ีกําหนดดงักลา่วต้องสามารถปฏิบติัได้จริง และเป็นธรรมต่อผู้ ถือหน่วย
ลงทนุของกองทนุรวมทกุราย และบริษัทจดัการจะต้องแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุรายทราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 60 วนั 
 
22 สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ ผู้ที่ได้รับมอบหมายการจัดการลงทุนในต่างประเทศ 
ผู้ดูแลผลประโยชน์ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) และที่ปรึกษา (ถ้ามี)   

เว้นแต่สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ประกาศ กําหนด เห็นชอบ สัง่การ ยกเลิก ผ่อนผนั 
แก้ไข เปล่ียนแปลงเป็นอย่างอ่ืน สิทธิ หน้าท่ี และความรับผิดชอบของบริษัทจดัการ ผู้ดแูลผลประโยชน์ ผู้สนบัสนุนการ
ขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) และท่ีปรึกษา (ถ้ามี) มีดงัตอ่ไปนี ้ 

22.1.  สทิธิ หน้าท่ี และความรับผิดชอบของบริษัทจดัการ :  

22.1. (ก) สทิธิ หน้าท่ี และความรับผิดชอบของบริษัทจดัการ 

ในการจดัการกองทนุบริษัทจดัการมีสทิธิ หน้าท่ี และความรับผิดชอบในการดําเนินการดงัตอ่ไปนี ้

(1) การบริหารกองทนุ 
(1.1) รับผิดชอบและดแูลการบริหารจดัการกองทนุในสว่นของการลงทนุภายในประเทศเป็นหลกั 
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(1.2) ย่ืนคําขอจดทะเบียนกองทรัพย์สินซึ่งเป็นเงินได้จากการขายหน่วยลงทุนของโครงการเป็นกองทุนต่อสํานักงาน
คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ภายใน 15 วนัทําการนบัแต่วนัปิดการเสนอขายหน่วยลงทนุต่อ
ประชาชนครัง้แรก 

(1.3) ย่ืนคําขอต่อตลาดหลกัทรัพย์เพ่ือขอให้พิจารณารับหน่วยลงทุนของกองทุนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย์ ภายใน 15 วนันบัแตว่นัถดัจากวนัจดทะเบียนกองทรัพย์สนิเป็นกองทนุรวม 

(1.4) จดัการกองทนุให้เป็นไปตามท่ีระบุไว้ในโครงการท่ีได้รับอนมุติั ตลอดจนข้อผกูพนัระหว่างบริษัทจดัการและผู้ ถือ
หน่วยลงทุน พระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ และประกาศสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ท่ีประกาศไว้ทัง้ในปัจจบุนั
และท่ีจะมีแก้ไขเพิ่มเติม โดยเคร่งครัด 

(1.5) ลงทนุและ/หรือดแูลให้ผู้ ท่ีได้รับมอบหมายการจดัการลงทนุในต่างประเทศนําเงินของกองทนุไปลงทนุในหลกัทรัพย์
ตา่งๆ หรือทรัพย์สนิอ่ืน ตามท่ีระบไุว้ภายใต้ข้อ 3.6 “ประเภทของหลกัทรัพย์หรือ ทรัพย์สินอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืน
ท่ีมุ่งหมายจะลงทนุ” และซือ้ขาย จําหน่าย สัง่โอน เปล่ียนแปลงเพิ่มเติมหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินท่ีลงทนุไว้ ตามท่ีบริษัทจดัการ
เห็นสมควร โดยจะลงทนุให้เป็นไปตามข้อกําหนดของกฎหมายและตามวตัถปุระสงค์และนโยบายการลงทนุของกองทนุ
ทัง้นีโ้ดยคํานงึถงึผลประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุเป็นหลกั 

(1.6) ดําเนินการเพิ่มจํานวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนตามวิธีการท่ีคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ประกาศ กําหนด 

(1.7) ดําเนินการเพิ่มจํานวนหน่วยลงทนุท่ีจําหน่ายแล้วหรือยกเลกิหน่วยลงทนุท่ีรับซือ้คืน  

(1.8) จดัสรรผลกําไรของกองทนุเพ่ือจ่ายให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุตามวิธีท่ีกําหนดไว้ในข้อ 26 “การกําหนดเวลาและวิธีการ
จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ” ของโครงการจดัการกองทนุ 

(1.9) สงวนสทิธิท่ีจะปฏิเสธ ระงบั หรือ หยดุ การสัง่ซือ้-ขายคืนหน่วยลงทนุตามท่ีระบไุว้ในโครงการ 

(1.10) สงวนสทิธิท่ีจะหยดุการคํานวณมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ (NAV) ของกองทนุตามท่ีระบไุว้ในโครงการ 

(1.11)  สงวนสทิธิท่ีจะเล่ือนกําหนดการชําระเงินคา่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุตามท่ีระบไุว้ในโครงการ  

(1.12)  สงวนสิทธิที่จะรับชําระหนีเ้พื่อกองทนุด้วยทรัพย์สินอื่นที่มิใช่หลกัประกนั แทนการชําระหนีด้้วยเงินสดตาม
ตราสารแหง่หนีต้ามท่ีระบไุว้ในโครงการ  

(1.13)  สงวนสทิธิท่ีจะชําระคา่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุเป็นหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอ่ืนแทนเงินได้  

(1.14)  สงวนสทิธิท่ีจะละเว้นไม่ปฏิบติัตามมติของคณะท่ีปรึกษากองทนุ หรือ มติของผู้ ถือหน่วยลงทนุ เม่ือบริษัทจดัการ 
และ/หรือผู้จดัการกองทนุมีเหตุอนัสมควรเช่ือได้ว่ามติดงักล่าว ขดั ฝ่าฝืน กฎระเบียบ ข้อบงัคบั ประกาศ ของสํานกังาน
คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ หรือ หน่วยงาน
อ่ืนใดท่ีมีอํานาจตามกฎหมาย  

(1.15) เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในกิจการท่ีกองทุนถือหุ้ นหรือหลักทรัพย์อยู่เท่าท่ีจําเป็นเพ่ือรักษา
ผลประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ 
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(1.16) เปล่ียนแปลง หรือแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจดัการกองทนุหรือ วิธีจดัการกองทนุตามท่ีระบไุว้ในโครงการ 

(1.17)  กระทํานิติกรรมสญัญาใด ๆ ในนามของกองทนุ ซึง่บริษัทจดัการมีอํานาจกระทําได้ภายในขอบเขตของกฎหมาย 

(1.18)  ปฏิบติัหน้าท่ีและความรับผิดชอบอ่ืนเพ่ือให้บรรลซุึง่วตัถปุระสงค์ของกองทนุและรักษาไว้ซึง่ผลประโยชน์ของผู้ ถือ
หน่วยลงทุนภายใต้ขอบเขต หน้าท่ีและความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศ
สํานกังานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์กําหนดทัง้ท่ีมีอยู่ในปัจจุบนัและท่ีจะมีแก้ไขเพิ่มเติมโดย
เคร่งครัด 

(1.19) ดําเนินการเลกิกองทนุตามท่ีระบไุว้ในโครงการ 

(2) การรับและจ่ายเงินของกองทนุ 
จัดให้มีการรับและจ่ายค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย หรือเงินตอบแทนอ่ืนใด จากและให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนและกองทุนให้
เป็นไปตามวตัถปุระสงค์ของการจดัการของกองทนุตามท่ีกําหนดไว้ในข้อ 23 “ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากผู้
สัง่ซือ้หรือผู้ ถือหน่วยลงทนุและกองทนุรวม” 

(3) การแตง่ตัง้บคุคลท่ีเก่ียวข้องเพ่ือการจดัการกองทนุ 

(3.1) จดัให้มีผู้ดแูลผลประโยชน์กองทนุซึ่งมีคณุสมบติัตามประกาศสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ว่าด้วยคณุสมบติัของผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวม รวมถึงการเปล่ียนตวัผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุ 
และแต่งตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์อ่ืนแทนตามเง่ือนไขในการเปล่ียนตวัผู้ดแูลผลประโยชน์ท่ีกําหนดไว้ในข้อ 6.2 “เง่ือนไขการ
เปล่ียนผู้ดแูลผลประโยชน์” ทัง้นี ้โดยได้รับอนญุาตจากสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ก่อน 

(3.2) แต่งตัง้/ถอดถอน/ยกเลิก ผู้ ท่ีได้รับมอบหมายการจดัการลงทนุในต่างประเทศเพ่ือทําหน้าท่ีบริหารจดัการ ลงทนุใน
ตา่งประเทศ ตามท่ีบริษัทจดัการเหน็สมควร 

(3.3) ให้ความเหน็ชอบในการแตง่ตัง้ผู้ รับฝากทรัพย์สนิของกองทนุ 

(3.4) แต่งตัง้ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนภายใต้หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการท่ีคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ประกาศกําหนด 

(3.5) จดัให้มีผู้สอบบญัชีของกองทนุท่ีมีคณุสมบติัและไมมี่ลกัษณะต้องห้ามตามประกาศสํานกังานคณะกรรมการกํากบั
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์วา่ด้วยการให้ความเหน็ชอบผู้สอบบญัชี 

(3.6) แต่งตัง้ผู้ ชําระบัญชีกองทุน เม่ือยุติหรือเลิกกองทุน ทัง้นี ้โดยความเห็นชอบของสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ก่อน 

(3.7) แตง่ตัง้และถอดถอนนายทะเบียนหน่วยลงทนุของกองทนุตามท่ีบริษัทจดัการเหน็สมควร 

(3.8) แต่งตัง้และถอดถอนท่ีปรึกษาการลงทนุ (ถ้ามี) ท่ีทําหน้าท่ีเป็นท่ีปรึกษาการลงทนุของบริษัทจดัการ ตามท่ีบริษัท
จดัการเหน็สมควร 
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(4) การดําเนินการอ่ืน ๆ 

(4.1) จัดให้มีการฝากทรัพย์สินของกองทุนไว้กับผู้ ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน และ/หรือผู้ รับฝากทรัพย์สินอ่ืนใดท่ี
กองทนุได้แตง่ตัง้ 

(4.2)  จดัให้มีทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ประกาศ กําหนด และเก็บรักษาไว้ซึง่ทะเบียนของผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

(4.3)  จดัทํารายงานเพ่ือแสดงข้อมลูเก่ียวกบักองทนุรวมทกุรอบปีบญัชี ซึ่งมีสาระตามท่ีกําหนดไว้ในประกาศสํานกังาน 
และส่งรายงานดงักล่าวให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนท่ีมีช่ืออยู่ในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทุนและสํานกังานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ภายใน 3 เดือนนับแต่วันสิน้ปีบัญชี และบริษัทจัดการจะจัดให้มีรายงานของรอบ
ระยะเวลาลา่สดุไว้ ณ สํานกังานของบริษัทจดัการ และสถานท่ีติดต่อทกุแห่งของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนท่ีใช้เป็น
สถานท่ีในการซือ้ขายหน่วยลงทนุ เพ่ือให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถตรวจดไูด้ และจดัสําเนาให้เม่ือผู้ ถือหน่วยลงทนุร้องขอ 

ทัง้นี ้ในกรณีท่ีบริษัทจดัการเลือกจดัทําและส่งรายงานทกุรอบระยะเวลา 6 เดือน ตามปีปฏิทิน ระยะเวลาการส่งรายงานเพ่ือ
แสดงข้อมลูเก่ียวกบักองทนุรวมของรอบปีบญัชีจะขยายเป็นภายใน 4 เดือนนบัแตว่นัสิน้ปีบญัชี   

(4.4)  จดัทํารายงานเพ่ือแสดงข้อมลูเก่ียวกบักองทนุรวมเปิดทกุรอบระยะเวลา 6 เดือนของปีบญัชีหรือของปีปฏิทิน ซึ่งมี
สาระตามท่ีกําหนดไว้ในประกาศสํานักงาน และส่งรายงานดังกล่าวให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนท่ีมีช่ืออยู่ในทะเบียน 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุและสํานกังานภายใน 2 เดือนนบัแต่วนัสิน้รอบระยะเวลา 6 เดือนดงักล่าว และบริษัทจดัการจะจดัให้มี
รายงานของรอบระยะเวลาล่าสดุไว้ ณ สํานกังานของบริษัทจดัการ และสถานท่ีติดต่อทกุแห่งของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับ
ซือ้คืนท่ีใช้เป็นสถานท่ีในการซือ้ขายหน่วยลงทนุเพ่ือให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถตรวจดไูด้ และจดัสําเนาให้เม่ือผู้ ถือหน่วย
ลงทนุร้องขอ 

ในกรณีท่ีบริษัทจดัการกองทนุรวมเลือกจดัทําและสง่รายงานตามวรรคหนึง่ตามรอบปีบญัชี บริษัทจดัการจะได้รับยกเว้นไม่
ต้องจดัทําและสง่รายงานดงักลา่วในรอบระยะเวลา 6 เดือนหลงัสําหรับปีบญัชีนัน้ 

(4.5)  จดัทําหนงัสือชีช้วนใหม่ทกุรอบปีบญัชีเพ่ือแสดงข้อมลูเก่ียวกบักองทนุ ณ วนัสิน้ปีบญัชี และส่งให้แก่สํานกังาน
คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ภายใน 60 วนั นบัแตว่นัถดัจากวนัสิน้ปีบญัชีนัน้ 

(4.6)  แจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมข้อมลูท่ีได้จดทะเบียนไว้แล้ว ยกเว้นการเพิ่มจํานวนเงินทนุจดทะเบียนและการแก้ไขเพิ่มเติม
จํานวนและมลูค่าหน่วยลงทนุท่ีขายได้แล้วทัง้หมดของกองทนุ ให้แก่สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ ทราบภายใน 5 วนัทําการนบัแตว่นัท่ีได้แก้ไขเพิ่มเติมนัน้ 

(4.7)   ขอรับใบแทนหลกัฐานการรับจดทะเบียนกองทรัพย์สนิเป็นกองทนุตอ่สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ โดยเสียค่าธรรมเนียมตามอตัราท่ีสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์กําหนด
ในกรณีท่ีหลกัฐานดงักลา่วสญูหายหรือถกูทําลาย 

(4.8)  จัดทํารายงานอัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์ และ/หรือ ทรัพย์สินท่ีมีมูลค่าเกินอัตราส่วนท่ีสํานักงาน
คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์กําหนด ในกรณีท่ีมิได้เกิดจากการลงทนุหรือได้หลกัทรัพย์มาเพิ่มเติม
ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีสํานักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์กําหนด และจดัส่งให้ผู้ดแูล
ผลประโยชน์ภายใน 3 วนัทําการนบัแตว่นั ถดัจากวนัท่ีหลกัทรัพย์ และ/หรือ ทรัพย์สนินัน้มีมลูคา่เกินอตัราท่ีกําหนด 
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(4.9)  หน้าท่ีอ่ืนใดตามท่ีสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์กําหนด 
 
22.1 (ข) สทิธิ หน้าท่ี และความรับผิดชอบของผู้ ท่ีได้รับมอบหมายการจดัการลงทนุในตา่งประเทศ   
ในการจดัการกองทนุ ผู้ ท่ีได้รับมอบหมายการจดัการลงทนุในตา่งประเทศ มีสทิธิ หน้าท่ี และความรับผิดชอบดงัตอ่ไปนี ้

(1) บริหารการลงทนุของกองทนุรวมร่วมกบัผู้จดัการกองทนุรวมในประเทศไทย โดยผู้ ท่ีได้รับมอบหมายการจดัการลงทนุ
ในต่างประเทศจะรับผิดชอบและดแูลการบริหารจดัการกองทนุในส่วนของการลงทนุในต่างประเทศเป็นหลกั ซึ่งผู้ ท่ีได้รับ
มอบหมายการจัดการลงทุนในต่างประเทศจะรับผิดชอบในการเสนอ แนวทาง แผนการลงทนุในต่างประเทศ ตลอดจน
รายงานความคืบหน้าตา่งๆ ตอ่คณะกรรมการการลงทนุของกองทนุ  

(2) นําเงินของกองทนุไปลงทนุในหลกัทรัพย์ตา่ง ๆ หรือทรัพย์สินอ่ืน ตามท่ีระบไุว้ภายใต้ข้อ 3.6 “ประเภทของหลกัทรัพย์
หรือทรัพย์สินอ่ืน หรือ การหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนท่ีมุ่งหมายจะลงทนุ” และซือ้ขาย จําหน่าย สัง่โอน เปล่ียนแปลงเพิ่มเติม
หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินท่ีลงทนุไว้ ตามท่ีผู้ ท่ีได้รับมอบหมายการจดัการลงทนุในต่างประเทศเห็นสมควร โดยจะลงทนุให้
เป็นไปตามวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนของกองทุน ตลอดจนแผนการลงทุนท่ีได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการลงทนุ ทัง้นี ้โดยคํานงึถงึผลประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุเป็นหลกั 

(3) ปฏิบัติการอ่ืนๆ ตามท่ีระบุไว้ในสัญญา และ/หรือ เพ่ือให้บรรลุซึ่งวัตถุประสงค์ของกองทุน และรักษาไว้ซึ่ง
ผลประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุภายใต้ขอบเขต หน้าท่ี และความรับผิดชอบของผู้ ท่ีได้รับมอบหมายการจดัการลงทนุใน
ตา่งประเทศ ทัง้นี ้จะต้องไมข่ดัตอ่พระราชบญัญติัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 และประกาศท่ีเก่ียวข้อง 

(4) หน้าท่ีอ่ืนใดตามท่ีสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ประกาศ กําหนด 

 
22.2 สทิธิ หน้าท่ี และความรับผิดชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์ 
(1) สทิธิของผู้ดแูลผลประโยชน์ 
(1.1) ได้รับค่าธรรมเนียมจากกองทนุสําหรับการทําหน้าท่ีเป็นผู้ดแูลผลประโยชน์ตามสญัญาแต่งตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์
ของกองทนุ 

(1.2) ผู้ดูแลผลประโยชน์สามารถแต่งตัง้ผู้ รับฝากทรัพย์สินท่ีมีคุณสมบัติตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ที่ สน. 8/2545 ว่าด้วยเร่ืองคณุสมบตัิของผู้ รับฝากทรัพย์สินที่ผู้ดแูลผลประโยชน์แต่งตัง้
ให้เป็นผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนในการฝากหลกัทรัพย์ของกองทนุรวมท่ีลงทนุในต่างประเทศ  ทัง้นี ้จะต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากบริษัทจัดการก่อน และผู้ รับฝากทรัพย์สินจะต้องมีการจัดทําและลงนามในเอกสารสัญญารับฝาก
ทรัพย์สนิแยกตา่งหากออกไปอีกด้วย 

(1.3) บอกเลิกสญัญาแต่งตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไว้ในสญัญา ดงักล่าวโดยได้รับความ
เหน็ชอบจากสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

(2)  หน้าท่ีและความรับผิดชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์   

(2.1) ดแูลให้บริษัทจดัการปฏิบติัตามหน้าท่ีและความรับผิดชอบตามท่ีระบุไว้ในโครงการจดัการกองทนุและข้อผกูพนั
ระหว่างผู้ ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศ
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คณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ ทัง้ในปัจจบุนั และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมโดยเคร่งครัด 

(2.2) ดูแล รับฝาก และเก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุนโดยแยกทรัพย์สินของกองทุนออกจากทรัพย์สินของผู้ ดูแล
ผลประโยชน์และทรัพย์สินของลกูค้าอ่ืนจนกว่าจะจดทะเบียนยกเลิกกองทุนรับเงินต่าง ๆ ท่ีกองทุนจะพึงได้รับจากการ
จัดตัง้และดําเนินงานของกองทุน เช่น เงินจองซือ้หน่วยลงทุน เงินปันผลและดอกเบีย้จากหลักทรัพย์ เงินได้จากการ
จําหน่ายหรือเวนคืนหลกัทรัพย์ และเงินอ่ืนใดของกองทนุ และนําเข้าไว้ในบญัชีเงินฝากและ/หรือบญัชีทรัพย์สินของกองทนุ 
ตลอดจนดแูลการเบิกจ่ายทรัพย์สนิของกองทนุให้เป็นไปตามท่ีระบไุว้ในโครงการจดัการกองทนุ 

(2.3) จัดให้มีการรับมอบ เปล่ียนแปลง จําหน่าย ส่งมอบ และโอนหลักทรัพย์ต่างๆ ซึ่งเป็นทรัพย์สินของกองทุน
ตลอดจนรับชําระหรือชําระราคาคา่หลกัทรัพย์ดงักลา่ว ตามคําสัง่ของบริษัทจดัการเม่ือเหน็วา่หลกัฐานถกูต้องแล้ว 

(2.4) รับรองความถูกต้องในจํานวนหน่วยลงทุนท่ีเพิ่มขึน้จากการออกหน่วยลงทุนให้กับผู้ สั่งซือ้หน่วยลงทุนหรือ 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุ ตามจํานวนเงินท่ีบริษัทจดัการโอนเข้าบญัชีสัง่ซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุและจํานวนหน่วยลงทนุท่ีถูก
ยกเลกิจากการขายคืนของผู้ ถือหน่วยลงทนุในแตล่ะวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุตามคําสัง่ของบริษัทจดัการ 

(2.5)  ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจัดการในการท่ีบริษัทจัดการเล่ือนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ 
ผู้ ถือหน่วยลงทุนท่ีได้มีคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุน เน่ืองจากมีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่ายจ่ายโอน
หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิของกองทนุได้อยา่งสมเหต ุสมผล 

(2.6)  ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจัดการในการท่ีบริษัทจัดการไม่ขายหรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทุนตามคําสัง่ซือ้หรือ
คําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุท่ีได้รับไว้แล้วหรือหยดุรับคําสัง่ซือ้หรือคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุหากเห็นว่ามีเหตจํุาเป็นทําให้ไม่
สามารถจําหน่ายจ่ายโอนหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิของกองทนุได้อย่างสมเหตสุมผลหรือไม่สามารถคํานวณมลูค่าทรัพย์สิน
ของกองทนุได้อยา่งเป็นธรรมและเหมาะสมหรือมีเหตจํุาเป็นอ่ืนใดเพ่ือคุ้มครองประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

(2.7)  ให้ความเหน็ชอบแก่บริษัทจดัการในกรณีท่ีบริษัทจดัการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทนุเป็นหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สิน
อ่ืนตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีสมาคมกําหนด 

(2.8)  ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจดัการในการกําหนดวิธีคํานวณมลูค่าทรัพย์สินของกองทนุ ตามราคาท่ีเป็นธรรมใน
กรณีท่ีวิธีการคํานวณมลูคา่ทรัพย์สนิตามปกติทําให้มลูคา่ทรัพย์สนิไมเ่หมาะสมกบัสภาวการณ์ในขณะคํานวณมลูคา่ 

(2.9) ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจัดการเป็นลายลกัษณ์อกัษรในการทําธุรกรรมเพ่ือกองทนุรวมกับบุคคลท่ีเก่ียวข้อง 
โดยธุรกรรมนัน้ไมมี่ราคาตลาดหรือใช้ราคาอ่ืนท่ีไมเ่ป็นไปตามราคาตลาด ก่อนการทําธุรกรรมในแตล่ะครัง้ 

(2.10)  ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจดัการในการรับชําระหนีเ้พ่ือกองทนุด้วยทรัพย์สินอ่ืนท่ีมิใช่หลกัประกนัแทนการชําระ
หนีด้้วยเงินสดตามตราสารแหง่หนี ้

(2.11)  ให้ความเห็นเก่ียวกับการจัดการกองทุนของบริษัทจัดการ เพ่ือประกอบกับข้อมูลอ่ืนๆ ท่ีบริษัทจัดการเป็น 
ผู้จดัหาในการจดัทํารายงาน ดงันี ้
1)  รายงานทุกรอบระยะเวลา 6 เดือนของรอบปีบญัชีหรือปีปฏิทินโดยส่งให้บริษัทจดัการภายใน 30 วนันบัตัง้แต่วนัถัด
จากวนัสิน้รอบระยะเวลา 6 เดือนดงักลา่ว  
2)  รายงานทกุรอบปีบญัชี โดยสง่ให้บริษัทจดัการภายใน 60 วนั นบัแตว่นัสิน้ปีบญัชีนัน้ 
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(2.12)  รับรองความถกูต้องในการคํานวณมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ มลูคา่หน่วยลงทนุ ราคารับซือ้คืน และราคาขายหน่วยลงทนุของ
กองทนุและการคํานวณหน่วยลงทนุท่ีเพิ่มขึน้จากการออกหน่วยลงทนุให้แก่ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุ และจํานวนหน่วยลงทนุท่ี
ลดลงจากการขายคืนหน่วยลงทนุของผู้ ถือหน่วยลงทนุ ท่ีบริษัทจดัการได้คํานวณไว้ และส่งให้ผู้ดแูลผลประโยชน์รับรอง 
เม่ือเหน็วา่ถกูต้องแล้ว 

(2.13)  จ่ายเงินจากบญัชีเงินฝากเพ่ือเป็นคา่ใช้จ่ายตา่งๆ ของกองทนุตามคําสัง่ของบริษัทจดัการ 

(2.14)  แจ้งและรายงานให้บริษัทจัดการทราบถึงรายละเอียดของสิทธิในการเข้าประชุมผู้ ถือหุ้นรับเงินปันผล และรับ
ดอกเบีย้ การจองหุ้นเพิ่มทนุ การเปล่ียนแปลงมลูค่าหุ้น และการเปล่ียนแปลงอ่ืนใดท่ีมีผลต่อการถือครองหลกัทรัพย์ของ
กองทนุโดยทนัทีท่ีผู้ดแูลผลประโยชน์ได้รับข่าวเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากตลาดหลกัทรัพย์ 

(2.15)  จดัทํารายงาน และบญัชี ดงัตอ่ไปนี ้และสง่ให้แก่บริษัทจดัการ 
1)  รายงานเป็นลายลักษณ์อักษรถึงผลในการดําเนินการตามคําสั่งของบริษัทจัดการเก่ียวกับการรับและจําหน่าย
หลกัทรัพย์ การรับเงินปันผล ดอกเบีย้ และอ่ืน ๆ 
2)  จดัทําบญัชี และรับรองความถกูต้องของทรัพย์สนิของกองทนุท่ีรับฝากไว้ 
3)  จดัทําบญัชีแสดงการรับจ่ายทรัพย์สนิของกองทนุ และรับรองความถกูต้อง 
4) จดัทํารายงานเก่ียวกบัเงินสดและรายละเอียดการคํานวณมลูค่าทรัพย์สินมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ และมลูค่าหน่วยลงทนุ
ของกองทนุ 
5) จดัทํางบกระทบยอดสําหรับบญัชีเงินฝากท่ีผู้ดแูลผลประโยชน์เป็นผู้ มีอํานาจลงนาม 

(2.16)  แจ้งให้บริษัทจดัการทราบในกรณีท่ีบริษัทจดัการมิได้ปฏิบติัตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
รวมทัง้ประกาศหลกัเกณฑ์ หรือข้อบงัคบัอ่ืนใดท่ีออกโดยอาศยัอํานาจของกฎหมายดงักลา่วจนก่อให้เกิดความเสียหายต่อ
กองทนุ 

(2.17)  จดัทํารายงานเสนอต่อสํานกังานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ในกรณีท่ีบริษัทจดัการ
กระทําการหรืองดเว้นกระทําการจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนหรือไม่ปฏิบัติตามหน้าท่ีตามมาตรา 125 แห่ง
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทัง้นี ้ภายใน 5 วัน นับแต่วันท่ีผู้ดูแลผลประโยชน์รู้ถึง
เหตกุารณ์ดงักลา่ว 

(2.18) ดําเนินการสอดสอ่งดแูลและตรวจสอบสมดุบญัชีและเอกสารหลกัฐานของกองทนุตามท่ีเห็นสมควร ทัง้นี ้จะต้อง
ไมเ่ข้ามามีอํานาจตอ่การตดัสนิใจและการดําเนินงานของบริษัทจดัการ 

(2.19) ดําเนินการฟ้องร้องบงัคบัคดีให้บริษัทจดัการปฏิบติัตามหน้าท่ีของตนหรือฟ้องร้องเรียกค่าสินไหมทดแทนความ
เสียหายจากบริษัทจดัการ ทัง้นี ้เพ่ือประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุทัง้ปวง หรือเม่ือได้รับคําสัง่จากสํานกังานคณะกรรมการ
กํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ค่าใช้จ่ายในการฟ้องร้องบงัคบัคดีเพ่ือประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุในกองทนุให้
เรียกร้องจากทรัพย์สนิของกองทนุ 

(2.20) ในกรณีท่ีมีการเลิกโครงการหน้าท่ีผู้ดูแลผลประโยชน์จะสิน้สุดเม่ือผู้ ชําระบัญชีได้จดทะเบียนเลิกกองทุนกับ
สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์โดยในช่วงระยะเวลาท่ีการชําระบญัชียงัไม่สิน้สดุ ผู้ดแูล
ผลประโยชน์จะรับฝากทรัพย์สนิของกองทนุจนกวา่จะจดทะเบียนเลกิกองทนุ 
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(2.21)  ในกรณีท่ีผู้ ดูแลผลประโยชน์หมดหน้าท่ีลงไม่ว่าในกรณีใดก็ตามผู้ดูแลผลประโยชน์นัน้ต้องทําหน้าท่ีผู้ ดูแล
ผลประโยชน์ของกองทนุต่อไปอย่างสมบรูณ์จนกว่าการจดัการโอนทรัพย์สินและเอกสารหลกัฐานทัง้หมดของกองทนุนัน้ 
ตลอดจนถึงการดําเนินการอ่ืนใดท่ีจําเป็นเพ่ือให้การโอนทรัพย์สินและเอกสารทัง้หลายเป็นไปโดยเรียบร้อยให้แก่ผู้ดูแล
ผลประโยชน์รายใหม่จะเสร็จสิน้และผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่สามารถทําหน้าท่ีได้ทนัที เว้นแต่บริษัทจัดการหรือผู้ มี
อํานาจตามกฎหมายจะมีคําสัง่เป็นอยา่งอ่ืน 

(2.22) แจ้งการเล่ือนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน และจัดทํารายงานในเร่ืองดังกล่าว พร้อมทัง้แสดง
เหตผุลและหลกัฐานท่ีได้ให้ความเห็นชอบหรือท่ีได้ให้การรับรองข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการ
ชดเชยราคาจากผู้ดแูลผลประโยชน์ให้สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ทราบโดยพลนั 

(2.23)  ทําการรับรองในกรณีท่ีราคาหน่วยลงทนุไม่ถกูต้องอนัมีสาเหตุเน่ืองมาจากปัจจัยภายนอกท่ีไม่อาจควบคุมได้ 
เช่น จากราคาหลกัทรัพย์ตามราคาตลาดครัง้สดุท้ายของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศนูย์ซือ้ขายหลกัทรัพย์ไม่
ถกูต้อง 

(2.24)  ทําการรับรองรายละเอียดโครงการท่ีแก้ไขเพิ่มเติม ในการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการท่ีมีลกัษณะเป็นการให้ประโยชน์
ต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุรวม หรือเพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายและหลกัเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์หรือสํานกังานกําหนด  

(2.25)  ทําการรับรองผลการนบัมติ ในการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการตามมติของผู้ ถือหน่วยลงทนุ หากปรากฏวา่มติของผู้ ถือ
หน่วยลงทนุดงักลา่วไมเ่กินร้อยละ 55 ของจํานวนหน่วยลงทนุท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของโครงการ 

มติของผู้ ถือหน่วยลงทนุตามวรรคหนึง่ หมายความวา่ มติโดยเสียงข้างมากของผู้ ถือหน่วยลงทนุซึง่คิดตามจํานวนหน่วยลงทนุ
รวมกนัเกินกึง่หนึง่ของจํานวนหน่วยลงทนุท่ีจําหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของโครงการ 

(2.26)  ผู้ดแูลผลประโยชน์มีหน้าท่ีต้องดแูลการดํารงจํานวนหน่วยลงทนุของกองทนุให้เป็นไปตามโครงการและประกาศ
กําหนด และในกรณีท่ีจํานวนผู้ ถือหน่วยลงทุนไม่เป็นไปตามท่ีกําหนดในโครงการหรือประกาศ และบริษัทจัดการไม่
ดําเนินการตามประกาศและโครงการ ผู้ดแูลผลประโยชน์มีหน้าท่ีต้องรายงานให้สํานกังานทราบ 

(2.27) ผู้ดแูลผลประโยชน์จะปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 
2535 ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ประกาศไว้โดยเคร่งครัด 

(2.28)  ดําเนินการอ่ืนๆ ตามท่ีกําหนดไว้ในสัญญาแต่งตัง้ผู้ ดูแลผลประโยชน์ ทัง้นี  ้ต้องไม่ขัดต่อกฎหมายว่าด้วย
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
 
22.3. สทิธิ หน้าท่ี และความรับผิดชอบของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน  
(1) สทิธิของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 
(1.1) ได้รับค่าธรรมเนียมจากผู้ ถือหน่วยลงทนุสําหรับการทําหน้าท่ีเป็นผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนของกองทนุ (ถ้ามี) 
ตามอตัราท่ีกําหนดไว้ในโครงการ 
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(1.2) บอกเลิกสญัญาแต่งตัง้ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไว้ในสญัญาดงักลา่วโดยได้รับความ
เหน็ชอบจากสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

(2) หน้าท่ีและความรับผิดชอบของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 
(2.1)  ให้จดัวางเอกสารเผยแพร่ ณ สํานกังานใหญ่และสาขา (ถ้ามี) ของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนเก่ียวกบั
กองทนุรวมทัง้ดําเนินการด้วยความร่วมมือของบริษัทจดัการในการเผยแพร่มลูค่าหน่วยลงทนุราคาขายหน่วยลงทนุ ราคา
รับซือ้คืนหน่วยลงทนุ รวมทัง้ข้อมลูและเอกสารอนัจําเป็น 

(2.2)  แจกจ่ายหนงัสือชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทนุสว่นสรุปข้อมลูสําคญั ใบคําขอเปิดบญัชีกองทนุ ใบคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ 
ใบคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ หรือเอกสารการเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบัหน่วยลงทนุท่ีจําหน่าย หรือเอกสารอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกบั
กองทนุ 

(2.3)  รับเอกสารและตรวจสอบความถกูต้องและความครบถ้วนของเอกสารท่ีใช้ในการซือ้หรือขายคืนหน่วยลงทนุและ
เอกสารอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

(2.4)  ตรวจสอบเอกสารการแสดงตน อาทิเช่น บตัรประชาชน บตัรข้าราชการ ว่าตรงกบัช่ือของผู้ ถือหน่วยลงทนุของ
กองทนุในการทําธุรกรรมกบักองทนุ 

(2.5)  รับชําระเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุ หรือชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ ทัง้นี ้ตามเง่ือนไขท่ีระบุ
ในโครงการ 

(2.6)  ยืนยันการซือ้หรือขายคืนหน่วยลงทุนส่งมอบหรือรับมอบหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน/ใบเสร็จรับเงิน/
ใบกํากบัภาษี และเอกสารอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้อง 

(2.7)  คืนเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุให้แก่ผู้ ท่ีไมไ่ด้รับการจดัสรรหน่วยลงทนุตามคําสัง่บริษัทจดัการ 

(2.8)  ให้ความร่วมมือกบับริษัทจดัการในการแจ้งหรือติดต่อกบัผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุ หรือผู้ ถือหน่วยลงทุนเม่ือมีความ
จําเป็นท่ีจะต้องแจ้งหรือติดตอ่เก่ียวกบัสทิธิประโยชน์ของผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุ หรือผู้ ถือหน่วยลงทนุ หรือเม่ือมีเหตจํุาเป็นอ่ืนใด 

(2.9) ทําการอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้องกบัหน้าท่ีดงักลา่วข้างต้น 

(2.10)  ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนจะต้องปฏิบติัหน้าท่ีตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ประกาศสํานกังานคณะกรรมการกํากบั
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ตลอดจนกฎหมายท่ีเก่ียวข้องอยา่งเคร่งครัด 

(2.11)  ดําเนินการอ่ืนๆ ตามท่ีกําหนดไว้ในสญัญาแตง่ตัง้ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 
 
22.4.  สทิธิ หน้าท่ี และความรับผิดชอบของตวัแทนจําหน่าย   
เช่นเดียวกบัท่ีได้กําหนดไว้ในข้อ 22.3 “สิทธิ หน้าท่ี และความรับผิดชอบของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน” เฉพาะ
สําหรับกรณีการขายหน่วยลงทนุ ไมร่วมถงึการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ 
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22.5.  สทิธิ หน้าท่ี และความรับผิดชอบของท่ีปรึกษาการลงทนุ 
(1) สทิธิของท่ีปรึกษาการลงทนุ 

ได้รับคา่ธรรมเนียมสําหรับการทําหน้าท่ีเป็นท่ีปรึกษาการลงทนุตามสญัญาจดัตัง้ท่ีปรึกษาการลงทนุ 

(2) หน้าท่ีและความรับผิดชอบของท่ีปรึกษาการลงทนุ 
(2.1)  ให้คําแนะนําและข้อเสนอในเร่ืองต่าง ๆ ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการลงทนุและการบริหารจดัการกองทนุแก่บริษัทจดัการหรือ
กองทนุ เช่น ภาวะเศรษฐกิจ ภาวะตลาดหลกัทรัพย์ ตลาดการเงิน การเคล่ือนไหวของอตัราดอกเบีย้ และเหตกุารณ์ต่างๆ ท่ี
เกิดขึน้ทัง้ในและต่างประเทศ ซึ่งมีผลกระทบต่อการดําเนินงานของกองทนุรวมทัง้ปฏิบติัหน้าท่ีตามท่ีกําหนดในสญัญาท่ี
ปรึกษาการลงทนุ ทัง้นีท่ี้ปรึกษาการลงทนุไมมี่อํานาจควบคมุการดําเนินงานของบริษัทจดัการแตอ่ยา่งใด 

(2.2)  เก็บรักษาข้อมลูท่ีได้ลว่งรู้มาอนัเน่ืองจากการปฏิบติัตามสญัญาท่ีปรึกษาการลงทนุเป็นความลบัและจะไม่เปิดเผยให้
บคุคลใดๆ ทราบ เว้นแตจ่ะมีกฎหมายกําหนดโดยชดัแจ้งให้เปิดเผย หรือโดยความยินยอมของบริษัทจดัการ 

(2.3)  พนกังานลกูจ้างหรือบคุคลอ่ืนใดท่ีทํางานให้แก่ท่ีปรึกษาการลงทนุต้องไม่กระทําการใดๆ หรืองดเว้นการกระทําการใดๆ 
อนัเป็นการเปิดเผยหรือใช้ประโยชน์จากข้อมลูท่ีได้รับจากการปฎิบติัหน้าท่ีเป็นท่ีปรึกษาการลงทนุ 

(2.4)  ไมก่ระทําการใดๆ หรืองดเว้นการกระทําการใดๆ ท่ีก่อ/อาจก่อให้เกิดข้อขดัแย้งทางผลประโยชน์กบักองทนุและ/หรือ
บริษัทจดัการ รวมถงึการจะต้องปฏิบติัตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ท่ีมีอยูแ่ล้วและท่ีจะมีขึน้ในภายหน้าโดยเคร่งครัด 

(2.5)  ท่ีปรึกษาการลงทนุจะต้องรับผิดต่อความสญูเสีย ความเสียหาย หรือการลดมลูค่าของกองทนุในกรณีท่ีมีความ
สญูเสีย ความเสียหาย หรือการลดมลูค่าของกองทุนดังกล่าวเกิดจากการประพฤติมิชอบ ฉ้อฉล ไม่สจุริต ประมาท เลินเล่อ 
หรือไม่ประพฤติตามข้อกําหนดหรือเง่ือนไขใดๆ ตามท่ีระบไุว้ในสญัญาท่ีปรึกษาการลงทนุ หรือฝ่าฝืนคําสัง่โดยชอบท่ีเป็น
ลายลกัษณ์อกัษรของบริษัทจดัการ 

(2.6) หน้าท่ีอ่ืนใดตามท่ีระบไุว้ในสญัญาแตง่ตัง้ 
 
22.6.  สทิธิ หน้าท่ี และความรับผิดชอบของท่ีปรึกษากองทนุ / ท่ีปรึกษาอ่ืน ๆ 
(1) สทิธิของท่ีปรึกษากองทนุ 
ท่ีปรึกษากองทนุจะได้รับคา่ธรรมเนียมจากกองทนุในการปฏิบติัหน้าท่ี ตามท่ีระบไุว้ในสญัญาแตง่ตัง้ท่ีปรึกษากองทนุ 

(2) หน้าท่ีและความรับผิดชอบของท่ีปรึกษากองทนุ 
(2.1) ให้คําแนะนําและข้อเสนอในเร่ืองต่างๆ ท่ีเก่ียวเน่ืองกับการลงทุนและการบริหารจัดการกองทุน เช่น ภาวะ
เศรษฐกิจ ภาวะตลาดหลกัทรัพย์ ตลาดการเงิน การเคล่ือนไหวของอตัราดอกเบีย้ และเหตกุารณ์ต่างๆ ท่ีเกิดขึน้ทัง้ในและ
ต่างประเทศ ตลอดจนการให้คําแนะนํา ปรึกษาในเชิงวิชาชีพ อาทิเช่น ให้คําแนะนําปรึกษาทางกฎหมาย การบญัชี การ
ลงทนุ เป็นต้น รวมทัง้ปฏิบติัหน้าท่ีตามท่ีกําหนดในสญัญาท่ีปรึกษากองทนุ ทัง้นี ้ท่ีปรึกษากองทนุไม่มีอํานาจควบคมุการ
ดําเนินงานของบริษัทจดัการแตอ่ยา่งใด 

(2.2) เก็บรักษาข้อมลูท่ีได้ล่วงรู้มา อนัเน่ืองจากการปฏิบติัตามสญัญาเป็นความลบัและจะไม่เปิดเผยให้บุคคลใดๆ 
ทราบ เว้นแตจ่ะมีกฎหมายกําหนดโดยชดัแจ้งให้เปิดเผย หรือโดยความยินยอมของบริษัทจดัการ 
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(2.3)  พนกังานลกูจ้างหรือบคุคลอ่ืนใดท่ีทํางานให้แก่ท่ีปรึกษากองทนุต้องไม่กระทําการใดๆ หรืองดเว้นการกระทําการใดๆ 
อนัเป็นการเปิดเผยหรือใช้ประโยชน์จากข้อมลูท่ีได้จากการปฏิบติัหน้าท่ีเป็นท่ีปรึกษากองทนุ 

(2.4)  ไมก่ระทําการใดๆ หรืองดเว้นการกระทําการใดๆ ท่ีก่อ/อาจก่อให้เกิดข้อขดัแย้งทางผลประโยชน์กบักองทนุและจะ
ปฏิบติัตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ท่ีมีอยูแ่ล้วและท่ีจะมีขึน้ในภายหลงัโดยเคร่งครัด 

(2.5) ท่ีปรึกษากองทุนจะต้องรับผิดต่อความสูญเสีย ความเสียหาย หรือการลดมลูค่าของกองทุนในกรณีท่ีมีความ
สญูเสีย ความเสียหาย หรือการลดมลูคา่ของกองทนุดงักลา่วเกิดจากการประพฤติมิชอบ ฉ้อฉล ไม่สจุริต ประมาท เลินเลอ่ 
หรือ ไมป่ระพฤติตามข้อกําหนดหรือเง่ือนไขใด ๆ ตามท่ีระบไุว้ในสญัญาท่ีปรึกษาการลงทนุ หรือฝ่าฝืนคําสัง่โดยชอบท่ีเป็น
ลายลกัษณ์อกัษรของบริษัทจดัการ 

(2.6) หน้าท่ีอ่ืนใดตามท่ีระบไุว้ในสญัญาแตง่ตัง้ 
 
22.7  สทิธิ หน้าท่ี ความรับผิดชอบ และการแตง่ตัง้คณะตวัแทนผู้ ถือหน่วยลงทนุ 
--ไมมี่ -- เน่ืองจากไมใ่ช่กองทนุรวมสําหรับผู้ลงทนุตา่งประเทศ (Country Fund) 

 
23. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเกบ็จากผู้ส่ังซือ้หรือผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม   

23.1 คา่ธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจากผู้สัง่ซือ้หรือผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

23.1.1 คา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ (Front- End Fee) 
อตัราไมเ่กินร้อยละ 2.00 ของมลูคา่หน่วยลงทนุ (มลูคา่หน่วยลงทนุเทียบเทา่ : สกลุเงินบาท) 
โดยในระยะแรกจะเรียกเก็บในอตัราร้อยละ 1.50 ของมลูค่าหน่วยลงทนุ ทัง้นี ้หากมีการเปล่ียนแปลงอตัราค่าธรรมเนียมท่ี
เรียกเก็บ บริษัทจดัการจะทําการติดประกาศไว้ ณ ท่ีเปิดเผยของบริษัทจดัการ 
 
23.1.2 คา่ธรรมเนียมการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ (Back - End Fee) 
อตัราไมเ่กินร้อยละ 1.00 ของมลูคา่หน่วยลงทนุ (มลูคา่หน่วยลงทนุเทียบเทา่ : สกลุเงินบาท) 
ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะติดประกาศอตัราเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดงักล่าวนี ้ไว้ ณ ท่ีเปิดเผยของบริษัทจดัการ ล่วงหน้าก่อน
เปิดให้มีการขายคืนในแตล่ะครัง้เป็นเวลาไมน้่อยกวา่ 30 วนั 
 
23.1.3 คา่ธรรมเนียมการสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทนุ (Switching Fee) 
-- ไมมี่ –  
 
23.1.4.  คา่ธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทนุ   
--ไมมี่ – ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถโอนหน่วยลงทนุได้อยา่งเสรีโดยไมมี่คา่ธรรมเนียม 
 
23.1.5 คา่ธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสทิธิในหน่วยลงทนุ   
50 บาทตอ่รายการโดยในระยะแรกจะยกเว้นไมเ่รียกเก็บ 
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23.1.6. คา่ปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทนุก่อนระยะเวลาถือครองท่ีกําหนดในโครงการ (Exit Fee) 
ไมมี่ 
 
23.1.7 คา่ธรรมเนียมอ่ืน ๆ :  
(1) สว่นตา่งคา่ขายหน่วยลงทนุ (Subscription Spread) 
- ไมมี่ – 

(2) สว่นตา่งคา่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุ (Redemption Spread) 
- ไมมี่ - 

(3) คา่ใช้จ่ายอ่ืน ๆ ท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุขอให้บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหรือนายทะเบียนหน่วยลงทนุ
ดําเนินการให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือจากกรณีปกติ เช่น 
(3.1) ค่าธรรมเนียมในการเปล่ียนช่ือ - สกุล ท่ีอยู่ การออกใบหน่วยลงทุน การออกหนังสือรับรองสิทธิใหม่ให้แก่ 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุ ในกรณีหายและอ่ืนๆ ท่ีเกิดขึน้จริง ซึง่เป็นความประสงค์เฉพาะตวัของผู้ ถือหน่วยลงทนุ โดยนายทะเบียน
หน่วยลงทนุจะคิดคา่ธรรมเนียมจากผู้ ถือหน่วยลงทนุ ในอตัรา 50 บาทตอ่รายการ 
(3.2) คา่ใช้จ่ายในการจดแจ้งการจํานํากบันายทะเบียนหน่วยลงทนุในอตัรา 1,000 บาท ตอ่รายการ 
(3.3) คา่ธรรมเนียมการโอนเงินคา่ขายคืนหน่วยลงทนุเข้าบญัชีของผู้ ถือหน่วยลงทนุ ตามท่ีจ่ายจริง 
(3.4) ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทนุขอให้บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน หรือนายทะเบียน
หน่วยลงทนุดําเนินการให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุตามท่ีผู้ ถือหน่วยร้องขอ ตามท่ีจ่ายจริง 

ค่าธรรมเนียมดงักล่าวในข้อ 23.1 ข้างต้นนี ้เป็นอตัราท่ียงัไม่รวมภาษีมลูค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่ืนใดทํานอง
เดียวกนั     

 
23.2  คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทนุรวม   

23.2.1  คา่ธรรมเนียมการจดัการรายปี  
อตัราไมเ่กินร้อยละ 1.00 ตอ่ปี ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ 
 
23.2.2  คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์รายปี  
 คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์รายปี 
อตัราไมเ่กินร้อยละ 0.15 ตอ่ปี ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ 

 คา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จ่ายสว่นเพิ่มท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการให้บริการของผู้ดแูลผลประโยชน์  (Transaction Fee) 
เรียกเก็บตามท่ีจ่ายจริง 
 
23.2.3 คา่ธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุรายปี 
อตัราไมเ่กินร้อยละ 0.10 ตอ่ปี ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ  
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23.2.4 คา่ธรรมเนียมท่ีปรึกษาการลงทนุ  
เรียกเก็บตามท่ีจ่ายจริง 
 
23.2.5 คา่ธรรมเนียมผู้ ท่ีได้รับมอบหมายการจดัการลงทนุในตา่งประเทศ  
อตัราไมเ่กินร้อยละ 0.25 ตอ่ปี ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ 
 
23.2.6 คา่ธรรมเนียมการจดัจําหน่าย (Underwriting Fee)  
-- ไม่มี -- แต่ทัง้นีผู้้ จัดจําหน่ายอาจได้รับผลตอบแทนในรูปของค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนได้ตามท่ีระบุไว้ในข้อ 
23.1 “คา่ธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจากผู้สัง่ซือ้หรือผู้ ถือหน่วยลงทนุ”  
 
23.2.7 คา่ใช้จ่ายท่ีเก่ียวเน่ืองกบักองทนุ: 
(1) ค่าใช้จ่ายในการจัดตัง้และส่งเสริมการขายในการเสนอขายครัง้แรก เช่น ค่าโฆษณาประชาสมัพันธ์ หรือค่าส่ือโฆษณา
ประชาสมัพนัธ์ การส่งเสริมการขาย การจดัอบรมเผยแพร่ความรู้ค่าใช้จ่ายด้านการตลาดตลอดจนการจดัสมัมนาแนะนํา
กองทนุ เป็นต้น ตามท่ีจ่ายจริง ทัง้นี ้ไมเ่กิน 1,000,000 บาท 

(2) คา่แปลหนงัสือชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทนุเป็นภาษาตา่งประเทศ (ถ้ามี) 

(3) คา่ใช้จ่ายในการสอบบญัชี 

(4) คา่ท่ีปรึกษากองทนุ 

(5) คา่ท่ีปรึกษากฎหมาย 

(6) ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดี (ถ้ามี) อาทิเช่น ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้จากการติดตามทวงถามหรือการดําเนินคดี เพ่ือการรับ
ชําระหนีใ้ด ๆ ของกองทนุ และ/หรือค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีของผู้ดแูลผลประโยชน์ท่ีฟ้องร้องให้บริษัทจดัการปฏิบติัหน้าท่ี
หรือเรียกค่าสินไหมทดแทน ความเสียหายจากบริษัทจดัการเพ่ือประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุหรือเม่ือได้รับคําสัง่จาก
สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์หรือคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ฯ 
และ/หรือ คา่ใช้จ่ายด้านกฎหมายในการดําเนินคดีทางศาลเพ่ือรักษาสทิธิของกองทนุ เป็นต้น 

(7) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ แบบฟอร์มคําขอใช้บริการกองทุน คําสั่งซือ้หน่วยลงทุน หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน/
ใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากบัภาษี รายงานการถือหน่วยลงทนุและแบบฟอร์มอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกบักองทนุ และค่าใช้จ่ายในการ
จดัเตรียมและจดัสง่เอกสารดงักลา่วให้แก่ผู้ ถือหน่วย ลงทนุ ตลอดจนคา่ใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวเน่ืองกบักองทนุ 

(8) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขายหลังจากการเสนอขายครัง้แรก เช่น ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ หรือค่าส่ือโฆษณา
ประชาสมัพนัธ์ การสง่เสริมการขาย การจดัอบรมเผยแพร่ความรู้ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด ตลอดจนการจดัสมัมนาการแนะนํา
กองทนุ เป็นต้น ตามท่ีจ่ายจริง แตท่ัง้นีจ้ะไมเ่กิน 500,000 บาทตอ่ปีบญัชี 

(9) ค่าจดัทํา ค่าพิมพ์หนงัสือชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทนุ รายงานประจํางวด 6 เดือนและรายงานประจําปีถึงผู้ถือ
หน่วยลงทนุ. 

(10) ค่าใช้จ่ายในการประกาศมลูค่าทรัพย์สินสทุธิตามประกาศของคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ใน
หนงัสือพิมพ์รายวนัหรือสิง่พิมพ์อ่ืนใด 
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(11) ค่าเก็บรักษาทรัพย์สินทัง้ในและนอกประเทศนอกเหนือไปจากท่ีได้ระบุไว้ในข้อ 23.2.2. “ค่าธรรมเนียมผู้ดูแล
ผลประโยชน์รายปี” ไมเ่กินร้อยละ 0.07 ตอ่ปีของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ 

(12) ค่าใช้จ่าย และ/หรือค่าธรรมเนียมต่างๆ ท่ีเก่ียวกบัการซือ้ขายหลกัทรัพย์การลงทนุในหลกัทรัพย์ เช่น ค่านายหน้าซือ้ขาย
หลกัทรัพย์ คา่ประกนัความเส่ียงเน่ืองจากความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราและ/หรืออตัราดอกเบีย้ เป็นต้น  

(13) ค่าจดัเตรียมรายงานต่างๆ สําหรับผู้ ถือหน่วยลงทนุ และ/หรือค่าใช้จ่ายต่างๆท่ีเกิดขึน้จากการปฏิบติัตามกฎหมาย
หรือประกาศของสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์หรือคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ 

(14) ค่าใช้จ่ายในการจดัทํา จัดพิมพ์ และจดัส่งหนงัสือบอกกล่าว ประกาศและรายงานต่างๆ รวมถึงการลงประกาศใน
หนงัสือพิมพ์รายวนั และ/หรือ ข่าวสารถงึผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

(15) คา่ใช้จ่ายอนัเก่ียวเน่ืองจากการเปล่ียนแปลงแก้ไขโครงการ เช่น การจดัประชมุผู้ ถือหน่วยลงทนุ การขอมติผู้ ถือหน่วยลงทนุ 
เป็นต้น 

(16) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระเงินค่าซือ้หน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน เช่น ค่าธรรมเนียม
ธนาคาร คา่อากรแสตมป์ คา่ไปรษณียากร คา่โทรศพัท์ คา่โทรสาร เป็นต้น 

(17) ค่าฤชา ค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ เช่น ค่าธรรมเนียมธนาคารต่างๆ ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่า
โทรศพัท์ ค่าโทรสาร ค่าไปรษณียากรสําหรับหนงัสือโต้ตอบกบัผู้ ถือหน่วยลงทนุ ค่าพาหนะ ค่าจดทะเบียนกบัผู้ มีอํานาจ
ตามกฎหมาย รวมทัง้ค่าใช้จ่ายและ/หรือค่าธรรมเนียมต่างๆท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการ จดัหา ได้มา รับมอบ/ส่งมอบ ดแูล รักษา 
ป้องกนัผลประโยชน์ ซึ่งสินทรัพย์หรือหลกัทรัพย์ต่างๆของกองทนุท่ีนอกเหนือไปจากท่ีได้ระบุไว้ในข้อ 23.2.2 “ค่าธรรมเนียม
ผู้ดแูลผลประโยชน์ รายปี” เป็นต้น 

(18) คา่ใช้จา่ยตา่งๆ ในการชําระบญัชี และเลกิกองทนุ 

(19) คา่ฤชา คา่ธรรมเนียม และ/หรือคา่ใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวเน่ืองกบักองทนุ 

(20) คา่ใช้จ่ายท่ีเกิดจากการผิดนดัชําระราคา (Failed Trade) 

(21) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ท่ีเก่ียวเน่ืองจากการรับจํานองอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือเป็นหลกัประกนัการลงทนุ และ/หรือในกรณีท่ีกองทนุ
รวมได้รับท่ีดินจากการชําระหนีห้รือสทิธิเรียกร้อง 

หมายเหต ุ:  
- คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายรวมทัง้หมดท่ีเรียกเก็บจากกองทนุรวม 
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทัง้หมดซึ่งเรียกเก็บจากกองทุนรวม เม่ือรวมกันแล้วไม่เกินร้อยละ 5 ต่อปีของมลูค่า
ทรัพย์สนิสทุธิถวัเฉล่ียระหวา่งงวด  

หมายเหต ุ: การกําหนดค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมดงักล่าวข้างต้น บริษัทจดัการประมาณการจากมลูค่าทรัพย์สิน
สุทธิ ณ ต้นปี อนึ่ง ในกรณีระหว่างปี มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนได้ลดลงอย่างมีนัยสําคัญ และส่งผลให้มูลค่า
ทรัพย์สนิสทุธิถวัเฉล่ียระหวา่งงวดลดลง อาจทําให้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมท่ีเรียกเก็บเม่ือคํานวณเป็นอตัราร้อยละ
ตอ่ปีของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิถวัเฉล่ียระหวา่งงวดเกินกวา่อตัราท่ีกําหนดไว้ข้างต้นได้ โดยเป็นผลมาจากการคํานวณในฐาน
มลูค่าทรัพย์สินสุทธิท่ีแตกต่างกัน โดยมิได้เกิดจากการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายจากกองทุนรวมในอตัราท่ี
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เพิ่มขึน้แตอ่ยา่งใด โดยในกรณีดงักลา่ว บริษัทจดัการจะไมเ่รียกเก็บหรือตดัจ่ายเงินเพ่ือจ่ายคา่ใช้จ่ายอ่ืนใดของกองทนุเพิ่ม
อีก ยกเว้นในส่วนของค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วย
ลงทุน ค่าธรรมเนียมผู้ สอบบัญชี และค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้องกับการซือ้ขายหลักทรัพย์หรือค่าธรรมเนียมธนาคาร หรือ
คา่ใช้จ่ายท่ีจําเป็นในการปฏิบติัตามประกาศ กฎเกณฑ์ หรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้องเทา่นัน้ 

- การเก็บคา่ธรรมเนียมการจดัการตามข้อ 23.2.1 
(1) ในกรณีท่ีกองทนุรวมมีมลูค่าหน่วยลงทนุท่ีขายได้แล้วทัง้หมดโดยคํานวณตามมลูค่าท่ีตราไว้ของหน่วยลงทนุน้อย
กว่า 50 ล้านบาท บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการเป็นอัตราร้อยละของมูลค่าทรัพย์สิน หรือมูลค่า
ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวมเทา่นัน้ 

(2)  ในกรณีท่ีมลูคา่ของกองทนุรวมในขณะจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทนุรวมมีมลูค่าไม่น้อยกว่า 50 ล้านบาท หาก
ต่อมากองทนุรวมดงักล่าวมีมลูค่าหน่วยลงทนุท่ีขายได้แล้วทัง้หมดโดยคํานวณตามมลูค่าท่ีตราไว้ของหน่วยลงทนุลดลงเหลือ
น้อยกวา่ 50 ล้านบาท บริษัทจดัการจะเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมการจดัการตามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้

(2.1) ในกรณีท่ีบริษัทจดัการกองทนุรวมเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมการจดัการเป็นอตัราร้อยละของมลูค่าทรัพย์สินหรือมลูค่า
ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวมไว้อยู่แล้ว ค่าธรรมเนียมการจัดการท่ีเรียกเก็บต้องเป็นอตัราร้อยละท่ีไม่สงูกว่าร้อยละของ
คา่ธรรมเนียมการจดัการเดิมท่ีบริษัทจดัการเรียกเก็บในช่วงเวลาท่ีกองทนุรวมมีมลูค่าไม่น้อยกว่า 50 ล้านบาทโดยคํานวณตาม
มลูคา่ท่ีตราไว้ของหน่วยลงทนุ 

(2.2) ในกรณีอ่ืนนอกเหนือจากกรณีตาม (2.1) บริษัทจดัการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจดัการในอตัราท่ีแสดงได้ว่า
เหมาะสมและเป็นธรรม ทัง้นี ้โดยได้รับความเหน็ชอบจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

- ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทัง้หมดเป็นอตัราท่ียงัไม่รวมภาษีมลูค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย หรือภาษี
อ่ืนใดทํานองเดียวกนั ทัง้ท่ีกองทนุเป็นผู้ รับภาระหรือเป็นผู้ รับภาระแทนผู้ รับเงินตามสญัญา 

- บริษัทจดัการจะคํานวณค่าธรรมเนียมข้อ 23.2.1 – 23.2.5 ทกุวนั โดยใช้มลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุในแต่ละวนั
เป็นฐานคํานวณ แต่จะเรียกเก็บจากกองทุนโดยการตดัจ่ายจากบญัชีของกองทุนเป็นรายสปัดาห์ไม่เกิน 3 วนัทําการของ
สปัดาห์ถดัไป หรือตามระยะเวลาท่ีบริษัทจดัการเหน็สมควร 

- ค่าใช้จ่ายข้อ 23.2.7 (1) , 23.2.7 (12) จะเรียกเก็บจากกองทนุเม่ือมีค่าใช้จ่ายเกิดขึน้ตามท่ีจ่ายจริง โดยในทางบญัชี 
บริษัทจัดการจะพิจารณาตดัจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนเฉลี่ยเท่ากันทกุวนัตามระยะเวลาของค่าใช้จ่ายนัน้ หรือตาม
ระยะเวลาท่ีบริษัทจดัการเหน็สมควร 

- ค่าใช้จ่ายข้อ 23.2.7 (13) – (21) จะเรียกเก็บจากกองทนุเม่ือมีค่าใช้จ่ายเกิดขึน้ตามจํานวนท่ีจ่ายจริง โดยในทางบญัชี
บริษัทจดัการ จะตดัจ่ายครัง้เดียวในวนัท่ีเกิดคา่ใช้จ่ายนัน้ ๆ 

ทัง้นี ้การตดัจ่ายคา่ใช้จ่ายดงักลา่วข้างต้นจะเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีท่ีกําหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชี 
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23.3 การเปล่ียนแปลงคา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จ่าย 

23.3.1 การเปล่ียนแปลงคา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จ่ายภายใต้อตัราท่ีระบไุว้ในโครงการ 

ทัง้นีบ้ริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเพิ่ม/ลด/ยกเว้นค่าธรรมเนียมภายใต้อัตราท่ีระบุไว้ในข้อ 23 “ค่าธรรมเนียมและ
ค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากผู้สัง่ซือ้หรือผู้ ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม” นีโ้ดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ 
อย่างไรก็ดีในการเรียกเก็บ เพิ่ม หรือ ลด หรือยกเว้นค่าธรรมเนียมดงักล่าวข้างต้นนี ้บริษัทจดัการจะทําการติดประกาศไว้ 
ณ ท่ีเปิดเผยของบริษัทจดัการ  
 
23.3.2 การเปล่ียนแปลงคา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จ่าย 
บริษัทจัดการสงวนสิทธิท่ีจะเพ่ิม/ลดค่าธรรมเนียม และ/หรือ ค่าใช้จ่าย ตามข้อ 23.1 และข้อ 23.2 โดยไม่ถือว่าเป็นการ
แก้ไขเพิ่มเติมโครงการ โดยบริษัทจดัการจะดําเนินการดงัตอ่ไปนี ้

(1) กรณีเพิ่มอตัราค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย ไม่เกินร้อยละ 5 ของอตัราค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามท่ีระบุไว้ใน
โครงการ ภายในระยะเวลา 1 ปี    

บริษัทจดัการจะดําเนินการแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบลว่งหน้าไม่น้อยกว่า 60 วนั ตามวิธีการดงัต่อไปนี ้ ก่อนการเรียก
เก็บคา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จ่ายเพิ่มดงักลา่ว 
(1.1) ประกาศหนงัสือพิมพ์รายวนัอยา่งน้อยหนึง่ฉบบั เป็นเวลา 3 วนัติดตอ่กนั และ 
(1.2) ติดประกาศไว้ ณ สํานกังานของบริษัทจดัการ และสถานท่ีติดต่อทกุแห่งของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนท่ี
ใช้เป็นสถานท่ีในการซือ้ขายหน่วยลงทนุ   

(2)  กรณีเพิ่มอตัราค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเกินกว่าร้อยละ 5 ของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามท่ีระบไุว้ในโครงการ 
ภายในระยะเวลา 1 ปี  

บริษัทจดัการจะกระทําเม่ือได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุด้วยมติเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนหน่วยลงทนุท่ีจําหน่าย
ได้แล้วทัง้หมด หรือได้รับความเหน็ชอบจากสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์    

(3)  กรณีท่ีบริษัทจดัการจะเปล่ียนแปลงลดคา่ธรรมเนียม หรือคา่ใช้จ่าย  

บริษัทจดัการจะติดประกาศค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายอตัราใหม่ ณ สํานกังานของบริษัทจดัการและสถานท่ีติดต่อทกุ
แหง่ของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนท่ีใช้เป็นสถานท่ีในการซือ้ขายหน่วยลงทนุ   

ทัง้นี ้การเปลี่ยนแปลงตามข้อ (1) ข้อ (2) และข้อ (3) ข้างต้น บริษัทจัดการจะแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ทราบภายใน 15 วนันบัแตว่นัเปล่ียนแปลงคา่ธรรมเนียม หรือคา่ใช้จ่าย 

 
24. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขาย
หน่วยลงทุน และราคารับซือ้คืนหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการเม่ือราคาขายหน่วยลงทุน หรือ
ราคารับซือ้คืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง   

24.1 วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขาย
หน่วยลงทนุ และราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ  
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1.  บริษัทจดัการจะคํานวณมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวมตามหลกัเกณฑ์ และวิธีการท่ีสํานกังาคณะกรรมการกํากบั
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ประกาศกําหนด  

2.  บริษัทจดัการจะคํานวณและประกาศมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทนุ และราคารับซือ้คืน
หน่วยลงทนุของกองทนุเปิด ตามระยะเวลาดงัตอ่ไปนี ้   
(2.1)  คํานวณมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิและมลูคา่หน่วยลงทนุ ทกุสิน้วนัทําการ ภายใน 2 วันทาํการถัดไป  

(2.2)  คํานวณราคาขายหน่วยลงทนุและราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุทกุสิน้วนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุ ภายใน 2 วันทาํ
การถัดไป  

(2.3)  ประกาศมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ มลูคา่หน่วยลงทนุของวนัดงัตอ่ไปนี ้ 
(ก) วนัทําการก่อนวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุลา่สดุ โดยให้ประกาศภายใน 2 วันทาํการถัดไป  
(ข) วนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุลา่สดุ โดยให้ประกาศภายใน 3 วันทาํการถัดไป  
(ค) วนัทําการสดุท้ายของแต่ละเดือน โดยให้ประกาศภายใน 3 วันทาํการถัดไป ทัง้นี ้เฉพาะในกรณีท่ีกองทนุรวม
กําหนดวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุแตล่ะครัง้หา่งกนัยาวกวา่หนึง่เดือน  
(ง) วนัปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุเพ่ือการจ่ายเงินปันผล โดยให้ประกาศภายใน 3 วันทาํการถัดไป 

ความใน (ก) มิให้นํามาใช้บงัคบักบักองทนุรวมเปิดท่ีซือ้ขายหน่วยลงทนุทกุวนัทําการ และกองทนุรวมเพ่ือผู้ลงทนุประเภท
สถาบนั 

(2.4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซือ้คืนหน่วยลงทุนของวันทําการซือ้ขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้
ประกาศภายใน 3 วันทาํการถัดไป 

มลูค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มลูค่าทรัพย์สินสทุธิหารด้วยจํานวนหน่วยลงทุนท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดเม่ือสิน้วนัทําการท่ี
คํานวณนัน้  

มลูค่าทรัพย์สินสทุธิ และมลูค่าหน่วยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทนุ และราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุท่ีประกาศข้างต้นต้อง
ได้รับการรับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์  

ในกรณีที่การประกาศตาม (2.3) และ (2.4) ได้กระทําผ่านระบบเผยแพร่ข้อมลูมลูค่าหน่วยลงทนุที่จดัขึน้โดยสมาคม 
(NAV Center) หรือช่องทางอ่ืนท่ีสํานกังานยอมรับ บริษัทจดัการจะประกาศมลูค่าทรัพย์สินสทุธิและมลูค่าหน่วยลงทนุ
ภายใน 4 วันทาํการถัดไปก็ได้ 

การประกาศมูลค่าและราคาตามวรรคหนึ่ง (2.3) และ (2.4) ข้างต้น บริษัทจัดการจะประกาศทางเว็บไซต์ของ 
บริษัทจัดการ (www.uobam.co.th) และจัดให้มีข้อมลูประกาศดังกล่าวข้างต้นไว้ ณ ท่ีทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และ
สถานท่ีทกุแหง่ท่ีผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุใช้ซือ้ขายหน่วยลงทนุ (ถ้ามี)  

ทัง้นี  ้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะประกาศโดยช่องทางอ่ืนแทนการประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ 
(www.uobam.co.th) เช่น หนงัสือพิมพ์รายวนั เป็นต้น หรือช่องทางอ่ืนใดท่ีเหมาะสม โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้
ถือหน่วยลงทนุแล้ว และบริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ลงทนุทราบลว่งหน้าไม่น้อยกว่า 30 วนั ณ ท่ีทําการทกุแห่งของบริษัทจดัการ
และสถานท่ีติดตอ่ทกุแหง่ของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) 
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3.  การใช้ตวัเลขทศนิยมของมลูค่าทรัพย์สินสุทธิ มลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซือ้คืนหน่วยลงทุน หรือจํานวน
หน่วยลงทนุของกองทนุเปิด บริษัทจดัการจะดําเนินการดงัตอ่ไปนี ้ 

(3.1)  คํานวณและประกาศมลูค่าทรัพย์สินสทุธิเป็นตวัเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตาม
หลกัสากล  

(3.2)  คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล 
สําหรับมลูค่าหน่วยลงทนุเพ่ือใช้ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทนุจะปัดเศษทศนิยมตําแหน่งท่ี 4 ขึน้ สว่นมลูค่าหน่วย
ลงทนุเพ่ือใช้ในการคํานวณราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุจะตดัทศนิยมตําแหน่งท่ี 5 ทิง้  

(3.3)  ประกาศมลูค่าหน่วยลงทนุตามท่ีคํานวณได้ใน (3.2) เป็นตวัเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหน่งโดยตดั ทศนิยมตําแหน่ง
ท่ี 5 ทิง้ และประกาศราคาขายและราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุตามท่ีคํานวณได้ใน (3.2)  

(3.4)  คํานวณจํานวนหน่วยลงทนุเป็นตวัเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลกัสากล แต่จะ
ใช้ผลลพัธ์เป็นตวัเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตําแหน่งโดยตดัทศนิยมตําแหน่งท่ี 5 ทิง้  

ในกรณีท่ีมีผลประโยชน์เกิดขึน้จากการคํานวณตาม (3.1) ถึง (3.4) บริษัทจดัการจะนําผลประโยชน์นัน้รวมเข้าเป็น
ทรัพย์สนิของกองทนุเปิด  

4. บริษัทจดัการได้รับยกเว้นไม่ต้องคํานวณและประกาศมลูค่าทรัพย์สิน มลูค่าหน่วยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทนุ และ
ราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุกองทนุเปิด เม่ือมีเหตกุารณ์ดงัตอ่ไปนี ้

(1)  เม่ือบริษัทจดัการกองทนุรวมไม่ขาย รับซือ้คืนหรือสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ หรือหยดุรับคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืนหรือคําสัง่
สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ โดยให้ได้รับยกเว้นเฉพาะในช่วงระยะเวลาดงักลา่ว 

(2) เม่ือมีเหตท่ีุบริษัทจดัการต้องเลกิกองทนุรวม โดยให้ได้รับยกเว้นตัง้แตว่นัท่ีปรากฏเหตดุงักลา่ว 

เง่ือนไขพิเศษ  :     

1. เน่ืองจากกองทุนอาจลงทุนในหลักทรัพย์ท่ีอยู่ในกลุ่มหลักทรัพย์ท่ีมิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ หรือ เป็น
หลกัทรัพย์ท่ีมิได้ทําการซือ้ขายในตลาดซือ้ขายคล่องอ่ืนๆ หรือหลกัทรัพย์ในต่างประเทศ ดงันัน้ ตราสารท่ีกองทนุลงทนุ
อาจไม่มีสภาพคล่อง หรือมีสภาพคล่องน้อยมาก หรืออาจมีปัจจัยภายนอกต่างๆ ทัง้ในและนอกประเทศมากระทบต่อ
มลูค่าหลกัทรัพย์ท่ีกองทนุลงทนุ จึงอาจเป็นเหตใุห้การบนัทึกบญัชี การบนัทึกมลูค่าหลกัทรัพย์ ให้เป็นไปตามมลูค่าตาม
ราคาตลาดของหลกัทรัพย์ตา่งๆ ในพอร์ตการลงทนุ เป็นไปได้ยาก และอาจไมเ่ป็นปัจจบุนั  

อย่างไรก็ดี บริษัทจดัการจะดําเนินการตามหลกัเกณฑ์ และ วิธีการ ตามท่ีสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ หน่วยงานท่ีมีอํานาจตามกฎหมาย
ประกาศกําหนด  

2. การคํานวณมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิกรณีท่ีวนัทําการในประเทศไทยตรงกบัวนัหยดุทําการในตา่งประเทศ 

บริษัทจดัการจะใช้ราคาหลกัทรัพย์และทรัพย์สินลา่สดุท่ีมีเป็นฐานในการคํานวณมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ ทัง้นีเ้ว้น
แตก่รณีท่ีบริษัทจดัการและผู้ดแูลผลประโยชน์เหน็ร่วมกนัวา่ควรท่ีจะใช้ราคาอ่ืนท่ีเหมาะสมกวา่แทน 
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3. อตัราแลกเปล่ียนท่ีใช้ในการคํานวณการกําหนดมลูคา่หลกัทรัพย์ท่ีเป็นสกลุเงินตราตา่งประเทศ  

บริษัทจดัการจะคํานวณมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทนุ และราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุเป็นเงิน
บาท โดยใช้อตัราแลกเปล่ียนท่ีประกาศบนหน้าจอ Bloomberg ประมาณเวลา 16.00 น. ในวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุ 
เป็นเกณฑ์ในการคํานวณ ในกรณีไม่มีอตัราแลกเปล่ียนในเวลาดงักลา่ว บริษัทจดัการจะใช้อตัราแลกเปล่ียนท่ีใกล้ท่ีสดุถดั
จากเวลาดงักล่าว ทัง้นี ้อตัราแลกเปล่ียนดงักล่าวจะต้องเป็นอตัราแลกเปล่ียนท่ีซือ้ขายกนัระหว่างผู้ลงทนุสถาบนั และเป็น
อตัราแลกเปล่ียนภายหลงัเวลาปิดรับคําสัง่ซือ้ขายหน่วยลงทนุของกองทนุในวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุนัน้ 

อนึ่ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปล่ียนแปลงแหล่งท่ีมาของอัตราแลกเปล่ียนท่ีใช้ อาทิเช่น เปล่ียนมาใช้อัตรา
แลกเปล่ียนท่ีประกาศในเวบ็ไซต์ของธนาคารแหง่ประเทศไทย หรือเปล่ียนมาใช้อตัราแลกเปล่ียนท่ีประกาศโดย APEX หรือ 
Reuter เป็นต้น และ/หรือขอสงวนสิทธิท่ีจะใช้อตัราแลกเปล่ียนอ่ืนท่ีเหมาะสมท่ีบริษัทจดัการและผู้ดแูลผลประโยชน์ตกลง
ร่วมกนั และ/หรือตามท่ีประกาศสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสมาคม หรือหน่วยงานท่ีมีอํานาจตามกฎหมายได้มี
ประกาศกําหนด โดยถือวา่ได้รับมติจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว 

4. การหยดุคํานวณและประกาศมลูคา่ทรัพย์สนิ 
เว้นแตก่รณีท่ีคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และ/หรือสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ ได้แก้ไข เปล่ียนแปลง เพิ่มเติม ประกาศ กําหนด สัง่การ เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผนัเป็นอย่างอ่ืน บริษัท
จดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะหยดุคํานวณ และไม่ประกาศมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทนุ และ
ราคารับซือ้คืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมท่ีลงทุนในต่างประเทศ เม่ือบริษัทจัดการและผู้ ท่ีได้รับมอบหมายการจัดการ
ลงทนุในต่างประเทศเห็นว่ามีเหตกุารณ์ต่างๆ ท่ีอาจส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ และ/หรืออาจมี
ผลกระทบต่อการคํานวณมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุจนเป็นเหตใุห้ไม่สามารถคํานวณได้อย่างสมเหตสุมผล หรือเป็น
ธรรม และ/หรือ กรณีท่ีมีเหตกุารณ์อ่ืนตามท่ีได้รับการผ่อนผนัจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึง่บริษัทจดัการจะย่ืน
ขอผอ่นผนัจากสํานกังานก่อนเป็นรายกรณี อาทิเช่น 

(1) เม่ือตลาดหลกัทรัพย์หรือตลาดทางการอ่ืนใด ท่ีหลกัทรัพย์หรือตราสารอ่ืนใดท่ีกองทนุมีไว้หรือลงทนุไว้ หรือฝากไว้ 
ปิดทําการ  ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตามท่ีนอกเหนือจากการปิดทําการตามปกติหรือต้องหยุดการดําเนินการอนัเป็นปกติลง
ชัว่ขณะ หรือ 

(2) เม่ือปรากฏเหตกุารณ์ในกรณีท่ีการทํารายการ ซือ้-ขาย หลกัทรัพย์ และ/หรือตราสารอื่นใดที่กองทนุลงทนุไว้หรือ
มีไว้ ถกูจํากดั หรือ ถกูระงบั ในการทํารายการ (restricted and suspended) หรือ 

(3) เมื่อปรากฏเหตกุารณ์ในกรณีที่ การทํารายการ ฝาก-ถอน โอนเงิน ในบญัชีที่กองทนุเป็นเจ้าของ หรือ การทํา
รายการ ซือ้-ขาย ฝาก-ถอน-โอน หลกัทรัพย์ท่ีกองทนุมีไว้หรือลงทนุไว้ ไม่สามารถดําเนินการได้ตามปกติ จนเป็นเหตใุห้ไม่
สามารถคํานวณมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุได้อยา่งสมเหตสุมผล หรือเป็นธรรม หรือ 

(4) เม่ือระบบการติดตอ่ – ส่ือสารตา่งๆ และ/หรือ ระบบงานตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการคํานวณ หรือ การหามลูค่าสินทรัพย์ 
และ/หรือ หลกัทรัพย์อ่ืนใด รวมถึง เงินฝาก ท่ีกองทนุมีไว้หรือ ลงทนุไว้ เกิดการขดัข้องไม่ว่าด้วยเหตอุนัใดจนเป็นเหตใุห้
บริษัทจดัการไมส่ามารถทําการคํานวณมลูคา่ทรัพย์สนิของกองทนุได้อยา่งสมเหตสุมผล หรือ เป็นธรรม หรือ 

(5) เม่ืออตัราแลกเปล่ียนในประเทศท่ีกองทนุลงทนุขาดเสถียรภาพและไมไ่ด้สะท้อนมลูคา่ท่ีแท้จริง หรือเกิดเหตกุารณ์อ่ืน
ใดจนทําให้บริษัทจดัการไมส่ามารถทํารายการต่างๆ ได้ตามปกติ อาทิเช่น โอนเงิน ฝาก-ถอน ซือ้-ขาย-โอน สินทรัพย์ต่างๆ 
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ท่ีลงทนุไว้หรือมีไว้ จนเป็นเหตใุห้บริษัทจดัการไม่สามารถทําหามลูค่าของทรัพย์สินต่างๆ ได้อย่างสมเหตสุมผล หรือเป็น
ธรรม ภายในเวลาท่ีกําหนด จนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนได้อย่าง
สมเหตสุมผล หรือ เป็นธรรม หรือ  

(6) เม่ือเกิดเหตุการณ์ไม่ปกติทางการเมือง เศรษฐกิจ การทหาร หรือทางการเงิน หรือเหตกุารณ์ไม่ปกติอ่ืนใด อนัเป็น
ผลกระทบต่อผลประโยชน์ในด้านต่างๆ ของกองทนุ หรือต่อสินทรัพย์ต่างๆ ท่ีกองทนุลงทนุไว้หรือมีไว้ จนเป็นเหตใุห้กองทนุไม่
สามารถ ซือ้-ขาย ฝาก-ถอน โอน-ย้าย สนิทรัพย์ตา่งๆ ได้ อยา่งปกติ หรือ 

(7) เม่ือตลาดเงินสกลุดอลลาร์สหรัฐฯ ปิดทําการ นอกเหนือจากการปิดทําการตามปกติ หรือต้องหยดุการดําเนินการอนั
เป็นปกติลงชัว่ขณะ หรือ 

(8) เหตุการณ์อ่ืนๆ ท่ีมีนัยสําคัญ และส่งผลกระทบให้กองทุนไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิได้อย่าง 
สมเหตสุมผล หรือ เป็นธรรม เป็นต้น 

เม่ือปรากฏเหตตุามท่ีได้กลา่วมาข้างต้น บริษัทจดัการจะประกาศการหยดุคํานวณมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุ ราคา
ขายหน่วยลงทนุ และราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุของกองทนุรวมท่ีลงทนุในต่างประเทศ ณ ท่ีทําการทกุแห่งของบริษัทจดัการ
และสถานท่ีติดต่อทกุแห่งของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนสนบัสนนุท่ีใช้ในการซือ้ขายหน่วยลงทนุ และบริษัทจดัการ
จะรายงานการหยดุคํานวณมลูค่าดงักล่าวพร้อมทัง้แสดงเหตผุล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทนุรวมท่ีลงทนุ
ในตา่งประเทศนัน้ให้สํานกังานทราบโดยพลนั 

อนึ่ง ขณะท่ีบริษัทจดัการไม่สามารถคํานวณมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุได้อย่างสมเหตสุมผล และ/หรือเป็นธรรมนัน้ 
บริษัทจดัการอาจไมข่าย หยดุขาย ไม่รับซือ้คืน หยดุรับซือ้คืน หรือไม่รับสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ ตามคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืน หรือ
คําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุท่ีได้รับไว้แล้ว หรืออาจหยดุรับคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืน หรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ ด้วย
เช่นกนั 

5.  สําหรับวิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุ ราคาขาย
หน่วยลงทนุ และราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะดําเนินการให้เป็นไปตามท่ีระบไุว้ในข้อ 24.1 ข้างต้น เว้นแต่
กรณีท่ีคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
และ/หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีมีอํานาจตามกฎหมาย ได้แก้ไขเปล่ียนแปลง เพิ่มเติม ประกาศ กําหนด สัง่การ เห็นชอบ และ/หรือ
ผ่อนผนัเป็นอย่างอ่ืน บริษัทจดัการจะดําเนินการให้เป็นไปตามนัน้โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว 
และไมถื่อเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ   

 
24.2. หลกัเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีท่ีมลูคา่หน่วยลงทนุไมถ่กูต้อง  
1.  ในกรณีท่ีราคาหน่วยลงทุนท่ีไม่ถกูต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนท่ีถูกต้องน้อยกว่าหนึ่งสตางค์ หรือต่างจากราคา
หน่วยลงทนุท่ีถกูต้องตัง้แตห่นึง่สตางค์ขึน้ไป แตไ่มถ่งึร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทนุท่ีถกูต้อง บริษัทจดัการจะจดัทําและสง่
รายงานให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ทราบถึงความผิดพลาดภายใน 7 วนัทําการนบัแต่วนัท่ีพบว่าราคาหน่วยลงทนุไม่ถกูต้อง 
และจดัให้มีสําเนารายงานดงักล่าวไว้ ณ ท่ีทําการของบริษัทจดัการเพ่ือให้สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์สามารถตรวจสอบได้ โดยรายงานดงักลา่วจะมีรายการอยา่งน้อยดงัตอ่ไปนี ้
(1)  ราคาหน่วยลงทนุท่ีไมถ่กูต้อง 
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(2)  ราคาหน่วยลงทนุท่ีถกูต้อง 
(3)  สาเหตท่ีุทําให้ราคาหน่วยลงทนุไมถ่กูต้อง 
(4)  มาตรการป้องกนัเพ่ือมิให้ราคาหน่วยลงทนุไม่ถกูต้อง ทัง้นี ้เว้นแต่ในกรณีท่ีราคาหน่วยลงทนุไม่ถกูต้องมีสาเหตมุา
จากปัจจยัภายนอกท่ีไม่อาจควบคมุได้ เช่น ราคาหลกัทรัพย์ตามราคาตลาดครัง้สดุท้ายของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยหรือศนูย์ซือ้ขายหลกัทรัพย์ไมถ่กูต้อง 

ในกรณีท่ีเหตขุองความผิดพลาดซึง่ทําให้ราคาหน่วยลงทนุไมถ่กูต้องตามวรรคหนึ่งมีผลต่อเน่ืองต่อการคํานวณราคาหน่วย
ลงทนุครัง้ต่อไป เช่น การกําหนดอตัราดอกเบีย้ผิดพลาด เป็นต้น บริษัทจดัการจะแก้ไขราคาหน่วยลงทนุให้ถกูต้องนบัแต่
วนัท่ีบริษัทจดัการพบวา่ราคาหน่วยลงทนุไมถ่กูต้องด้วย 

2.  ในกรณีท่ีราคาหน่วยลงทนุท่ีไม่ถกูต้องต่างจากราคาหน่วยลงทนุท่ีถกูต้องตัง้แต่หนึ่งสตางค์ขึน้ไป และคิดเป็นอตัรา
ตัง้แต่ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทนุท่ีถกูต้อง บริษัทจดัการจะคํานวณราคาหน่วยลงทนุย้อนหลงันบัแต่วนัท่ีพบราคา
หน่วยลงทุนไม่ถูกต้องจนถึงวันท่ีราคาหน่วยลงทุนถูกต้อง และดําเนินการดังต่อไปนีเ้ฉพาะวันท่ีราคาหน่วยลงทุนท่ีไม่
ถกูต้องต่างจากราคาหน่วยลงทนุที่ถกูต้องตัง้แต่หนึ่งสตางค์ขึน้ไป และคิดเป็นอตัราส่วนตัง้แต่ร้อยละ 0.5 ของราคา
หน่วยลงทนุท่ีถกูต้อง 

(1)  จดัทํารายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคาให้เสร็จสิน้ภายในวนัทําการถดัจากวนัท่ีพบว่า
ราคาหน่วยลงทนุนัน้ไม่ถกูต้อง และส่งรายงานดงักล่าวให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ภายในวนัทําการถดัจากวนัท่ีคํานวณราคา
หน่วยลงทนุเสร็จสิน้ เพ่ือให้ผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองข้อมลูในรายงานดงักล่าวภายในวนัทําการถดัจากวนัท่ีบริษัทจดัการ
สง่รายงานให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ ทัง้นี ้รายงานดงักลา่วจะมีรายการอยา่งน้อย ดงัตอ่ไปนี ้
(ก)  ราคาหน่วยลงทนุท่ีไมถ่กูต้อง 
(ข)  ราคาหน่วยลงทนุท่ีถกูต้อง 
(ค)  สาเหตท่ีุทําให้ราคาหน่วยลงทนุไมถ่กูต้อง 
(ง)  การดําเนินการของบริษัทจดัการเม่ือพบวา่ราคาหน่วยลงทนุไมถ่กูต้อง  

ทัง้นี ้บริษัทจัดการจะจัดให้มีสําเนารายงานตาม (1) ไว้ ณ ท่ีทําการของบริษัทจัดการเพ่ือให้สํานักงานคณะกรรมการกับ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์สามารถตรวจสอบได้ 

(2)  แก้ไขราคาหน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนท่ีถูกต้องภายในวันท่ีผู้ ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคาตาม (1) 

(3)  ประกาศช่ือกองทนุรวมท่ีมีการแก้ไขราคาตาม (2) และวนั เดือน ปีท่ีมีการแก้ไขราคาตาม (2) ในหนงัสือพิมพ์รายวนั
อยา่งน้อยหนึง่ฉบบัภายใน 3 วนัทําการนบัแตว่นัท่ีผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองข้อมลูในรายงานดงักลา่ว 

(4)  ชดเชยราคาให้แล้วเสร็จและแจ้งเป็นหนงัสือให้ผู้ ซือ้หน่วยลงทนุหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทนุท่ีได้ซือ้หรือขายคืนหน่วย
ลงทนุในช่วงระยะเวลาท่ีราคาหน่วยลงทนุไม่ถกูต้องทราบถึงการแก้ไขราคาตาม (2) และการชดเชยราคา ภายใน 5 วนัทํา
การนบัแตว่นัท่ีผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองข้อมลูในรายงานดงักลา่ว 

(5)  จดัทํารายงานมาตรการป้องกนัเพ่ือมิให้ราคาหน่วยลงทนุไม่ถกูต้องและสง่รายงานดงักลา่ว พร้อมทัง้สําเนารายงาน
การแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคาท่ีจดัทําตาม (1) ให้สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ภายใน 7 วนัทําการนบัแต่วนัท่ี ผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและ
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รายงานการชดเชยราคานัน้ เว้นแต่ในกรณีท่ีราคาหน่วยลงทนุไม่ถกูต้องมีสาเหตมุาจากปัจจยัภายนอกท่ีไม่อาจควบคมุได้ 
บริษัทจดัการจะไม่สง่รายงานมาตรการป้องกนัให้สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ แต่จะสง่
สําเนาเอกสารท่ีผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่าการท่ีราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกท่ีไม่อาจ
ควบคมุได้แทน 

3.  ในการชดเชยราคาตามข้อ 2 (4) บริษัทจดัการจะปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์และวิธีการ ดงัตอ่ไปนี ้
(1)  กรณีราคาหน่วยลงทนุท่ีไมถ่กูต้องต่ํากวา่ราคาหน่วยลงทนุท่ีถกูต้อง (understate) บริษัทจดัการจะปฏิบติัดงันี ้
(ก)  กรณีท่ีเป็นการขายหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะลดจํานวนหน่วยลงทนุของผู้ ซือ้หน่วยลงทนุเป็นจํานวนซึ่งมีมลูค่า
เทา่กบัสว่นตา่งของราคาหน่วยลงทนุท่ีไมถ่กูต้องกบัราคาหน่วยลงทนุท่ีถกูต้อง 

หากปรากฏวา่ผู้ ซือ้หน่วยลงทนุไมมี่หน่วยลงทนุเหลืออยูห่รือมีหน่วยลงทนุเหลืออยูน้่อยกวา่จํานวนหน่วยลงทนุท่ีจะต้องลด 
บริษัทจดัการจะจ่ายเงินของบริษัทจดัการเองเป็นจํานวนเท่ากบัส่วนต่างของราคาท่ีขาดอยู่หรือลดจํานวนหน่วยลงทนุ
ที่เหลืออยู่นัน้และจ่ายเงินของบริษัทจดัการเองเป็นจํานวนเท่ากบัสว่นต่างของราคาท่ีขาดอยู่แล้วแต่กรณี เพ่ือชดเชยราคา
ให้แก่กองทนุเปิด เว้นแต่การท่ีราคาหน่วยลงทนุไม่ถกูต้องมีสาเหตมุาจากปัจจัยภายนอกท่ีไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคา
หลกัทรัพย์ตามราคาตลาดครัง้สดุท้ายของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซือ้ขายหลกัทรัพย์ไม่ถูกต้อง และ
ผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองวา่มีสาเหตดุงักลา่ว 

(ข)  กรณีที่เป็นการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะเพิ่มจํานวนหน่วยลงทนุของผู้ขายคืนหน่วยลงทนุเป็นจํานวน
ซึ่งมีมลูค่าเท่ากบัส่วนต่างของราคาหน่วยลงทนุท่ีไม่ถกูต้องกบัราคาหน่วยลงทนุท่ีถกูต้องหรือจ่ายเงินของกองทนุเปิดเป็น
จํานวนเท่ากบัส่วนต่างของราคา เพ่ือชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทนุ แต่หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทนุไม่มี
หน่วยลงทนุเหลืออยู่ บริษัทจดัการจะจ่ายเงินของกองทนุเปิดเป็นจํานวนเท่ากบัส่วนต่างของราคา เพ่ือชดเชยราคาให้แก่
ผู้ขายคืนหน่วยลงทนุ 

(2) กรณีราคาหน่วยลงทนุท่ีไมถ่กูต้องสงูกวา่ราคาหน่วยลงทนุท่ีถกูต้อง (overstate) บริษัทจดัการจะปฏิบติัดงันี ้
(ก)  กรณีท่ีเป็นการขายหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะเพ่ิมจํานวนหน่วยลงทนุของผู้ ซือ้หน่วยลงทนุเป็นจํานวนซึ่งมีมลูค่า
เท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกต้องกบัราคาหน่วยลงทนุท่ีถูกต้องหรือจ่ายเงินของกองทนุเปิดเป็นจํานวน
เทา่กบัสว่นตา่งของราคา เพ่ือชดเชยราคาให้แก่ผู้ ซือ้หน่วยลงทนุ   

(ข)  กรณีท่ีเป็นการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะลดจํานวนหน่วยลงทนุของผู้ขายคืนหน่วยลงทนุเป็นจํานวนซึ่ง
มีมลูคา่เทา่กบัสว่นตา่งของราคาหน่วยลงทนุท่ีไมถ่กูต้องกบัราคาหน่วยลงทนุท่ีถกูต้อง 

หากปรากฏว่าผู้ ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนท่ี
จะต้องลด บริษัทจดัการจะจ่ายเงินของบริษัทจดัการเองเป็นจํานวนเท่ากบัส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่หรือลดจํานวน
หน่วยลงทนุที่เหลืออยู่นัน้และจ่ายเงินของบริษัทจดัการเองเป็นจํานวนเท่ากบัส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่แล้วแต่กรณี
เพ่ือชดเชยราคาให้แก่กองทนุเปิด เว้นแต่การท่ีราคาหน่วยลงทนุไม่ถกูต้องมีสาเหตมุาจากปัจจยัภายนอกท่ีไม่อาจควบคมุได้ 
เช่น ราคาหลกัทรัพย์ตามราคาตลาดครัง้สดุท้ายของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยหรือศนูย์ซือ้ขายหลกัทรัพย์ไม่ถกูต้อง
และผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองวา่มีสาเหตดุงักลา่ว  

ในกรณีท่ีบริษัทจดัการต้องชดเชยราคาเป็นเงินให้แก่ผู้ ซือ้หน่วยลงทนุหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทนุรายใดมีมลูค่าไม่ถึงหนึ่ง
ร้อยบาท บริษัทจัดการอาจนําเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกท่ีมีการจ่ายเงินให้ผู้ ถือหน่วยลงทุน แต่ถ้าบุคคล
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ดงักล่าวไม่มีสถานะเป็นผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว บริษัทจดัการจะชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วนัทําการนบัแต่วนัท่ี
ผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคา 

การจ่ายเงินของกองทนุเปิดเพ่ือชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทนุตาม (1) (ข) หรือผู้ ซือ้หน่วยลงทนุตาม 2 (ก) บริษัทจดัการ
อาจจ่ายเงินของบริษัทจดัการเองแทนกองทนุเปิดก็ได้ 

4. บริษัทจดัการจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ท่ีเกิดขึน้จากราคาหน่วยลงทนุไม่ถกูต้อง เช่น ค่าใช้จ่ายในการประกาศ
การแก้ไขราคาตามข้อ 2 (3) ในหนงัสือพิมพ์ ค่าออกเช็ค ค่าใช้จ่ายในการจดัสง่เงินชดเชยราคาให้แก่ผู้ ซือ้หน่วยลงทนุและ
ผู้ขายคืนหน่วยลงทนุ เป็นต้น เว้นแตใ่นกรณีท่ีราคาหน่วยลงทนุไมถ่กูต้องมีสาเหตมุาจากปัจจยัภายนอกท่ีไมอ่าจควบคมุได้  

 
25.  รอบระยะเวลาบัญชีประจาํปีของกองทุนรวม  

วนัท่ีสิน้สดุรอบบญัชีวนัท่ี :  30 มิถนุายน 
วนัท่ีสิน้สดุรอบบญัชีครัง้แรกวนัท่ี :  30 มิถนุายน 2546 
 
26. การกาํหนดเวลา และวิธีการจ่ายเงนิปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน   

กองทนุมีนโยบายไมจ่่ายเงินปันผล 
 
27. สทิธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน 

27.1 สทิธิในการขายคืนหน่วยลงทนุ   
ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถขายคืนหน่วยลงทนุให้กบับริษัทจดัการและผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนได้ทกุวนัทําการขาย
หรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ ตามท่ีขัน้ตอนและวิธีการกําหนดไว้ในโครงการนี ้ 
 
27.2 สทิธิในการรับเงินปันผล 
--ไมมี่ --  เน่ืองจากกองทนุไมมี่นโยบายจ่ายเงินปันผล--  

 
27.3 สทิธิในการโอนหน่วยลงทนุ 
(1) ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถโอนหน่วยลงทนุได้อยา่งเสรี อยา่งไรก็ตาม ผู้ ถือหน่วยลงทนุไม่อาจโอนหน่วยลงทนุให้แก่คน
สหรัฐอเมริกา (“US Person”) ดงันัน้ บริษัทจดัการจะไม่รับลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทนุ หากการโอนนัน้เป็นการโอน
หรือจําหน่ายให้แก่ US Person 

(2) วิธีการขอโอนหน่วยลงทนุ 
(2.1) การโอนหน่วยลงทนุจะกระทําได้โดยกรอกแบบคําขอโอนหน่วยลงทนุตามที่บริษัทจดัการ หรือนายทะเบียน
หน่วยลงทุนกําหนด พร้อมทัง้ลงลายมือช่ือผู้ โอนและผู้ รับโอน และได้ย่ืนคําขอดังกล่าวพร้อมเอกสารท่ีกําหนดแก่ 
นายทะเบียนหน่วยลงทนุ 

(2.2) นายทะเบียนหน่วยลงทนุจะบนัทกึข้อมลูการโอนหน่วยลงทนุ และออกหนงัสือรับรองสทิธิในหน่วยลงทนุให้ผู้ รับโอน
หน่วยลงทนุ และผู้ โอนหน่วยลงทนุ ภายใน 30 วนั นบัแตว่นัท่ีนายทะเบียนหน่วยลงทนุได้รับคําขอโอนหน่วยลงทนุ 
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(2.3) ผู้ รับโอนหน่วยลงทนุจะมีสิทธิในฐานะผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุก็ต่อเม่ือนายทะเบียนหน่วยลงทนุได้บนัทึกช่ือ
ผู้ รับโอนหน่วยลงทนุในสมดุทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว 

ในกรณีท่ีผู้ รับโอนยงัไม่เคยมีบญัชีกองทุนกบับริษัทจดัการมาก่อน ผู้ รับโอนจะต้องดําเนินการขอเปิดบญัชีกองทุน ตาม
วิธีการท่ีกําหนดไว้ในโครงการนี ้

(3) บริษัทจดัการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุนในกรณีท่ีบุคคลใดหรือกลุ่ม
บคุคลเดียวกนัใดถือหน่วยลงทนุเกินข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุ เว้นแต่เข้าข้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการกํากบั
ตลาดทนุวา่ด้วยหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุในกองทนุรวมและหน้าท่ีของบริษัทจดัการ 
 
27.4. สทิธิในการลงมติเพ่ือแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจดัการลงทนุหรือแก้ไขวิธีจดัการ   

ผู้ ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิลงมติเพ่ือให้บริษัทจัดการทําการแก้ไขเพ่ิมเติมโครงการหรือแก้ไขวิธีจัดการได้ ทัง้นีบ้ริษัทจัดการจะ
กระทําตามหลกัเกณฑ์และวิธีการตามท่ีกําหนดไว้ในโครงการนี ้

ในกรณีท่ีบคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดถือหน่วยลงทนุเกินกวา่ข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุของกองทนุรวม บริษัทจดัการ
กองทนุรวมหรือบริษัทหลกัทรัพย์ท่ีเป็นเจ้าของบญัชีแบบไม่เปิดเผยช่ือผู้ ถือหน่วยลงทนุ (omnibus account) ต้องไม่นบัคะแนน
เสียงของบคุคลหรือกลุม่บคุคลเดียวกนันัน้ในสว่นท่ีเกินกวา่หนึง่ในสามของจํานวนหน่วยลงทนุท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมด 

ในการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ หากไม่สามารถดําเนินการตามมติโดยเสียงข้างมากของผู้ ถือหน่วยลงทุนได้ เน่ืองจาก
ข้อจํากดัในการนบัคะแนนเสียงของผู้ ถือหน่วยลงทนุตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุว่าด้วยหลกัเกณฑ์เก่ียวกบั
ข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุในกองทนุรวมและหน้าที่ของบริษัทจดัการ บริษัทจดัการกองทนุรวมอาจดําเนินการขอรับ
ความเหน็ชอบจากสํานกังานตามแนวทางท่ีสํานกังานกําหนดได้ 

 
27.5. สทิธิในการได้รับเงินคืนเม่ือเลกิโครงการ   
ผู้ ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิท่ีจะได้รับเงินคืน และ/หรือได้รับทรัพย์สินอ่ืนแทนเงิน เม่ือบริษัทจัดการเลิกกองทุน โดย 
บริษัทจดัการจะจดัให้มีการชําระบญัชี ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการตามท่ีกําหนดไว้ในโครงการนี ้
 
27.6 สทิธิประโยชน์อ่ืนๆ  

27.6.1 สทิธิในการจํานําหน่วยลงทนุ 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุสามารถนําหน่วยลงทนุไปจํานําได้ตามกฎหมาย 
 
27.6.2 สทิธิในการประชมุผู้ ถือหน่วยลงทนุ 
การร่วมลงทนุในกองทนุรวมนี ้ผู้ ถือหน่วยได้ตกลงมอบให้บริษัทจดัการดําเนินการบริหารจดัการกองทุนภายใต้การดแูล
ของผู้ดแูลผลประโยชน์ โดยบริษัทจดัการจะต้องบริหารจดัการ และปฏิบติัตามรายละเอียดโครงการจดัการท่ีได้รับอนมุติั
จากสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และตามข้อผกูพนัระหว่างผู้ ถือหน่วยและบริษัทจดัการ
อย่างเคร่งครัด ดงันัน้ ผู้ ถือหน่วยจึงไม่จําเป็นต้องติดตามด้วยตนเองตลอดเวลา และไม่จําเป็นต้องมีการจดัประชมุผู้ ถือ
หน่วยลงทนุเพ่ือการใดๆ เว้นแต่บริษัทจดัการ ผู้ดแูลผลประโยชน์ หรือตามมติเสียงข้างมากของผู้ ถือหน่วยลงทนุซึ่งคิดตาม
จํานวนหน่วยลงทนุท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของโครงการจดัการกองทนุรวม (แล้วแตก่รณี) จะเหน็สมควร 
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28.  วธีิการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวธีิการจัดการ   

28.1 การดําเนินการและการบริหารจดัการกองทนุโดยบริษัทจดัการ 

(1) ในการดําเนินการและบริหารจัดการใดๆ ของกองทุนนัน้ บริษัทจัดการจะดําเนินการให้เป็นไปตามท่ีระบุไว้ใน
โครงการจัดการกองทนุและหนังสือชีช้วน เว้นแต่กรณีท่ีคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์สํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ สมาคม และ/หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีมีอํานาจตามกฎหมาย เช่น 
กระทรวงการคลงั ธนาคารแห่งประเทศไทย หรือคําพิพากษาศาล เป็นต้น ได้แก้ไขเปล่ียนแปลง เพิ่มเติม ประกาศ กําหนด 
สัง่การ เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผนัเป็นอย่างอ่ืน บริษัทจดัการจะดําเนินการให้เป็นไปตามนัน้โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบ
จากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว 

(2) บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปล่ียนแปลงแก้ไขโครงการจดัการกองทนุ โดยถือวา่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วย
ลงทนุทกุรายแล้ว  

(2.1) ในกรณีท่ีส่วนราชการต่างๆ เช่น คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ สํานกังานคณะกรรมการกํากบั
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  ธนาคารแห่งประเทศไทย สมาคม และ/หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีมีอํานาจตามกฎหมายได้มี
การปรับเปล่ียน แก้ไข เปล่ียนแปลง เพิ่ม/ลด ประกาศ กําหนด เห็นชอบ สัง่การ ผ่อนผนั ฯลฯ ในเร่ืองต่างๆท่ีเก่ียวเน่ืองกบั
วงเงินรับอนญุาต และ/หรือวงเงินรับอนญุาตคงเหลือท่ีกองทนุโดยบริษัทจดัการได้รับไม่ว่าจะเป็นเร่ืองของการปรับเปล่ียน
กฎหมาย ประกาศ ข้อกําหนด ระเบียบปฏิบติั เง่ือนไข หรือรายละเอียดตา่งๆ ฯลฯ ท่ีเก่ียวเน่ือง   

(2.2) กรณีอ่ืนใดตามท่ีระบไุว้ในโครงการนี ้ ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะแจ้งการแก้ไขให้กบัผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุรายทราบโดยพลนั 
 
28.2 การแก้ไขโครงการจดัการกองทนุรวม หรือแก้ไขวิธีการจดัการ  
(1) หากมีความจําเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจดัการกองทนุ หรือวิธีการจดัการกองทนุเพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
กองทุนและผู้ ถือหน่วยลงทุนให้อยู่ในดุลยพินิจของบริษัทจัดการ อาทิเช่น การแก้ไขเปล่ียนแปลงนโยบายการลงทุนของ
กองทนุ เป็นต้น โดยหากมิได้กระทําโดยมติเสียงข้างมากของผู้ ถือหน่วยลงทนุซึง่คิดตามจํานวนหน่วยลงทนุรวมกนัเกินกึ่ง
หนึ่งของจํานวนหน่วยลงทุนท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของโครงการจัดการกองทุน ก็จะต้องได้รับความเห็นชอบจาก
สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

ในกรณีท่ีมติดงักลา่วของผู้ ถือหน่วยลงทนุเก่ียวข้องกบัสทิธิ หน้าท่ี และความรับผิดชอบตามข้อ 22 “สิทธิ หน้าท่ี และความ
รับผิดชอบของ บริษัทจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) และท่ีปรึกษา (ถ้ามี)” หรือ
เก่ียวข้องกบัค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามข้อ 23 “ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากผู้สัง่ซือ้หรือผู้ ถือหน่วย
ลงทนุและกองทนุรวม” ของบริษัทจดัการ ผู้ดแูลผลประโยชน์ นายทะเบียนหน่วยลงทนุ ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 
ที่ปรึกษา หรือผู้ อื่นที่ให้บริการแก่กองทนุ มติดงักล่าวจะต้องได้รับความเห็นชอบจากบริษัทจดัการ ผู้ดแูลผลประโยชน์
นายทะเบียนหน่วยลงทนุ ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน ท่ีปรึกษา หรือผู้ อ่ืนท่ีให้บริการแก่กองทนุ (แล้วแต่กรณี) ในการ
ดําเนินการตามมตินัน้ๆ ทัง้นี ้การดําเนินการตามมติความเห็นชอบของผู้ ถือหน่วยลงทุนจะต้องไม่ขัดต่อประกาศหรือ
กฎหมายตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
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ในกรณีท่ีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการหรือวิธีจดัการกองทนุ ได้กระทําโดยมีมติเสียงข้างมากของผู้ ถือหน่วยลงทนุซึ่งคิดตาม
จํานวนหน่วยลงทนุรวมกนัเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนหน่วยลงทนุที่จําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของโครงการจดัการกองทนุ 
บริษัทจดัการจะแจ้งให้สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ทราบภายใน 15 วนั นบัแต่วนัท่ีมีมติ
ให้แก้ไข  

อย่างไรก็ดี  ในการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการตามมติของผู้ ถือหน่วยลงทนุ หากปรากฏว่ามติของผู้ ถือหน่วยลงทนุดงักล่าว
ไม่เกินร้อยละ 55 ของจํานวนหน่วยลงทนุท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของโครงการ บริษัทจัดการกองทนุรวมจะส่งเอกสาร
หลกัฐานเก่ียวกบัการขอมติและการนบัมติไปยงัผู้ดแูลผลประโยชน์ เพ่ือให้ผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองผลการนบัมตินัน้ 

ในการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการใด หากไม่สามารถดําเนินการตามมติโดยเสียงข้างมากของผู้ ถือหน่วยลงทนุได้ เน่ืองจากข้อจํากดั
ในการนบัคะแนนเสียงของผู้ ถือหน่วยลงทนุตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุว่าด้วยหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัข้อจํากดั
การถือหน่วยลงทนุในกองทนุรวมและหน้าท่ีของบริษัทจดัการบริษัทจดัการกองทนุรวมอาจดําเนินการขอรับความเห็นชอบ
จากสํานกังานตามแนวทางท่ีสํานกังานกําหนดได้ 

ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะแจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการหรือวิธีการจดัการกองทนุไปยงัผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุราย และจะประกาศทาง
หนังสือพิมพ์รายวนัอย่างน้อย 1 ฉบบัภายใน 15 วนันับแต่วนัท่ีได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์หรือวนัท่ีได้มีมติแก้ไข แล้วแตก่รณี 

(2) บริษัทจัดการอาจดําเนินการเพ่ิมจํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนท่ีได้จดทะเบียนไว้กับสํานักงาน
คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว ทัง้นี ้ภายใต้
เง่ือนไขและวิธีการ ดงัตอ่ไปนี ้
(2.1)  บริษัทจัดการจะเสนอขายหน่วยลงทุนตามจํานวนท่ีเพิ่มขึน้ของเงินทุนโครงการได้ต่อเม่ือได้มีการจดทะเบียน
เปล่ียนแปลงเงินทนุโครงการตอ่สํานกังานแล้ว  
(2.2)  การขายหน่วยลงทนุเพิ่มจะต้องไม่ทําให้มลูค่าทัง้หมดของหน่วยลงทนุท่ีเพิ่มมีมลูค่าเกินกว่าเงินทนุโครงการ ทัง้นี ้
ให้บริษัทจดัการใช้มลูคา่ท่ีตราไว้ของหน่วยลงทนุเป็นเกณฑ์ในการคํานวณ 
(2.3)  ราคาเสนอขายหน่วยลงทนุต้องกําหนดตามมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวม ณ สิน้วนัท่ีเสนอขายหน่วยลงทนุเพิ่ม 

เม่ือสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ได้รับจดทะเบียนเพิ่มจํานวนเงินทุนของโครงการแล้ว 
บริษัทจดัการจะแจ้งการดําเนินการดงักล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทนุของกองทนุทราบ โดยจะประกาศทางเว็บไซต์ของ
บริษัทจดัการ (www.uobam.co.th) และ ณ ท่ีทําการทกุแห่งของบริษัทจดัการ และสถานท่ีทกุแห่งท่ีผู้สนบัสนนุการขายหรือ
รับซือ้คืนหน่วยลงทนุใช้ซือ้ขายหน่วยลงทนุ 

(3) บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจดัการกองทนุ หรือวิธีจดัการกองทนุเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงวนั 
เวลา วิธีการในการทําการรับคําสัง่ซือ้-ขายหน่วยลงทนุ การสบัเปล่ียนข้ามระบบการซือ้-ขาย และ/หรือกรณีอ่ืนใดท่ีเป็น
กรณีท่ีถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว ตามท่ีกําหนดไว้ในโครงการนี ้ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะดําเนินการ
แจ้งให้สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ทราบตอ่ไป 

(4) บริษัทจดัการอาจดําเนินการควบรวมกองทนุ โดยจะเป็นการควบกองทนุรวมหรือการรวมกองทนุรวมท่ีอยู่ภายใต้
การจดัการของบริษัทจดัการเท่านัน้ ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะสามารถดําเนินการเพื่อควบรวมกองทนุได้ต่อเม่ือได้รับมติของ
ผู้ ถือหน่วยลงทนุ และได้รับความเหน็ชอบจากสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  
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ทัง้นี ้ในการควบรวมกองทนุ บริษัทจดัการจะดําเนินการภายใต้หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการตามท่ีคณะกรรมการกํากบั
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และ/หรือสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ประกาศกําหนด 
เว้นแต่คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ จะพิจารณาผอ่นผนั เหน็ชอบ ประกาศ กําหนด แก้ไข เปล่ียนแปลง หรือสัง่การ เป็นอยา่งอ่ืน  
 
29. การเลกิโครงการจัดการกองทุนรวม   

29.1 สํานกังานอาจเพิกถอนการอนมุติัให้จัดตัง้และจดัการกองทนุรวมเพ่ือผู้ลงทุนทัว่ไป หากปรากฏว่าบุคคลใดหรือ
กลุม่บคุคลเดียวกนัใดถือหน่วยลงทนุของกองทนุรวมใดกองทนุรวมหนึง่เกินกวา่หนึง่ในสามของจํานวนหน่วยลงทนุท่ีจําหน่าย
ได้แล้วทัง้หมดของกองทนุรวมนัน้ เว้นแตเ่ข้าข้อยกเว้นตามท่ีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 
 
29.2 หากปรากฎวา่กองทนุรวมใดมีมลูคา่หน่วยลงทนุหรือมีผู้ ถือหน่วยลงทนุเป็นจํานวนดงันี ้
(1) มลูคา่หน่วยลงทนุท่ีขายได้แล้วทัง้หมดโดยคํานวณตามมลูคา่ท่ีตราไว้ของหน่วยลงทนุลดลงเหลือน้อยกว่า 50 ล้านบาท 
ในวนัทําการใด และบริษัทจดัการประสงค์จะเลกิกองทนุรวมนัน้ 
(2) จํานวนผู้ ถือหน่วยลงทนุลดลงเหลือน้อยกวา่ 35 รายในวนัทําการใด  
(3)  หากปรากฏวา่กองทนุหลกัท่ีกองทนุไปลงทนุมีมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิลดลงในลกัษณะใดลกัษณะหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้
(ก)  เม่ือมีการขายคืนหน่วยลงทนุ ณ วนัใดวนัหนึ่งเกินกว่าสองในสามของจํานวนหน่วยลงทนุท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมด 
แต่ไม่รวมถึงกรณีที่เป็นการขายคืนหน่วยลงทนุของกองทนุรวมตลาดเงิน และการขายคืนหน่วยลงทนุของกองทนุรวม
หน่วยลงทนุ    
(ข)  มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทนุในช่วงระยะเวลาห้าวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุใดติดต่อกนัคิดเป็นจํานวนเกิน
กว่าสองในสามของจํานวนหน่วยลงทนุที่จําหน่ายได้แล้วทัง้หมด แต่ไม่รวมถึงกรณีที่เป็นการขายคืนหน่วยลงทนุของ
กองทนุรวมตลาดเงิน และการขายคืนหน่วยลงทนุของกองทนุรวมหน่วยลงทนุ 

กองทนุหลกั ให้หมายถงึเฉพาะกองทนุท่ีเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้         

(1) เป็นกองทนุรวมตามพระราชบญัญติัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ.2535 และให้หมายความรวมถึงกองทนุท่ีมี
ลกัษณะเป็นการลงทนุร่วมกนัของผู้ลงทนุ ไม่ว่าจะจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศและไม่ว่ากองทนุ
ดงักลา่วจะจดัตัง้ในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือ รูปแบบอ่ืนใด เช่น กองทนุอสงัหาริมทรัพย์ต่างประเทศ (REIT) โครงการจดัการ
กองทนุ (collective investment scheme) เป็นต้น 

(2) เป็นกองทนุหลกัที่กองทนุรวมหน่วยลงทนุมีการลงทนุในกองทนุหลกัตามวรรคสอง (1) ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของ
มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุหลกันัน้ 
 
29.3  เม่ือสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์สัง่ให้บริษัทจัดการเลิกกองทุนเปิดในกรณีท่ี
บริษัทจดัการกระทําการหรืองดเว้นกระทําการจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทนุเปิดหรือไมป่ฏิบติัตามหน้าท่ีของตน  
 
29.4 เม่ือได้รับความเห็นชอบตามมติเสียงข้างมากของผู้ ถือหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนหน่วยลงทุนท่ี
จําหน่ายได้เเล้วทัง้หมดของโครงการจดัการ 



 

กองทนุเปิด ตราสารหนีเ้อเชียน       81 

29.5 ในกรณีท่ีบริษัทจัดการได้รับคําสั่งให้เลิกกองทุนจากหน่วยงานท่ีมีอํานาจตามกฎหมาย อาทิเช่น สํานักงาน
คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ คําสัง่ศาล คําสัง่อนญุาโตตลุาการ และหรือกรณีปรากฏเหตกุารณ์อ่ืน
ใดตามท่ีระบไุว้ในโครงการนี ้ 

เง่ือนไขพิเศษ 
สําหรับเง่ือนไขการเลกิกองทนุรวมในข้อ 29.2 บริษัทจดัการจะดําเนินการให้เป็นไปตามท่ีระบไุว้ เว้นแต่กรณีท่ีคณะกรรมการกํากบั
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และ/หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีมี
อํานาจตามกฎหมาย ได้แก้ไขเปล่ียนแปลง เพิ่มเติม ประกาศ กําหนด สัง่การ เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผันเป็นอย่างอ่ืน 
บริษัทจดัการจะดําเนินการให้เป็นไปตามนัน้โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว และไม่ถือเป็นการ
แก้ไขเพิ่มเติมโครงการ 

 
30.  การดาํเนินการของบริษัทจัดการ เม่ือเลกิโครงการจัดการกองทุนรวม   

เว้นแตสํ่านกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์จะพิจารณาแก้ไข เปล่ียนแปลง เพิ่มเติม ประกาศ กําหนด 
สัง่การ เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผนัเป็นอย่างอ่ืน ในกรณีท่ีมีเหตจํุาเป็นและสมควรสําหรับการเลิกกองทนุ บริษัทจดัการจะ
ดําเนินการดงันี ้

30.1  กรณีท่ีทราบกําหนดการเลกิกองทนุลว่งหน้า 
กรณีท่ีทราบกําหนดการเลกิกองทนุลว่งหน้า  บริษัทจดัการจะดําเนินการดงันี ้
(1)  แจ้งเป็นหนงัสือให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีมีช่ืออยู่ในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบโดยทางไปรษณีย์ ลงทะเบียน และ
จะกระทําการด้วยวิธีอ่ืนใดเพ่ือให้ประชาชนรับทราบข้อมลูในเร่ืองดงักลา่วก่อนวนัเลิกกองทนุเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 วนัทํา
การ เช่นประกาศในหนงัสือพิมพ์รายวนัท้องถ่ิน เป็นต้น 

(2) แจ้งเป็นหนงัสือให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และ ตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ทราบ ก่อนวนัเลกิกองทนุเป็นเวลาไมน้่อยกวา่ 5 วนัทําการ   

(3)  จําหน่ายทรัพย์สินของกองทนุเพ่ือรวบรวมเป็นเงินสด เงินฝากประเภทกระแสรายวนั เงินฝากประเภทออมทรัพย์ และ
ตัว๋สญัญาใช้เงินท่ีมีกําหนดระยะเวลาใช้เงินคืนเม่ือทวงถาม ให้เสร็จสิน้ก่อนวนัเลกิ กองทนุ 

 
30.2 กรณีท่ีไมท่ราบกําหนดการเลกิกองทนุลว่งหน้า   

30.2.1 กรณีท่ีไมท่ราบกําหนดการเลกิกองทนุลว่งหน้า ดงัเช่นกรณีท่ีปรากฏเหตตุามข้อ 29.2 บริษัทจดัการจะดําเนินการ
ดงันี ้
(1)  ยติุการรับคําสัง่ซือ้และคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุตัง้แตว่นัทําการท่ีปรากฏเหตตุามข้อ 29.2  

(2)  แจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีมีช่ืออยู่ในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบ โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน รวมทัง้แจ้งเป็นหนงัสือ
ให้สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ทราบด้วย ทัง้นีภ้ายใน 3 วนัทําการนบัแต่วนัท่ีปรากฏ
เหตตุามข้อ 29.2  

(3)  จําหน่ายหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิท่ีเหลืออยูข่องกองทนุเปิดดงักลา่วภายใน 5 วนัทําการนบัแต่วนัทําการท่ีปรากฏเหตุ
ตามข้อ 29.2 เพ่ือรวบรวมเงินเทา่ท่ีสามารถกระทําได้เพ่ือชําระคา่ขายคืนหน่วยลงทนุให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุโดยอตัโนมติั 
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(4)  ชําระคา่ขายคืนหน่วยลงทนุตามสดัสว่นจํานวนเงินท่ีรวบรวมได้ตาม (3) ให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุภายใน 10 วนัทําการนบัแต่
วนัทําการท่ีปรากฏเหตตุามข้อ 29.2 และเม่ือได้ดําเนินการชําระคา่ขายคืนหน่วยลงทนุแล้วจะถือวา่เป็นการเลกิกองทนุเปิดนัน้  

(5) กรณีท่ีกองทนุหลกัท่ีกองทนุไปลงทนุมีมลูค่าทรัพย์สินสทุธิลดลงตามข้อ 29.2 (3) ให้บริษัทจดัการกองทุนรวม
ดําเนินการดงัตอ่ไปนี ้
(5.1) แจ้งเหตท่ีุกองทนุหลกัมีมลูค่าทรัพย์สินลดลงตามข้อ 29.2 (3) พร้อมแนวทางการดําเนินการโดยคํานึงถึงประโยชน์
ท่ีดีท่ีสดุของผู้ ถือหน่วยลงทนุโดยรวม ให้สํานกังานและผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบภายในสามวนัทําการนบัแตว่นัท่ีปรากฎเหต ุ
(5.2) ดําเนินการตาม (5.1) ให้แล้วเสร็จภายในหกสบิวนันบัแตว่นัท่ีปรากฎเหต ุ
(5.3) รายงานผลการดําเนินการให้สํานกังานทราบภายในสามวนัทําการนบัแตว่นัท่ีดําเนินการแล้วเสร็จ 
(5.4) เปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบัการดําเนินการของกองทนุรวมตาม (5.1) ต่อผู้ ท่ีสนใจจะลงทนุเพ่ือให้ผู้สนใจจะลงทนุรับรู้
และเข้าใจเก่ียวกบัสถานะของกองทนุรวม ทัง้นี ้บริษัทจดัการกองทนุรวมต้องดําเนินการให้บคุคลากรท่ีเก่ียวข้องเปิดเผย
ข้อมลูเก่ียวกบัการดําเนินการดงักลา่วด้วย 

เม่ือได้ดําเนินการตาม (1) ถึง (4) แล้ว หากมีหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินคงเหลืออยู่จากการดําเนินการตาม (3) บริษัทจดัการจะ
ดําเนินการตามประกาศคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์วา่ด้วยหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการชําระบญัชี
ของกองทนุรวม  
 
30.2.2 กรณีท่ีไมท่ราบกําหนดการเลกิกองทนุลว่งหน้า ดงัเช่นกรณีท่ีปรากฏเหตตุามข้อ 29.5 บริษัทจดัการจะดําเนินการ
ดงันี ้
ในกรณีท่ีมลูค่าหน่วยลงทนุท่ีขายได้แล้วทัง้หมดโดยคํานวณตามมลูค่าท่ีตราไว้ของหน่วยลงทนุของกองทนุเปิดใดลดลง
เหลือน้อยกว่า 50 ล้านบาทในวนัทําการใด หากบริษัทจดัการพิจารณาใช้สิทธิหรือประสงค์จะเลิกกองทนุเปิดนัน้ บริษัท
จดัการจะดําเนินการตามข้อ 30.2.1 (1) ถึง (4) และหากมีหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินคงเหลืออยู่จากการดําเนินการตามข้อ 
30.2.1 (3) บริษัทจดัการจะดําเนินการตามประกาศคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ว่าด้วยหลกัเกณฑ์ 
เง่ือนไข และวิธีการชําระบญัชีของกองทนุรวม 

เง่ือนไขอ่ืน : 
การเลิกกองทนุกรณีไม่ทราบกําหนดการเลิกกองทนุล่วงหน้านัน้ บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการเล่ือนกําหนดการต่างๆ 
ตามท่ีกําหนดไว้ในข้อ 30.2 นี ้ออกไปตามความเหมาะสม โดยบริษัทจดัการจะใช้ความพยายามในการดําเนินการต่างๆ 
ให้เร็วท่ีสุด ทัง้นี ้เน่ืองจากเป็นกองทุนท่ีมีนโยบายหลักในการนําเงินไปลงทุนในประเทศต่างๆ ดังนัน้ในการจําหน่าย
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินท่ีเหลืออยู่ตลอดจนการรวบรวมทรัพย์สินต่างๆ ของกองทุนกลับเข้ามายังประเทศไทย จึง
จําเป็นต้องใช้เวลาในการจําหน่าย ขาย โอน รวบรวม เป็นระยะเวลานานกวา่กองทนุรวมทัว่ๆ ไป 

 
31.  การชาํระบัญชีกองทุนรวม และวิธีการเฉล่ียเงนิคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเม่ือเลกิโครงการ 

เม่ือเลิกโครงการแล้วบริษัทจดัการจะดําเนินการดงัต่อไปนี ้เว้นแต่คณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ จะพิจารณาผ่อนผนั เห็นชอบ ประกาศ กําหนด แก้ไข
เปล่ียนแปลง หรือสัง่การ เป็นอยา่งอ่ืน  
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(1)  บริษัทจัดการจะจดัให้มีการชําระบญัชี โดยจะแต่งตัง้ผู้ ชําระบญัชีท่ีสํานกังานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์เห็นชอบ เพ่ือดําเนินการคิดคํานวณ รวบรวมทรัพย์สิน จัดทําบญัชี ชําระหนีส้ิน จําหน่ายและแจกจ่าย
ทรัพย์สนิแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ รวมทัง้ทําการอยา่งอ่ืนตามแตจํ่าเป็นเพ่ือชําระบญัชีของกองทนุให้เสร็จสิน้ โดยจะเป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการท่ี คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ประกาศ กําหนด สัง่การ ผ่อนผนั 
และ/หรือเหน็ชอบ 

(2)  เม่ือชําระค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม ค่าภาระติดพนั เงินค่าตอบแทนในการชําระบญัชี และหนีส้ินทัง้หมดของกองทนุ
เสร็จสิน้ ผู้ ชําระบญัชีจะดําเนินการเฉล่ียคืนเงินให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุตามมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิเท่าท่ีคงเหลืออยู่ตามสดัสว่น
จํานวนหน่วยลงทนุท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุถืออยูต่ามหลกัฐานท่ีปรากฏอยูใ่นทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุ ณ วนัเลกิกองทนุ 

(3)  ในกรณีท่ีเจ้าหนีข้องกองทนุไมไ่ด้ย่ืนคําทวงหนีแ้ก่ผู้ ชําระบญัชี หรือผู้ ถือหน่วยลงทนุไม่มารับเงินหรือทรัพย์สิน หรือไม่
ย่ืนเช็คต่อธนาคารเพ่ือให้ใช้เงินตามเช็คท่ีได้รับเน่ืองจากการแจกจ่ายทรัพย์สินให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุน ผู้ ชําระบัญชีจะ
ดําเนินการวางเงินตามจํานวนหนีห้รือจํานวนเงินตามเช็ค หรือทรัพย์สินอื่น รวมทัง้วางเงินประกนัค่าฤชาธรรมเนียมไว้ 
ณ สํานักงานวางทรัพย์ตามกฎหมาย กฎข้อบงัคบัและระเบียบเก่ียวกับการวางทรัพย์ และจะแจ้งเป็นหนังสือให้เจ้าหนี ้
หรือผู้ ถือหน่วยลงทนุซึง่มีช่ือปรากฎในบญัชีและเอกสารหลกัฐานของกองทนุทราบถงึการวางเงินหรือทรัพย์สินดงักลา่วโดย
ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับหรือโดยวิธีอ่ืนท่ีมีหลกัฐานการตอบรับ อีกทัง้ยงัจะดําเนินการใดๆ ตามความจําเป็นเพ่ือให้
สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์เป็นผู้มีสิทธิถอนเงินหรือทรัพย์สินที่วางไว้ ซึ่งเจ้าหนี ้
หรือผู้ ถือหน่วยมิได้เรียกเอาภายใน 10 ปี นบัแต่วนัถดัจากวนัท่ีได้รับคําบอกกลา่วการวางเงินหรือทรัพย์สินในฐานะท่ีเป็น
ทรัพย์สนิคงค้างของกองทนุ 

(4)  ผู้ ชําระบญัชีจะต้องชําระบญัชีให้เสร็จสิน้ภายใน 90 วนันบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัเลกิกองทนุ และเม่ือชําระบญัชีเสร็จสิน้
แล้ว ผู้ ชําระบญัชีจะทําการย่ืนคําขอจดทะเบียนเลิกกองทนุพร้อมทัง้จดัสง่รายงานผลการชําระบญัชีตามแบบท่ีสํานกังาน
คณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ประกาศกําหนด ต่อสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ภายใน 30 วนันบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัชําระบญัชีเสร็จสิน้ เว้นแต่ในกรณีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุไม่มารับเงินหรือ
ทรัพย์สิน หรือไม่ยื่นเช็คแก่ธนาคารเพื่อให้ใช้เงินตามเช็คที่ได้รับเน่ืองจากการแจกจ่ายทรัพย์สินให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ 
ผู้ ชําระบญัชีสามารถย่ืนคําขอจดทะเบียนเลิกกองทนุได้เม่ือพ้นกําหนด 6 เดือนนบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัชําระบญัชีเสร็จสิน้ 
แต่ทัง้นี ้ต้องไม่เกินหนึ่งปีนบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัชําระบญัชีเสร็จสิน้ เว้นแต่มีเหตผุลจําเป็นและสมควรโดยต้องได้รับความ
เห็นชอบจากสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ด้วย และหากปรากฏว่ายงัมีทรัพย์สินคงค้าง
อยู่ ผู้ ชําระบญัชีจะจัดการโอนทรัพย์สินดงักล่าวให้ตกเป็นกรรมสิทธิของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ 

 
32.  อ่ืน ๆ 

32.1 บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการแก้ไข เปล่ียนแปลง ยกเลิก หรือหยดุขาย / รับซือ้คืนหน่วยลงทนุ ตามท่ีได้กําหนด
ไว้ในโครงการนี  ้ในกรณีท่ีส่วนราชการต่างๆ เช่น คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สํานักงาน
คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ธนาคารแห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีมีอํานาจตาม
กฎหมาย ได้มีการปรับเปล่ียน แก้ไขเพิ่ม/ลด ประกาศกําหนด เห็นชอบ สัง่การ ผ่อนผนัในเร่ืองต่างๆ ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัวงเงิน
รับอนุญาต และ/หรือวงเงินรับอนุญาตคงเหลือ ท่ีกองทุนโดยบริษัทจัดการได้รับ ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองของกฎหมาย ประกาศ 
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ข้อกําหนด ระเบียบปฏิบตัิ เง่ือนไข หรือรายละเอียดต่างๆ ฯลฯ ทัง้นี ้โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุ
ทกุรายแล้ว 
 
32.2 บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะนําเงินลงทุนบางส่วนหรือทัง้หมดกลบัเข้ามาลงทนุในประเทศ หากเป็นกรณีท่ี
ผู้จดัการกองทนุพิจารณาแล้วเห็นว่าสถานการณ์การลงทนุในต่างประเทศไม่เหมาะสม และ/หรือมีเหตใุห้น่าเช่ือได้ว่าเพ่ือ
เป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ   

ทัง้นี ้การเคล่ือนย้ายเงินทนุดงักล่าว อาจอยู่ในรูปของสกลุเงินต่างประเทศหรือสกุลเงินบาทก็ได้ อย่างไรก็ดีหากเป็นการ
เคล่ือนย้ายเงินทนุกลบัมา โดยเก็บรักษาเงินลงทนุในรูปสกลุเงินบาท บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะแปลงสภาพกองทนุ
เป็นกองทุนรวมตราสารหนีท้ั่วไป ท่ีมีนโยบายลงทุนในประเทศ หรือสงวนสิทธิท่ีจะเลิกกองทุนได้โดยถือว่าได้รับความ
เหน็ชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุรายแล้ว 
 
32.3 การกู้ ยืมเงินหรือการทําธุรกรรมการขายโดยมีสญัญาซือ้คืน 
ในกรณีท่ีกองทนุรวมเปิดมีเหตจํุาเป็นต้องบริหารสภาพคล่องเป็นการชัว่คราว  บริษัทจดัการกองทนุรวมอาจกู้ ยืมเงินหรือ
เข้าทําธุรกรรมการขายโดยมีสญัญาซือ้คืนในนามของกองทนุรวมได้ ตามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้
(1)  คู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ่งต้องเป็นบคุคลประเภทสถาบนั โดยบคุคลดงักลา่วต้องไม่ใช่ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวม
เปิดนัน้  
(2)  ระยะเวลาการชําระหนีต้ามสญัญากู้ ยืมเงินหรือธุรกรรมการขายโดยมีสญัญาซือ้คืนต้องไมเ่กินเก้าสบิวนั  
(3)  อตัราสว่นการกู้ ยืมเงินและการทําธุรกรรมการขายโดยมีสญัญาซือ้คืน ณ สิน้วนัใด เม่ือรวมกนัแล้วต้องไม่เกินร้อยละ
สิบของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวม เว้นแต่การเกินอตัราส่วนดงักลา่วมิได้เกิดจากการกู้ ยืมเงินหรือการทําธุรกรรม
การขายโดยมีสญัญาซือ้คืนเพิ่มเติม  
(4)  ในกรณีของการทําธุรกรรมการขายโดยมีสญัญาซือ้คืน ต้องใช้สญัญามาตรฐานท่ีกําหนดโดยสมาคมตลาดตราสาร
หนีไ้ทยหรือบริษัทหลกัทรัพย์ เพ่ือธุรกิจหลกัทรัพย์ จํากดั (มหาชน) 
 
32.4 การดํารงความเพียงพอของเงินกองทนุ 

ในกรณีท่ีบริษัทจดัการไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทนุตามนยัข้อ 4 ของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วย
หลกัเกณฑ์เก่ียวกบัการดํารงความเพียงพอของเงินกองทนุและการทําประกนัภยัความรับผิดของบริษัทจดัการ บริษัทจดัการ
จะเปล่ียนให้บริษัทจดัการรายอ่ืนเข้าจดัการกองทนุรวมแทน ด้วยวิธีขอรับความเห็นชอบจากสํานกังาน หรือขอมติโดยเสียง
ข้างมากของผู้ ถือหน่วยลงทนุซึง่คิดตามจํานวนหน่วยลงทนุรวมกนัเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนหน่วยลงทนุท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมด
ของกองทนุรวมภายใน 15 วนันับแต่วนัท่ีบริษัทจัดการรู้หรืออาจรู้ถึงการไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุน
ดงักล่าว ทัง้นีห้ากมีเหตจํุาเป็นและสมควร บริษัทจดัการอาจขอให้สํานกังานพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้ โดยการ
คดัเลือกบริษัทจดัการรายใหม่จะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุเป็นสําคญั และในกรณีท่ีมีค่าใช้จ่ายเกิดขึน้จากการ
เปล่ียนบริษัทจดัการ บริษัทจดัการจะเป็นผู้ รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดงักลา่ว หากบริษัทจดัการไม่สามารถดําเนินการภายใน
ระยะเวลาท่ีกําหนด บริษัทจดัการจะดําเนินการเลกิกองทนุรวมตอ่ไป 
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32.5 เง่ือนไขอ่ืน: ข้อ 18. การเล่ือนกําหนดการชําระเงินคา่ขายคืนหน่วยลงทนุคืนแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

เพ่ือเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุรายให้เท่าเทียมกนั ดงันัน้ หากเป็นกรณีท่ีบริษัทจดัการอยู่ระหว่าง
การใช้สทิธิในการงดคํานวณมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุอนัเน่ืองมาจากไม่สามารถคํานวณมลูค่าทรัพย์สินของกองทนุได้
อย่างเป็นธรรม และสมเหตุสมผลตามท่ีระบุไว้ในข้อ 24.1 เง่ือนไขพิเศษข้อ 4 “การหยุดคํานวณและประกาศมูลค่า
ทรัพย์สินสทุธิ” บริษัทจดัการอาจเล่ือนกําหนดชําระค่าขายคืนหน่วยลงทนุคืนแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ โดยบริษัทจดัการจะ
ดําเนินการดงันี ้:- 
(1) ดําเนินการให้มีการชําระเงินคา่ขายคืนหน่วยลงทนุให้กบัผู้ขายหน่วยลงทนุในโอกาสแรกท่ีกระทําได้ โดยใช้หลกั “สัง่ขาย
ก่อนได้ก่อน” 
(2) ดําเนินการเช่นเดียวกนักบัท่ีกําหนดไว้สําหรับกรณีตามข้อ 18 วรรคสอง (1) (2) (3) และ (4) 
 
32.6 เง่ือนไขอ่ืน: ข้อ 19. การไมข่ายหรือไมรั่บซือ้คืนหน่วยลงทนุตามคําสัง่ซือ้หรือคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ 
เพ่ือเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุรายให้เท่าเทียมกนั ดงันัน้ หากเป็นกรณีท่ีบริษัทจดัการอยู่ระหว่าง
การใช้สิทธิในการงดคํานวณมลูค่าทรัพย์สินของกองทนุอนัเน่ืองมาจากไม่สามารถคํานวณมลูค่าทรัพย์สินของกองทนุได้
อย่างเป็นธรรม และสมเหตุสมผล ตามท่ีระบุไว้ในข้อ 24.1 เง่ือนไขพิเศษข้อ 4 “การหยุดคํานวณและประกาศมูลค่า
ทรัพย์สนิสทุธิ” บริษัทจดัการอาจไมข่าย หยดุขาย ไมรั่บซือ้คืน หยดุรับซือ้คืน หรือไมรั่บสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุตามคําสัง่ซือ้ 
คําสัง่ขายคืน หรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุท่ีได้รับไว้แล้ว หรืออาจหยดุรับคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืน หรือคําสัง่สบัเปล่ียน
หน่วยลงทนุ หรือบริษัทจดัการอาจทําการหยดุขายหน่วยลงทนุ   
 
32.7 เง่ือนไขอ่ืน : ข้อ 20. การหยดุรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ 
เว้นแต่กรณีท่ีคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ สํานักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ สมาคม และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอํานาจตามกฎหมาย ได้แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ประกาศ กําหนด 
สัง่การ เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผนัเป็นอย่างอ่ืน บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการแก้ไข เปล่ียนแปลง ยกเลิก หรือหยดุขาย 
และ/หรือหยดุรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ ตามท่ีได้กําหนดไว้ในโครงการนี ้ในกรณีท่ีสว่นราชการต่าง ๆ เช่น คณะกรรมการกํากบั
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ธนาคารแห่งประเทศไทย 
และ/หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีมีอํานาจตามกฎหมายได้มีการปรับเปล่ียน เปล่ียนแปลง แก้ไข เพิ่ม/ลด ประกาศ กําหนด 
เห็นชอบ สัง่การ ผ่อนผนัในเร่ืองต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกบัวงเงินรับอนญุาต และ/หรือวงเงินรับอนญุาตคงเหลือท่ีกองทนุโดยบริษัท
จดัการได้รับ ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองของกฎหมาย ประกาศ ข้อกําหนด ระเบียบปฏิบติั เง่ือนไข หรือรายละเอียดต่างๆ ฯลฯ ทัง้นี ้
โดยถือวา่ได้รับความเหน็ชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุรายแล้ว 
 
32.8 บริษัทจดัการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนเพ่ือกองทนุจากบุคคลท่ีเป็นผู้ ให้บริการ อนัเน่ืองมาจากการใช้บริการ
ของบคุคลดงักลา่วในการจดัการกองทนุได้ แตต้่องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้

(1) ผลประโยชน์ตอบแทนท่ีรับไว้นัน้ต้องเป็นทรัพย์สินท่ีมีมลูค่าในทางเศรษฐกิจและต้องเก่ียวกบับทบาทโดยตรงของ
ความเป็นกองทนุตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และ 

(2) ต้องไม่มีพฤติกรรมท่ีแสดงให้เห็นว่าบริษัทจดัการใช้บริการของบุคคลนัน้บ่อยครัง้เกินความจําเป็นเพ่ือให้กองทนุ
ได้รับประโยชน์จากบคุคลดงักลา่ว (churning) 
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ในการจดัสรรผลประโยชน์ตามวรรคหนึ่งให้แก่กองทนุท่ีอยู่ภายใต้การบริหารจดัการของบริษัทจดัการ บริษัทจดัการต้อง
กระทําด้วยความเป็นธรรมและคํานงึถงึลกัษณะและประเภทหลกัทรัพย์ท่ีอาจมีไว้ได้ของกองทนุนัน้ด้วย 

ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบัการรับผลประโยชน์ดงักลา่วไว้ในรายงานรอบปีบญัชี และในกรณีท่ีเป็นกองทนุ
รวมเปิด จะเปิดเผยข้อมลูดงักลา่วไว้ในรายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนด้วย 
 
32.9  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปรับปรุงเปล่ียนแปลงเพิ่มเติม และ/หรือแก้ไขวิธีการจัดส่งเอกสาร ข้อมลู หรือ
รายงานต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกบักองทนุให้กบัผู้ ถือหน่วยลงทนุแตกต่างไปจากเดิม อาทิเช่น บริษัทจดัการอาจพิจารณาจดัส่ง
เอกสาร ข้อมลู หรือรายงานตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องกบักองทนุผ่านทางระบบอิเลก็ทรอนิกส์ เช่น จดัสง่ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เนต
ของบริษัทจัดการ หรือ การจัดส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ (email) เป็นต้น และ/หรือจัดส่งให้ในรูปแบบข้อมูลทาง
อิเลก็ทรอนิกส์อ่ืน หรือวิธีการอ่ืนใดตามท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุได้แสดงความจํานงไว้ แล้วแต่กรณี ทัง้นี ้สําหรับหนงัสือรับรอง
สิทธิในหน่วยลงทนุท่ีได้รับผ่านทางระบบอิเลก็ทรอนิกส์ และ/หรือวิธีการอ่ืนใด ตามท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุได้แสดงความจํานง
ไว้ ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถใช้แทนหนงัสือรับรองสทิธิในหน่วยลงทนุตามปกติได้ 

อนึ่ง กรณีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุได้แสดงความจํานงในการรับเอกสาร ข้อมลู หรือรายงานต่างๆ เก่ียวกบักองทนุตามวิธีใดวิธี
หนึง่ข้างต้น บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิท่ีจะจดัสง่เอกสาร ข้อมลู หรือรายต่างๆให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุตามวิธีท่ีได้แสดงความจํานง
ไว้เท่านัน้ จนกว่าจะมีคําสัง่เปล่ียนแปลงเป็นอย่างอ่ืน ดงันัน้ ผู้ ถือหน่วยลงทนุจึงควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้รับข้อมลู
เก่ียวกบักองทนุครบถ้วน ตามวิธีหรือช่องทางท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุได้แสดงความจํานงไว้กบับริษัทจดัการ 
 
32.10 กองทนุนีไ้ม่ได้จดทะเบียน และจะไม่จดทะเบียนภายใต้กฎหมายการลงทนุของบริษัทของประเทศสหรัฐอเมริกา 
ค.ศ. 1940 และตามท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (United States Investment Company Act of 1940 (as amended)) หรือ
กฎระเบียบอ่ืนใดในลกัษณะเดียวกนัของประเทศสหรัฐอเมริกา เว้นแต่จะกําหนดไว้เป็นอย่างอ่ืนในโครงการ และหน่วย
ลงทนุของกองทนุนีไ้ม่ได้จดทะเบียนภายใต้กฎหมายหลกัทรัพย์ของประเทศสหรัฐอเมริกา ค.ศ. 1933 และตามท่ีแก้ไข
เพิ่มเติม (United States Securities Act of 1933 (as amended)) หรือกฎระเบียบอ่ืนใดในลกัษณะเดียวกนัของประเทศ
สหรัฐอเมริกา เว้นแตจ่ะกําหนดไว้เป็นอยา่งอ่ืนในโครงการ  

ด้วยเหตุดงักล่าว บริษัทจดัการจะไม่เสนอขายหน่วยลงทนุในประเทศสหรัฐอเมริกา ดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือท่ี
ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง รวมตลอดจนไม่เสนอขายหน่วยลงทนุให้กบัคนสหรัฐอเมริกา (“US Person”) ตาม
ความหมายท่ีกําหนดไว้ใน Regulation S ซึ่งออกภายใต้กฎหมายหลกัทรัพย์ของประเทศสหรัฐอเมริกา ค.ศ. 1933 (ซึ่ง
ความหมายคําว่า “US Person” อาจมีการแก้ไขเพิ่มเติมเป็นคราวๆ) ไม่ว่าทางตรงและทางอ้อม นอกจากนี ้ผู้ ถือหน่วย
ลงทนุไม่อาจโอนหน่วยลงทนุให้แก่ US Person ดงันัน้ บริษัทจดัการจะไม่รับลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทนุ หากการโอน
นัน้เป็นการโอนหรือจําหน่ายให้แก่ US Person 

ดงันัน้ ผู้ลงทุนหรือผู้ รับโอนหน่วยลงทุน (แล้วแต่กรณี) จะต้องแสดงตนในเวลาท่ีจองซือ้หรือในเวลาลงทะเบียนรับโอน
หน่วยลงทนุ (แล้วแตก่รณี) วา่ตนมิใช่ US Person และมิได้เปิดบญัชีซือ้ขายหน่วยลงทนุเพ่ือหรือในนามของ US Person  

ผู้ลงทนุหรือผู้ รับโอนหน่วยลงทนุ (แล้วแต่กรณี) จดัหาข้อมลูเก่ียวกบั US Person และควรปรึกษากบันกักฎหมายของตน
วา่ตนเข้าลกัษณะเป็น US Person หรือไม ่
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32.11 ข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุ 
1. การถือหน่วยลงทุนท่ีบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดจะถือได้ในแต่ละกองทุนรวมต้องไม่เกินหนึ่งในสามของ
จํานวนหน่วยลงทนุท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของกองทนุรวม 

2. การถือหน่วยลงทนุตามข้อ 1 ให้มีข้อยกเว้นได้ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้
(1) กรณียกเว้นให้ถือหน่วยลงทนุได้โดยไมจํ่ากดัสดัสว่นสําหรับผู้ ถือหน่วยลงทนุดงัตอ่ไปนี ้ 
(ก) กองทนุบําเหน็จบํานาญข้าราชการ 
(ข) กองทนุประกนัสงัคม 
(ค) กองทนุการออมแหง่ชาติ 
(ง) กองทนุบําเหน็จบํานาญแหง่ชาติ 
(จ) กองทนุสํารองเลีย้งชีพ 
(ฉ) กองทนุรวมเพ่ือผู้ลงทนุทัว่ไป 
(ช) กองทนุตา่งประเทศท่ีมีลกัษณะตาม (ก) ถงึ (ฉ) 
(ซ) กองทนุอ่ืนใดท่ีมีลกัษณะทํานองเดียวกบักองทนุตาม (ก) ถงึ (ฉ) 
(ฌ) นิติบุคคลท่ีจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทยนอกเหนือจาก (ก) ถึง (ฉ) ซึ่งไม่อยู่ภายใต้บงัคบัต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล 
เช่น ธนาคารออมสนิ ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย มลูนิธิ หรือวดั เป็นต้น 
(ญ) บคุคลอ่ืนท่ีได้รับการผอ่นผนัจากสํานกังานเม่ือมีเหตจํุาเป็นและสมควร 

(2) กรณีที่มีเหตจํุาเป็นและสมควรอื่นใดให้ผ่อนคลายสดัส่วนการถือหน่วยลงทนุ ผู้ ถือหน่วยลงทนุอาจถือหน่วยลงทนุ
เกินข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุตามข้อ 1 ได้แต่ไม่เกินร้อยละห้าสิบของจํานวนหน่วยลงทนุท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมด โดย
ได้รับการผ่อนผนัจากสํานกังาน ทัง้นี ้ในการผ่อนผนัดงักลา่ว ให้สํานกังานพิจารณาถึงประโยชน์โดยรวมของผู้ ถือหน่วยลงทนุ
ของกองทนุรวมดงักลา่วเป็นสําคญั 

เง่ือนไขเก่ียวกบัสิทธิของผู้ ถือหน่วยลงทนุกรณีท่ีถือหน่วยลงทนุเกินข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุ ต้องมีสาระสําคญัอย่าง
น้อยดงัตอ่ไปนี ้

(1) บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทุนจะปฏิเสธการโอนหน่วย ลงทุน ในกรณีท่ีการถือหน่วยลงทุนของ
บคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดเกินข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุ 

(2) การจํากดัสทิธิรับเงินปันผลของผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีมีสาระสําคญัดงัตอ่ไปนี ้
(ก) บคุคลใดหรือกลุ่มบคุคลเดียวกนัใดท่ีถือหน่วยลงทนุเกินข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุ จะถกูจํากดัสิทธิรับเงินปันผล
ในสว่นท่ีถือเกินนัน้ เว้นแตใ่นกรณีดงัตอ่ไปนี ้
1. การเกินสดัสว่นการถือหน่วยลงทนุมิได้เกิดจากการได้หน่วยลงทนุมาเพิ่มเติม 
2. การเกินสดัสว่นการถือหน่วยลงทนุเป็นกรณีข้อยกเว้นข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุตามข้อ 2 
(ข) บริษัทจดัการจะยกเงินปันผลสว่นท่ีถกูจํากดัสทิธิตาม (ก) ให้เป็นรายได้ของแผน่ดิน  
(ค) ในระหว่างการดําเนินการเพ่ือยกเงินปันผลให้เป็นรายได้ของแผ่นดิน บริษัทจดัการจะจดัทําบญัชีและแยกเงินปันผล
สว่นดงักลา่วออกจากทรัพย์สนิอ่ืนของกองทนุรวมโดยไมนํ่ามารวมคํานวณเป็นมลูคา่ทรัพย์สนิของกองทนุรวม 

(3) กรณีท่ีบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะไม่นับ
คะแนนเสียงสว่นท่ีเกินกวา่หนึง่ในสามของจํานวนหน่วยลงทนุท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของกองทนุรวม 
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บคุคลใดหรือกลุ่มบคุคลเดียวกนัใดจะถือหน่วยลงทนุได้ไม่เกินหนึ่งในสามของจํานวนหน่วยลงทนุท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมด
ของกองทนุรวม ยกเว้นในกรณีเข้าข้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ ว่าด้วยเร่ืองหลกัเกณฑ์เก่ียวกบั
ข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุในกองทนุรวมและหน้าท่ีของบริษัทจดัการ 

 
32.12 หลกัเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ ถือหน่วยลงทนุ  
การดําเนินการใดท่ีโครงการจัดการกองทนุรวมหรือกฎหมายกําหนดให้ต้องได้รับมติของผู้ ถือหน่วยลงทุน หากบริษัท
จดัการกองทนุรวมได้ดําเนินการไปตามมติของผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีได้รับมาโดยชอบแล้ว ให้ถือว่าผู้ ถือหน่วยลงทนุทัง้ปวง
เหน็ชอบให้ดําเนินการดงักลา่วและมีผลผกูพนัตามมติ 

มติของผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีให้ดําเนินการใดอนัเป็นการขดัหรือแย้งกบัหลกัเกณฑ์ท่ีกําหนดในกฎหมาย ให้ถือวา่มตินัน้เสียไป 

ในกรณีท่ีเป็นการขอมติเพ่ือแก้ไขข้อผกูพนัในเร่ืองท่ีกระทบต่อสิทธิของผู้ ถือหน่วยลงทนุอย่างมีนยัสําคญั ต้องได้รับมติโดย
เสียงข้างมากของผู้ ถือหน่วยลงทนุซึ่งคิดตามจํานวนหน่วยลงทนุรวมกนัเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนหน่วยลงทนุท่ีจําหน่ายได้
แล้วทัง้หมดของโครงการจดัการกองทนุรวมนัน้ เว้นแต่กรณีท่ีกองทนุรวมมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทนุ การขอมติผู้ ถือหน่วย
ลงทนุต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์เพิ่มเติมดงัตอ่ไปนีด้้วย 
(1) ในกรณีท่ีเป็นการขอมติท่ีมีผลกระทบต่อผู้ ถือหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้รับผลกระทบต่อผู้ ถือ 
หน่วยลงทนุไม่เท่ากนั ให้ได้รับมติผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีถือหน่วยลงทนุชนิดท่ีได้รับผลกระทบเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนหน่วยลงทนุ
แตล่ะชนิด 
(2) ในกรณีท่ีเป็นการขอมติท่ีมีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุไม่ว่ากรณีใด ให้ได้รับมติผู้ ถือหน่วยลงทนุ
ท่ีถือหน่วยลงทนุชนิดท่ีได้รับผลกระทบเกินกึง่หนึง่ของจํานวนหน่วยลงทนุแตล่ะชนิด 
(3) ในกรณีท่ีเป็นการขอมติท่ีมีผลกระทบต่อผู้ ถือหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ่ง ให้ได้รับมติผู้ ถือหน่วยลงทุนชนิดท่ีได้รับ
ผลกระทบเกินกึง่หนึง่ของจํานวนหน่วยลงทนุชนิดนัน้ 
 
32.13 การจดัทําทะเบียนหน่วยลงทนุ การโอนหน่วยลงทนุ และข้อจํากดัการโอนหน่วยลงทนุ 

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าท่ีจัดให้มีทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์ท่ีออกตามมาตรา 125(5) แห่ง
พระราชบญัญติัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 

ให้สนันิษฐานไว้ก่อนว่าทะเบียนหน่วยลงทนุถกูต้อง และการชําระเงินหรือทรัพย์สินอ่ืน รวมทัง้การให้สิทธิหรือการจํากดั
สิทธิใดๆ แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีปรากฏรายช่ือในสมดุทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุ หากได้กระทําตามข้อกําหนดในโครงการหรือ
ตามกฎหมายแล้ว ให้ถือวา่บริษัทจดัการกองทนุรวมได้ดําเนินการตามอํานาจหน้าท่ีแล้ว 

บริษัทจดัการกองทนุรวมมีอํานาจปฎิเสธการโอนหน่วยลงทนุ ในกรณีท่ีการถือหน่วยลงทนุเกินข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุ
ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลกัเกณฑ์เก่ียวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและ
หน้าท่ีของบริษัทจดัการ 

 
32.14 เพ่ือให้เป็นไปตามพนัธะผกูพนัและกฎหมายที่มีผลบงัคบัใช้ต่อการประกอบกิจการของบริษัทจดัการหรือกลุ่ม
ยโูอบี อาทิเช่น ข้อกําหนดเก่ียวกบั FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลกัษณะเดียวกนัตามท่ีระบใุนข้อ 32.15 หรือใน
กรณีท่ีบริษัทจดัการหรือกลุม่ยโูอบีมีความประสงค์กําหนดนโยบายหรือแนวการดําเนินธุรกิจอนัเป็นผลสืบเน่ืองจากพนัธะ
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ผกูพนัหรือกฎหมายดงักลา่ว บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการกําหนดเง่ือนไขสําหรับการเปิดบญัชีและการทําธุรกรรมตาม
หลกัเกณฑ์ และ/หรือนโยบายของบริษัทจดัการ และกลุม่ยโูอบีตามท่ีเหน็สมควร โดยบริษัทจดัการจะเปิดเผยข้อมลูให้ผู้ลงทนุ
ทราบไว้ ณ ท่ีทําการของบริษัทจดัการ 

 
32.15 ข้อกําหนดเก่ียวกบั FATCA และกฎหมายภาษีตา่งประเทศในลกัษณะเดียวกนั 
ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายท่ีเรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึง่ต่อไปจะ
เรียกว่า FATCA) โดยมีผลบงัคบัใช้วนัท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบบัดงักลา่วกําหนดให้สถาบนัการเงินท่ีไม่ใช่
สญัชาติอเมริกนันอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานข้อมลูเก่ียวกบับญัชีของ
บคุคลท่ีอยู่ในบงัคบัต้องเสียภาษีให้กบัประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงบคุคลธรรมดา/นิติบคุคล สญัชาติอเมริกนั ผู้ซึ่งมี
ถ่ินท่ีอยูถ่าวรในสหรัฐอเมริกา และผู้ซึง่มีถ่ินท่ีอยูท่างภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึง่เปิดหรือมีไว้กบั FFI นัน้ นอกจากนีย้งัปรากฎ
ด้วยว่าในปัจจุบันมีรัฐบาลในหลายประเทศกําลังดําเนินการออกกฎหมายท่ีมีข้อกําหนดและหลกัเกณฑ์ในลกัษณะท่ี
คล้ายคลงึกบั FATCA (ซึง่ตอ่ไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดงักลา่ววา่ “กฎหมายตา่งประเทศท่ีเก่ียวข้อง”) 

กองทนุรวมและบริษัทจดัการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ่งถกูกําหนดให้ต้องเข้าผกูพนัตนกบัหน่วยงาน
สรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหน้าท่ีต้องรายงานข้อมลูและธุรกรรมทางการเงินของบคุคลสญัชาติอเมริกนัและ
บคุคลท่ีมีลกัษณะตามหลกัเกณฑ์ท่ี FATCA กําหนด หน้าท่ีในการตรวจสอบข้อมลูลกูค้าเพ่ือหาความสมัพนัธ์ของลกูค้า
กบัประเทศสหรัฐอเมริกา และรวมถงึหน้าท่ีในการกําหนดให้ลกูค้าบางประเภทต้องจดัทําเอกสารยืนยนัตนตามหลกัเกณฑ์
ของ FATCA เป็นต้น 

ภายใต้ข้อกําหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เข้าผูกพันตนเพ่ือปฏิบัติตามหลกัเกณฑ์ของ FATCA (กล่าวคือ มี
สถานะเป็น Non-Participating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทนุรวมนัน้จะได้รับผลกระทบที่สําคญั
ในสองกรณี คือ 

(1) ต้องถกูหกัเงินในอตัรา 30 % ของเงินท่ีกองทนุรวมจะได้รับจากรายได้ ผลประโยชน์หรือเงินจากการขายทรัพย์สินทาง
การเงินในประเทศสหรัฐอเมริกา (เงินลงทนุทางตรง) ซึ่งจะเร่ิมต้นตัง้แต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป และเงิน
ลงทุนทางอ้อมในทรัพย์สินทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Pass-thru) ซึ่งอาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกับ
สถาบนัการเงินอ่ืนๆ นอกประเทศสหรัฐอเมริกา ซึง่จะเร่ิมต้นตัง้แต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป โดย FATCA กําหนดให้สถาบนั
การเงินของประเทศสหรัฐอเมริกาและ FFI ท่ีเข้าร่วมผกูพนัตนตามข้อกําหนดของ FATCA (ซึ่งรวมถึงธนาคารและสถาบนั
การเงินในประเทศไทย ผู้ รับฝากทรัพย์สิน ผู้สนบัสนนุการขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ) มีหน้าท่ีดําเนินการหกัเงิน ณ ท่ี
จ่ายดงักลา่วก่อนชําระให้กบักองทนุรวมท่ีเป็น NPFFI  

(2) ธนาคารและสถาบนัการเงินทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ ผู้ รับฝากทรัพย์สิน และ
ผู้สนบัสนนุการขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ ท่ีเข้าร่วมผกูพนัตามข้อกําหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือระงบัการทํา
ธุรกรรมทางการเงินหรือยติุความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบักองทนุรวมหรือบริษัทจดัการ ซึ่งอาจทําให้กองทนุรวมไม่สามารถ
ดําเนินการลงทุนต่อไปได้ และ/หรือดําเนินการลงทุนได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจทําให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนไม่
สามารถทํารายการผา่นทางผู้สนบัสนนุการขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทนุได้อีกตอ่ไป  

เพื่อมิให้บริษัทจดัการและกองทนุรวมได้รับผลกระทบในการดําเนินงานรวมทัง้เพื่อเป็นการรักษาประโยชน์ของผู้ถือ
หน่วยลงทุนโดยรวม บริษัทจัดการและกองทุนรวม (โดยบริษัทจัดการ) จึงเข้าผูกพนัตนเพ่ือปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์และ



 

กองทนุเปิด ตราสารหนีเ้อเชียน       90 

ข้อกําหนดของกฎหมายต่างประเทศท่ีเก่ียวข้อง และเพ่ือให้บริษัทจดัการและกองทนุรวมสามารถปฏิบติัตามภาระผกูพนั
ภายใต้ข้อกําหนดและหลกัเกณฑ์ของกฎหมายตา่งประเทศท่ี 

เก่ียวข้องได้ บริษัทจดัการและกองทนุรวม (ซึ่งรวมทัง้ผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบัการปฎิบติังานของกองทนุ เช่น ผู้ดแูลผลประโยชน์ 
ผู้ รับฝากทรัพย์สนิ และผู้สนบัสนนุการขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ) จงึขอสงวนสทิธิในการดําเนินการดงันี ้

(1) ร้องขอให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนท่ีเข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา (หรือเป็นบุคคลตามท่ีกฎหมาย
ต่างประเทศท่ีเก่ียวข้องกําหนด) ให้คํายินยอมบริษัทจดัการและกองทนุและตวัแทนในการนําส่งข้อมลู (เช่น ช่ือ ท่ีอยู่ เลข
ประจําตวัผู้ เสียภาษีของสหรัฐอเมริกา จํานวนและมลูค่าหน่วยลงทนุคงเหลือ จํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุหรือเงินปัน
ผลท่ีได้รับ เป็นต้น)ท่ีมีอยู่ในบัญชีทัง้หมดของผู้ ถือหน่วยลงทุนนัน้กับบริษัทจัดการ ให้กับหน่วยงานของรัฐทัง้ในและ
ตา่งประเทศ ตามข้อกําหนดของกฎหมายตา่งประเทศท่ีเก่ียวข้อง 

(2) ร้องขอให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนนําส่งข้อมูล เอกสาร และ/หรือคํายินยอม เพิ่มเติม เพ่ือยืนยันหรือพิสูจน์ทราบความ
เก่ียวข้องกบัประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น หนงัสือแสดงการเสียสิทธิในสญัชาติอเมริกนัหรือการให้ข้อมลูตามหวัข้อท่ีกําหนด
ไว้ในแบบฟอร์มของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจ้งปรับปรุงข้อมลูเม่ือข้อมลูท่ีเคยให้ไว้มีการ
เปล่ียนแปลง เป็นต้น รวมถึงนําส่งหลกัฐานเพ่ือยืนยนัการเข้าร่วมใน FATCA หรือกฎหมายต่างประเทศท่ีเก่ียวข้อง (ใน
กรณีท่ีเป็นลกูค้าสถาบนัการเงิน) ทัง้นี ้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายดงักลา่ว 

(3) ดําเนินการอ่ืนใดเพ่ือให้สอดคล้องกบักฎหมายตา่งประเทศท่ีเก่ียวข้อง 

เพ่ือเป็นการป้องกนัและลดผลกระทบท่ีจะเกิดต่อกองทนุหรือผู้ ถือหน่วยลงทนุโดยรวม รวมทัง้เพ่ือให้กองทนุหรือผู้ ถือหน่วย
ลงทนุโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ่มขึน้หากมีการดําเนินการท่ีสอดคล้องกบักฎหมายตา่งประเทศท่ีเก่ียวข้องข้างต้น ในกรณีท่ี
ผู้ ถือหน่วยลงทุนปฏิเสธการดําเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาท่ีบริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิในการดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดงัต่อไปนีต้ามความจําเป็นและความเหมาะสม โดยถือว่าผู้ ถือ
หน่วยลงทนุดงักล่าวรับทราบการดําเนินการตามท่ีบริษัทจดัการแจ้งนีแ้ล้ว และ/หรือได้ดําเนินการตามข้อตกลงท่ีได้ระบไุว้
ในคําขอเปิดบญัชี   
(1) ไมรั่บคําสัง่ซือ้/ สบัเปล่ียน/ โอน หน่วยลงทนุของผู้ ถือหน่วยลงทนุดงักลา่ว 
(2) ระงบัหรือหยดุให้บริการ และดําเนินการคืนเงินลงทนุตามมลูคา่หน่วยลงทนุให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุดงักลา่ว 
(3) ดําเนินการหกัเงิน ณ ท่ีจ่ายจากรายได้เงินลงทนุ เงินปันผลและ/หรือเงินท่ีชําระค่าขายคืนหน่วยลงทนุของผู้ ถือหน่วย
ลงทนุรายนัน้ได้ เพ่ือให้สอดคล้องกบัเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายต่างประเทศท่ีเก่ียวข้อง ทัง้นี ้ต้องไม่ขดักบักฎหมาย
ของประเทศไทย 
(4) ดําเนินการอ่ืนใดอนัเป็นการป้องกนัหรือลดผลกระทบ หรือทําให้กองทุนหรือผู้ ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์
เพิ่มขึน้ หากมีการดําเนินการท่ีสอดคล้องกบักฎหมายตา่งประเทศท่ีเก่ียวข้องข้างต้น 

การดําเนินการดงักล่าวถือเป็นความจําเป็น และเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทนุโดยรวม เพราะเป็นการกระทําเพ่ือ
หลีกเล่ียงมิให้บริษัทจดัการและกองทนุมีการดําเนินการท่ีไม่สอดคล้องข้อบงัคบัของ FATCA และกฎหมายต่างประเทศท่ี
เก่ียวข้องอนัจะทําให้กองทนุอาจต้องถกูหกั ณ ที่จ่าย หรือถกูปิดบญัชีธนาคารตามที่กล่าวแล้วข้างต้น ซึ่งในทางปฏิบติั
บริษัทจดัการจะเลือกดําเนินการเฉพาะผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีเข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา (หรือเป็นบุคคล
ตามท่ีกฎหมายตา่งประเทศท่ีเก่ียวข้องกําหนด) เทา่นัน้  
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ทัง้นี ้ในกรณีท่ีกฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกําหนดเพ่ือรองรับการดําเนินการตามท่ีบริษัทจัดการได้สงวนสิทธิไว้
ข้างต้น บริษัทจดัการ(รวมถงึผู้ ท่ีเก่ียวข้อง) จะดําเนินการตามข้อกําหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนําสง่ข้อมลูของ
ผู้ ถือหน่วยลงทนุไปยงัหน่วยงาน หรือดําเนินการอ่ืนใดท่ีราชการกําหนด โดยไมจํ่าเป็นต้องร้องขอตอ่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ 
 
33.  การระงับข้อพพิาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ :  

ไมมี่  
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