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คําจํากัดความ
ในโครงการฉบับนี ้ เว้ นแต่เนื ้อความจะแสดงให้ เห็นเป็ นความหมายอย่างอื่น คําจํากัดความต่างๆ ให้ มีความหมาย
ตามที่ได้ ให้ ไว้ ดังต่อไปนี ้โครงการ หมายถึง โครงการจัดการกองทุนเปิ ด ตราสารหนี ้เอเชียน
กองทุนรวม หมายถึง กองทุนเปิ ด ตราสารหนี ้เอเชียน
หน่ วยลงทุน หมายถึง หน่วยลงทุนกองทุนเปิ ด ตราสารหนี ้เอเชียน
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่ างประเทศ หมายถึง กองทุนรวมที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อนําเงินที่ได้ จากการจําหน่ายหน่วยลงทุน
ในประเทศไปลงทุนในต่างประเทศ โดยมีหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตังและจั
้
ดการ ตามประกาศคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
บริษัทจัดการ หมายถึง บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้ รับใบอนุญาตให้ ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม ซึง่
ในที่นี ้คือ บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด
ผู้ท่ ีได้ รับมอบหมายการจัดการลงทุนในต่ างประเทศ หมายถึง บุคคลหรื อนิติบคุ คลที่บริ ษัทจัดการแต่งตังให้
้ มีหน้ าที่
และความรับผิดชอบหลักในบริ หารจัดการกองทุนในส่วนที่ได้ นําเงินไปลงทุนต่างประเทศ และหน้ าที่อื่นๆ ตามที่ระบุไว้ ใน
สัญญาแต่งตัง้
วันทําการ หมายถึง วันเปิ ดทําการตามปกติของบริษัทจัดการ (วันทําการของธนาคารพาณิชย์ไทย)
วันทําการขายหน่ วยลงทุน (Subscription date) หมายถึง วันทําการขายหน่วยลงทุนที่บริ ษัทจัดการกําหนดไว้ ในรายละเอียด
โครงการ
วันทําการรั บซือ้ คืนหน่ วยลงทุน (Redemption date) หมายถึง วันทําการรับซื ้อหน่วยลงทุนที่บริ ษัทจัดการกําหนดไว้ ใน
รายละเอียดโครงการ
ผู้สนับสนุนการขายหรื อรั บซือ้ คืน หมายถึง บุคคลที่บริ ษัทจัดการกองทุนรวมมอบหมายให้ ทําหน้ าที่ขายหรื อรับซื ้อคืน
หน่วยลงทุน แล้ วแต่กรณีของกองทุนรวม
ผู้จัดจําหน่ าย หมายถึง บริ ษัทหลักทรัพย์ / นิติบคุ คล ที่ได้ รับใบอนุญาตให้ ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัด
จําหน่ายหลักทรัพย์ ที่ได้ รับการแต่งตังให้
้ เป็ นผู้จดั จําหน่ายหรื อผู้รับประกันการจัดจําหน่ายหน่วยลงทุนของกองทุน
ผู้ดูแลผลประโยชน์ หมายถึง ผู้ดแู ลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ซึง่ ได้ แก่ ธนาคาร ซิตี ้แบงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ

กองทุนเปิ ด ตราสารหนี ้เอเชียน
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มูลค่ าหน่ วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ หารด้ วย จํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดเมื
้
่อสิ ้นวันทําการ
ที่คํานวณ
ราคาขายหน่ วยลงทุน (Subscription Price) หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุน ณ สิ ้นวันทําการขายหน่วยลงทุน บวกด้ วย
ส่วนต่างค่าขายหน่วยลงทุน (ถ้ ามี) และบวกด้ วย ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ ามี)
ราคารั บซือ้ คืนหน่ วยลงทุน (Redemption Price) หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุน ณ สิ ้นวันทําการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน หัก
ด้ วยส่วนต่างค่ารับซื ้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ ามี) และหักด้ วย ค่าธรรมเนียมการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ ามี)
ค่ าธรรมเนียมการขายหน่ วยลงทุน (Front – End Fee) หมายถึง ค่าธรรมเนียมที่บริ ษัทจัดการจะเรี ยกเก็บจากผู้ซื ้อ
หน่วยลงทุน โดยจะใช้ มลู ค่าหน่วยลงทุน ณ สิ ้นวันทําการขายหน่วยลงทุนเป็ นฐานในการคํานวณ (ถ้ ามี)
ค่ าธรรมเนียมการรั บซือ้ คืนหน่ วยลงทุน (Back – End Fee) หมายถึง ค่าธรรมเนียมที่บริ ษัทจัดการจะเรี ยกเก็บจาก
ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนโดยจะใช้ มลู ค่าหน่วยลงทุน ณ สิ ้นวันทําการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนเป็ นฐานในการคํานวณ (ถ้ ามี)
แก้ ไขราคาย้ อนหลัง หมายถึง แก้ ไขราคาหน่วยลงทุน ที่ ไม่ถูกต้ องให้ เป็ นราคาหน่วยลงทุนที่ ถูกต้ องโดยแก้ ไขราคา
ย้ อนหลังตังแต่
้ วนั ที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ องจนถึงปั จจุบนั
การชดเชยราคา หมายถึง การเพิ่มหรื อลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื ้อหรื อผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที่มีราคาหน่วยลงทุนไม่
ถูกต้ องหรื อการจ่ายเงินซึง่ มีมลู ค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถกู ต้ องกับราคาหน่วยลงทุนที่ถกู ต้ องแทนการ
เพิ่มหรื อลดจํานวนหน่วยลงทุน
้
นรวม
ควบกองทุนรวม หมายถึง การควบกองทุนรวมตังแต่
้ สองกองทุนรวมขึ ้นไปเข้ าเป็ นกองทุนรวมเดียว โดยจัดตังกองทุ
ใหม่ขึ ้นมาเพื่อซื ้อหรื อรับโอนทรัพย์สนิ สิทธิ และหน้ าที่ของกองทุนรวมเดิม และเลิกกองทุนรวมเดิม
รวมกองทุนรวม หมายถึง การรวมกองทุนรวมตังแต่
้ สองกองทุนรวมขึ ้นไปเข้ าเป็ นกองทุนรวมเดียว โดยกองทุนรวมที่รับ
โอนซื ้อหรื อรับโอนทรัพย์สนิ สิทธิ และหน้ าที่ของกองทุนรวมที่โอนมาเป็ นของตน และเลิกกองทุนรวมที่โอน
ควบรวมกองทุน หมายถึง การควบกองทุนรวมหรื อการรวมกองทุนรวม แล้ วแต่กรณี
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
สํานักงาน หรื อ สํานักงาน คณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์
ใบแสดงสิทธิ หมายถึง ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (depositary receipt)
หลักทรั พย์ อ้างอิง หมายถึง หลักทรัพย์ประเภทใดประเภทหนึง่ ที่ออกโดยบริษัทจดทะเบียนและใช้ เพื่อรองรับใบแสดงสิทธิ
ตลาดหลักทรั พย์ หมายถึง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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ผู้รับฝากทรั พย์ สิน หมายถึง ผู้ทําหน้ าที่เป็ นผู้ดแู ลรับฝากทรัพย์สินของกองทุน ทังในและต่
้
างประเทศตามที่บริ ษัทจัดการ
และ/หรื อผู้ที่ได้ รับมอบหมายการจัดการลงทุนในต่างประเทศ และ/หรื อผู้ดแู ลผลประโยชน์ได้ แต่งตัง้
สมาคม หมายถึง สมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ศุกูก หมายถึง ตราสารทางการเงินที่มีลกั ษณะผลตอบแทนและความเสี่ยงเทียบเคียงได้ กบั ตราสารหนี ้ทัว่ ไป และเป็ นไป
ตามหลักชาริอะห์
เงินฝาก หมายความรวมถึงเงินฝากอิสลาม เว้ นแต่ข้อกําหนดในประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์จะกําหนดไว้ เป็ นอย่างอื่น
เงินฝากอิสลาม หมายถึง ข้ อตกลงที่เป็ นไปตามหลักชาริ อะห์ และมีลกั ษณะที่เทียบเคียงได้ กบั เงินฝาก โดยคู่สญ
ั ญาฝ่ าย
ที่เทียบเคียงได้ กบั ผู้ฝากสามารถเรี ยกคืนเงินต้ นจากคูส่ ญ
ั ญาฝ่ ายที่เทียบเคียงได้ กบั ผู้รับฝากได้ เต็มจํานวน ณ เวลาใดๆ
สถาบันการเงิน หมายถึง สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้ วยดอกเบี ้ยเงินให้ ก้ ยู ืมของสถาบันการเงินและธนาคารอิสลาม
แห่งประเทศไทย
บริษัทจดทะเบียน หมายถึง บริษัทที่มีห้ นุ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
กิจการ หมายถึง บริ ษัทที่มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บริ ษัทที่มีหลักทรัพย์ซื ้อขายในศูนย์ซื ้อขาย
หลักทรัพย์ หรื อบริษัทมหาชน จํากัด ที่มีลกั ษณะตามที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด
กลุ่มกิจการ หมายถึง บริ ษัทใหญ่และบริ ษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีที่สภาวิชาชีพบัญชีกําหนดเกี่ยวกับการจัดทํา
งบการเงินรวม
คําเสนอซือ้ หมายถึง คําเสนอซื ้อหลักทรัพย์ของกิจการตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ว่าด้ วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ วิธีการเข้ าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงํากิจการ
นักลงทุนสถาบันประเภทกลุ่ม หมายถึง นักลงทุนสถาบันประเภทกลุม่ ได้ แก่ กองทุนสํารองเลี ้ยงชีพ กองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้ าราชการ กองทุนประกันสังคม กองทุนรวม และบริ ษัทประกันชีวิต ซึ่งได้ จองซื ้อหน่วยลงทุนในรอบที่ 1 ของการ
เสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก
วงเงินรั บอนุญาต หมายถึง วงเงินลงทุนในต่างประเทศที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และ/หรื อ ธนาคารแห่งประเทศไทย และ/หรื อหน่วยงานที่มีอํานาจตามกฎหมายใดๆ อนุญาต เห็นชอบให้ กองทุนเปิ ด ตราสารหนี ้
เอเชียน โดยบริ ษัทจัดการนําไปลงทุนในต่างประเทศได้
คนสหรั ฐอเมริกา (US Person) หมายถึง US Person ตามความหมายที่กําหนดไว้ ใน Regulation S ซึง่ ออกภายใต้
กฎหมายหลักทรัพย์ของประเทศสหรัฐอเมริ กา ค.ศ. 1933 (ซึง่ ความหมายคําว่า “US Person” อาจมีการแก้ ไขเพิ่มเติมเป็ น
คราวๆ)

กองทุนเปิ ด ตราสารหนี ้เอเชียน
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ชื่อบริษัทจัดการ

: บริษัทหลักทรั พย์ จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด
(UOB Asset Management (Thailand) Company Limited)

ที่อยู่บริษัทจัดการ

: ชัน้ 23A, 25 อาคารเอเซียเซ็นเตอร์ เลขที่ 173/27-30, 32-33
ถนนสาทรใต้ แขวงทุง่ มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 0-2786-2222 โทรสาร 0-2786-2377
www.uobam.co.th

ผู้ท่ ไี ด้ รับมอบหมายการจัดการ
ลงทุนในต่ างประเทศ

: NN Investment Partners (Singapore) Ltd
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. ชื่อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม:
1.1

ชื่อโครงการจัดการ (ไทย)

:

กองทุนเปิ ด ตราสารหนี ้เอเชียน

1.2

ชื่อโครงการจัดการ (อังกฤษ)

:

Asian USD Bond Fund

1.3

ชื่อย่อ

:

ASIA-B

1.4

ประเภทโครงการ
การระดมทุน

:
:

โครงการเปิ ด
ผู้ลงทุนในประเทศ

1.5

อายุโครงการ
วันที่สิ ้นสุด
เงื่อนไขอื่นๆ

:
:
:

ไม่กําหนด
ไม่กําหนด
ไม่มี

1.6

ลักษณะโครงการ

:

กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทัว่ ไป

2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่ าที่ตราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของหน่ วยลงทุนที่
เสนอขาย
2.1

จํานวนเงินทุนของโครงการ
เงื่อนไข

กองทุนเปิ ด ตราสารหนี ้เอเชียน

: 1,800 ล้ านบาท
: ไม่มี
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2.2

มูลค่าที่ตราไว้ ตอ่ หน่วย

: 10 บาท (สิบบาท)

2.3

จํานวนหน่วยลงทุน

: 180 ล้ านหน่วย (หนึง่ ร้ อยแปดสิบล้ านหน่วย)

2.4

ประเภทหน่วยลงทุน

: ระบุชื่อผู้ถือ

2.5

ราคาของหน่วยลงทุนที่เสนอขายครัง้ แรก

: 10 บาท + ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ ามี)

2.6
มูลค่าขันตํ
้ ่าของการสัง่ ซื ้อครัง้ แรก
: 2,000 บาท (สองพันบาท) [รวมค่าธรรมเนียมการขายแล้ ว (ถ้ ามี)]
บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะลดหย่อน หรื อยกเว้ นมูลค่าขันตํ
้ ่าของการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนครัง้ แรก โดยขึ ้นอยู่กบั ดุลยพินิจ
ของบริ ษัทจัดการ ทั ้งนี ้ บริ ษัทจัดการจะประกาศให้ ผ้ ูลงทุนทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการ ไว้ ที่สํานักงานของ
บริ ษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน (ถ้ ามี)
2.7

มูลค่าขันตํ
้ ่าของการสัง่ ซื ้อครัง้ ถัดไป

: ไม่กําหนด

2.8. มูลค่าขันตํ
้ ่าของการสัง่ ขายคืน
จํานวนหน่วยลงทุนขันตํ
้ ่าของการสัง่ ขายคืน

: ไม่กําหนด
: ไม่กําหนด

2.9. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขนตํ
ั ้ ่า
จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขนตํ
ั ้ ่า

: ไม่กําหนด
: ไม่กําหนด

3. วัตถุประสงค์ ของโครงการจัดการกองทุนรวม นโยบายการลงทุน ลักษณะโครงการ ประเภทและอัตราส่ วน
ของหลักทรั พย์ หรื อทรั พย์ สนิ อื่น หรื อการหาดอกผลโดยวิธีอ่ ืนที่จะลงทุน
3.1 วัตถุประสงค์ของโครงการ
นําเงินที่ได้ จากการระดมทุนจากผู้ลงทุนที่เป็ นบุคคลธรรมดาและนิติบคุ คลไปลงทุนในตราสารหนี ้ ตราสารทางการเงิน
อื่นๆ และ/หรื อ เงินฝาก ในตลาดต่างประเทศ เพื่อเป็ นการเพิ่มโอกาสในการลงทุน และการกระจายความเสี่ยงโดยกระจาย
การลงทุนไปยังหลักทรัพย์ตา่ ง ๆ ในตลาดต่างประเทศ
3.2

ประเภทกองทุนรวม : พิเศษ

3.3 นโยบายการลงทุน : ตราสารแห่งหนี ้
รายละเอียด :
กองทุนเปิ ด ตราสารหนี ้เอเชียน เป็ นกองทุนที่มีนโยบายที่จะเน้ นการลงทุนในตราสารหนี ้ของประเทศในเอเชียที่ออกเป็ นสกุล
เงินดอลลาร์ สหรัฐฯ (Asian USD Bonds) โดยผู้ออกตราสารหนี ้จะเป็ นรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ องค์กรของรัฐ องค์กรกึ่งรัฐ หรื อ
บริษัทเอกชนที่มีฐานะการเงินมัน่ คง และมีแนวโน้ มการเจริญเติบโตดี ดังนัน้ ทรัพย์สนิ ส่วนใหญ่ของกองทุนจะอยู่ในรูปของเงิน

กองทุนเปิ ด ตราสารหนี ้เอเชียน
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สกุลดอลลาร์ สหรัฐฯ อย่างไรก็ดี ผู้จดั การกองทุนจะทําการกันเงินสํารองส่วนหนึ่งเก็บรักษาเอาไว้ ในรูปของเงินสกุลบาท ทังนี
้ ้
เพื่อเป็ นการรองรับสภาพคล่องในเรื่ องของการบริ หารจัดการ รวมถึงในส่วนที่เกี่ยวเนื่องกับค่าธรรมเนียม หรื อค่าใช้ จ่ายต่างๆ
ของกองทุน เป็ นต้ น
นอกจากนี ้ กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า1 (เพื่อเป็ นการป้องกันความเสี่ยง) และลงทุนในตราสารที่มีลกั ษณะของ
สัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าแฝง (Structured Note) หรื อ Credit Linked Note เพื่อเป็ นทรัพย์สินของกองทุน และอาจรับจํานอง
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อเป็ นหลักประกันการลงทุนและ/หรื อในกรณีที่กองทุนรวมได้ รับที่ดินจากการชําระหนี ้หรื อสิทธิ เรี ยกร้ อง
กองทุนรวมอาจดําเนินการจัดสรรที่ดินที่ได้ รับโอนใบอนุญาตทําการจัดสรรที่ดินเพื่อประโยชน์ในการจําหน่ายที่ดินดังกล่าว
ต่อไปได้ ด้วย
อนึง่ ผู้จดั การกองทุนจะเป็ นผู้จดั สัดส่วนการลงทุน และพิจารณาถึงความจําเป็ นของการจัดหา และ/หรื อเลือกสรรวิธีการป้องกัน
ความเสี่ยงต่างๆ ของกองทุน โดยจะพิจารณาให้ เหมาะสมกับสภาวการณ์ ในแต่ละขณะ ทัง้ นี ้ เพื่อผลตอบแทนที่ดีและเพื่อ
ผลประโยชน์ตอ่ กองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนเป็ นหลัก
ในสภาวะปกติ กองทุนจะนําเงินไปลงทุนในต่างประเทศไม่น้อยกว่าร้ อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน อย่างไรก็ดี
ในกรณีที่สถานการณ์การลงทุนในต่างประเทศ ไม่เหมาะสม เช่น ภาวะตลาดและเศรษฐกิจมีความผันผวน เกิดภัยพิบตั ิ หรื อ
เกิดเหตุการณ์ไม่ปกติต่างๆ และ/หรื อกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่ องของกฎระเบียบ เป็ นต้ น จึงอาจมีบางขณะที่กองทุน
้ ้ บริ ษัทจัดการจะรายงานการไม่สามารถลงทุน
ไม่สามารถลงทุนให้ เป็ นไปตามสัดส่วนการลงทุนที่กําหนดไว้ ตามข้ างต้ นได้ ทังนี
ให้ เป็ นไปตามสัดส่วนการลงทุนที่กําหนดไว้ ตามข้ างต้ นต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
้ วนั ถัดจากวัน
อนึง่ ในกรณีที่วงเงินลงทุนในต่างประเทศเต็มเป็ นการชัว่ คราว และ/หรื อในช่วงระหว่างรอการลงทุน นับตังแต่
จดทะเบียนกองทรัพย์สนิ และ/หรื อในช่วงระยะก่อนเลิกโครงการ ซึง่ มีระยะเวลาประมาณ 30 วัน และ/หรื อในช่วงที่ผ้ ลู งทุน
ทําการสั่ง ซื อ้ /ขายคื นหน่ว ยลงทุน ซึ่ง มี ระยะเวลาประมาณ 10 วันทํ าการ กองทุนอาจจํ า เป็ นต้ องชะลอการลงทุน ใน
ต่างประเทศเป็ นการชัว่ คราว จึงอาจมีบางขณะที่กองทุนไม่สามารถลงทุนให้ เป็ นไปตามสัดส่วนการลงทุนที่กําหนดไว้ ใน
โครงการตามข้ างต้ นได้
บริ ษัทจัดการอาจพิจารณาโอนหรื อรับโอนวงเงินลงทุนในต่างประเทศระหว่างกองทุนรวมที่ได้ รับการจัดสรรวงเงินดังกล่าว
ภายใต้ การจัดการของบริ ษัทจัดการ ในกรณีที่กองทุนรวมใดกองทุนรวมหนึ่งมีวงเงิน ดังกล่าวเหลือ นอกจากนี ้ บริ ษัทจัดการ
อาจขอวงเงินลงทุนในต่างประเทศเพิ่มเติม และ/หรื อดําเนินการเปลี่ยนแปลง แก้ ไขจํานวนเงินทุนของโครงการ โดยถือว่า
ได้ รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายแล้ ว โดยไม่ต้องขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุน
โดยปกตินนเงิ
ั ้ นลงทุนของกองทุนส่วนใหญ่จะถูกนําไปลงทุนในต่างประเทศภายใต้ การจัดการดูแลของผู้ที่ได้ รับมอบหมาย
การจัดการลงทุนในต่างประเทศ อย่า งไรก็ดี ผู้จัด การกองทุน ขอสงวนสิท ธิ ที่ จ ะนํา เงิ น ลงทุน บางส่ว นหรื อ ทังหมดกลั
้
บ
เข้ ามาลงทุนในประเทศ หากเป็ นกรณี ที่ ผ้ ูจัดการกองทุนพิจารณาแล้ ว เห็นว่าสถานการณ์ การลงทุนในต่างประเทศไม่
เหมาะสม และ/หรื อมีเหตุให้ น่าเชื่อได้ วา่ เพื่อเป็ นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน

1

สั ญญาซื ้อขายล่ วงหน้ า หมายถึง ประเภทตราสารตามที่ คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อสํานักงานคณะกรรมการก.ล.ต.ประกาศกําหนด ได้ แก่
Futures, Forward, Swap, Option ทั้งนี ้ หากในอนาคตได้ มีการแก้ ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ประกาศ กําหนด สั่ งการ เห็นชอบ และ/หรื อผ่ อนผัน
เป็ นอย่ างอื่น ก็ให้ หมายรวมตามนั้น
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ทังนี
้ ้ การเคลื่อนย้ ายเงินทุนดังกล่าวอาจอยู่ในรู ปของสกุลเงินต่างประเทศหรื อสกุลเงินบาทก็ได้ อย่างไรก็ดี หากเป็ นการ
เคลื่อนย้ ายเงินทุนกลับมาโดยเก็บรักษาเงินลงทุนในรู ปสกุลเงินบาท บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิ ที่จะแปลงสภาพกองทุน
เป็ นกองทุนรวมตราสารหนี ท้ ั่วไปที่มีนโยบายลงทุนในประเทศ หรื อสงวนสิทธิ ที่จะเลิกกองทุนได้ โดยถื อว่าได้ รับความ
เห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายแล้ ว
ในกรณี ที่กองทุนหลักมีมลู ค่าทรัพย์สินสุทธิ ลดลงในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี ้ บริ ษัทจัดการจะดําเนินการตาม
หลักเกณฑ์ และวิธีการที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกําหนด
(1) มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ ณ วันใดวันหนึง่ ลดลงเกินกว่าสองในสามของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนหลัก
(2) ยอดรวมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลักลดลงในช่วงระยะเวลาห้ าวันทําการใดติดต่อกัน คิดเป็ นจํานวนเกิน
กว่าสองในสามของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนหลัก
ในกรณีที่กองทุนหลักมีมลู ค่าทรัพย์สนิ สุทธิลดลงในลักษณะดังกล่าวบริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี ้
(1) แจ้ งเหตุที่กองทุนหลักมีมลู ค่าทรัพย์สินลดลง พร้ อมแนวทางการดําเนินการโดยคํานึงถึงประโยชน์ที่ดีที่สดุ ของผู้ถือ
หน่วยลงทุนโดยรวม ให้ สํานักงานและผู้ถือหน่วยลงทุนทราบภายในสามวันทําการนับแต่วนั ที่ปรากฏเหตุ
(2) ดําเนินการตามแนวทางการดําเนินการตาม (1) ให้ แล้ วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วนั ที่ปรากฏเหตุ
(3) รายงานผลการดําเนินการให้ สํานักงานทราบภายในสามวันทําการนับแต่วนั ที่ดําเนินการแล้ วเสร็จ
(4) เปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับการดําเนินการของกองทุนรวมตาม (1) ต่อผู้ที่สนใจจะลงทุนเพื่อให้ ผ้ ทู ี่สนใจจะลงทุนรับรู้ และ
เข้ าใจเกี่ยวกับสถานะของกองทุนรวม ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการกองทุนรวมจะดําเนินการให้ บุคลากรที่เกี่ยวข้ องเปิ ดเผยข้ อมูล
เกี่ยวกับการดําเนินการดังกล่าวด้ วย ระยะเวลาในการดําเนินการตามข้ อ (2) บริษัทจัดการสามารถขอผ่อนผันต่อสํานักงาน
ในกรณีที่บริ ษัทจัดการอยู่ระหว่างการดําเนินการเปลี่ยน/โอนย้ ายกองทุนหลัก เนื่องจากกรณีดงั กล่าวข้ างต้ น จะยกเว้ นไม่
นําเรื่ องการลงทุนหรื อมีไว้ ซงึ่ ทรัพย์สินในต่างประเทศในขณะใดขณะหนึ่งไม่น้อยกว่าร้ อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนรวมมาบังคับใช้ ในช่วงดําเนินการคัดเลือก เตรี ยมการลงทุนในกองทุนใหม่ หรื อระหว่างดําเนินการโอนย้ าย
เงินทุนดังกล่าวด้ วย หรื อในช่วงระยะเวลาประมาณ 30 วันทําการก่อนวันเลิกกองทุน
3.4
ลักษณะพิเศษ : กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (Foreign Investment Fund) และเป็ นกองทุนรวมที่มี
การกระจายการลงทุนน้ อยกว่าเกณฑ์มาตรฐาน (Specific Fund)
3.5 การลงทุนในต่างประเทศ : ลงทุนในต่างประเทศทังหมด
้
3.6 ประเภทของหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สนิ อื่น หรื อการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุน
บริษัทจัดการจะลงทุนในหรื อมีไว้ ซงึ่ หลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินอื่นหรื อหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรื อหลายอย่าง
ตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด เว้ นแต่ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
มีประกาศแก้ ไข หรื อเพิ่มเติมประเภทหรื อลักษณะของหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินหรื อการหาดอกผลโดยวิธีอื่น บริ ษัทจัดการ
จะลงทุนในหรื อมีไว้ ซงึ่ หลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินอื่นหรื อหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรื อหลายอย่างตามประกาศ
ของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ดังกล่าว
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อีกทัง้ บริ ษัทจัดการจะลงทุนในหรื อมีไว้ ซึ่งหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินอื่นหรื อหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรื อ
หลายอย่างตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อธนาคารแห่งประเทศไทย หรื อหน่วยงานที่มีอํานาจตามกฎหมายได้ มีประกาศ
กําหนดหรื อผ่อนผันให้ กองทุนรวมสามารถลงทุนได้ เพิ่มเติมในอนาคตอีกด้ วย
3.6.1 ประเภทของหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สนิ อื่น หรื อการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุน ในต่างประเทศ
(ก) ตราสารแห่ ง หนี ต้ ่ า งประเทศ ได้ แ ก่ หลัก ทรั พ ย์ ห รื อ ตราสารที่ อ อกโดยบุค คลต่ า งประเทศและเสนอขายใน
ต่างประเทศ
(1) ตราสารภาครัฐต่างประเทศ อันได้ แก่
(1.1) พันธบัตรหรื อตราสารแห่งหนี ้ที่รัฐบาลต่างประเทศ องค์การหรื อหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศ หรื อองค์การระหว่าง
ประเทศเป็ นผู้ออกหรื อผู้คํ ้าประกัน
(1.2) พันธบัตรหรื อตราสารแห่งหนี ้ที่รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายต่างประเทศเป็ นผู้ออกหรื อผู้คํ ้าประกัน
(2) ตราสารแห่งหนี ้ภาคเอกชน อันได้ แก่
(2.1) ตราสารแห่งหนีท้ ี่ออกโดยนิติบุคคลต่างประเทศ ทังนี
้ ้ ผู้ลงทุนต้ องสามารถเข้ าถึงข้ อมูลเกี่ยวกับตราสารแห่งหนี ้
ดังกล่าวเป็ นภาษาอังกฤษผ่านระบบอินเตอร์ เน็ตด้ วย
(2.2) ตราสารแห่ง หนี ท้ ี่ อ อกโดยนิ ติบุค คลต่า งประเทศที่ มีอ ายุต ราสารคงเหลื อ ไม่ เกิ น หนึ่ง ปี นับ แต่วัน ที่ ล งทุน ทัง้ นี ้
ผู้ลงทุนต้ องสามารถเข้ าถึงข้ อมูลเกี่ยวกับตราสารแห่งหนี ้ดังกล่าวเป็ นภาษาอังกฤษผ่านระบบอินเตอร์ เน็ตด้ วย
(3) ตราสารแห่งหนี ้อื่น อันได้ แก่ หน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที่เป็ นกองทุนรวมตราสารแห่งหนี ้ หรื อของ
กองทุ น รวมอื่ น ที่ มี น โยบายการลงทุน เฉพาะเงิ น ฝาก ตราสารแห่ ง หนี ้ หรื อ การหาดอกผลโดยวิ ธี อื่ น ที่ สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดหรื อให้ ความเห็นชอบ เช่น กองทุนรวมตลาดเงิน เป็ นต้ น
ทังนี
้ ้ หน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที่กองทุนจะลงทุนหรื อมีไว้ ต้ องเป็ นไปตามเงื่อนไขดังต่อไปนี ้
(3.1) ต้ อ งเป็ นหน่ ว ยลงทุน ของกองทุน รวมต่ า งประเทศที่ อ ยู่ภ ายใต้ ก ารกํ า กับ ดูแ ลของหน่ ว ยงานกํ า กับ ดูแ ลด้ า น
หลักทรัพย์และตลาดซื ้อขายหลักทรัพย์ที่เป็ นสมาชิกสามัญของ International Organizations of Securities Commission
(IOSCO) หรื อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที่มีการซือ้ ขายในตลาดซื ้อขายหลักทรัพย์ที่เป็ นสมาชิกของ World
Federations of Exchange (WFE)
(3.2) ต้ องเป็ นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที่มีทรัพย์สินที่ลงทุนเป็ นประเภทและชนิดเดียวกับทรัพย์ สินที่
กองทุนอาจลงทุนหรื อมีไว้ ได้ เว้ นแต่เป็ นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที่มีนโยบายการลงทุนในทองคําโดยตรง
(3.3) ในกรณีที่เป็ นการลงทุนหรื อมีไว้ เพื่อเป็ นทรัพย์สินของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทัว่ ไป (retail fund) หน่วยลงทุนที่จะ
ลงทุนหรื อมีไว้ ได้ ต้ องเป็ นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที่จดั ตังขึ
้ ้นเพื่อผู้ลงทุนทัว่ ไปเช่นกัน
(3.4) ต้ องไม่ใช่หน่วยลงทุนของกองทุนรวมประเภทเฮ็ดจ์ฟันด์ (hedge fund)
(ข) เงินฝากระยะสันในสถาบั
้
นการเงิน หรื อตราสารที่เทียบเท่าเงินสด (near-cash) ระยะสันที
้ ่สถาบันการเงินเป็ น
ผู้ออก โดยสถาบันการเงินดังกล่าวตั ้งอยู่ในประเทศที่กองทุนได้ ลงทุนหรื อมีไว้ ซึ่งทรัพย์สินต่างประเทศ ทั ้งนี ้ การมีไว้ ซึ่ง
เงิน ฝากหรื อ ตราสารดัง กล่า วต้ อ งมีว ตั ถุป ระสงค์เ พื่อ อํ า นวยความสะดวกหรื อ ป้ องกัน ปั ญ หาในการดํา เนิน งานใน
ต่างประเทศของกองทุน เช่น เพื่อรอการลงทุน หรื อเพื่อชําระค่าใช้ จ่าย เป็ นต้ น
(ค) สัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าเพื่อการลดความเสี่ยง (hedging) ตามหลักเกณฑ์ที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด
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(ง) ตราสารที่มีลกั ษณะของสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าแฝงซึ่งได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ทังนี
้ ้ ตามหลักเกณฑ์ที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
(จ)

ทรัพย์สนิ อื่นที่มีลกั ษณะทํานองเดียวกับ (ก) ถึง (ง) โดยได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

กรณี ที่ ค ณะกรรมการกํ า กับ หลัก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์ สํ า นัก งานคณะกรรมการกํ า กับ หลัก ทรั พ ย์ แ ละตลาด
หลักทรัพย์ และ/หรื อหน่วยงานอื่นใดที่มีอํานาจตามกฎหมาย ได้ แก้ ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ประกาศ กําหนด สัง่ การ
เห็นชอบ และ/หรื อผ่อนผันเป็ นอย่างอื่น บริ ษัทจัดการจะดําเนินการให้ เป็ นไปตามนั ้น โดยถือว่าได้ รับความเห็นชอบจาก
ผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว และไม่ถือเป็ นการแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการ
3.6.2 ประเภทของหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินอื่นหรื อการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุน นอกเหนือจากทรัพย์สินตามที่ระบุ
ในข้ อ 3.6.1 ที่กองทุนจะลงทุนข้ างต้ น
บริษัทจัดการจะลงทุนในหรื อมีไว้ ซงึ่ หลักทรัพย์หรื อทรัพย์สนิ อื่น หรื อหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรื อหลายอย่าง
ตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อการสํารองเงินไว้ สําหรับการดําเนินงาน รอการลงทุน หรื อ
รักษาสภาพคล่องของกองทุน ดังต่อไปนี ้
(ก) ตราสารแห่งหนี ้ในประเทศ ได้ แก่ หลักทรัพย์ ตราสาร หรื อสัญญาที่เสนอขายในประเทศ หรื อมีผ้ อู อกหรื อคู่สญ
ั ญา
้ ้นตามกฎหมายไทย ที่มีอายุของตราสารหรื อสัญญาตํ่ากว่า 1 ปี ดังต่อไปนี ้
เป็ นนิติบคุ คลที่จดั ตังขึ
(1)

ตราสารแห่งหนี ้ที่มีลกั ษณะคล้ ายเงินฝาก ได้ แก่

้ ้น ธนาคาร
(1.1) ตัว๋ แลกเงิน ตัว๋ สัญญาใช้ เงิน บัตรเงินฝาก ศุกกู หรื อหุ้นกู้ระยะสัน้ ที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตังขึ
พาณิชย์ หรื อบริษัทเงินทุน เป็ นผู้ออก ผู้สงั่ จ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรื อผู้คํ ้าประกัน
(1.2) ตัว๋ แลกเงินหรื อตัว๋ สัญญาใช้ เงินที่บริ ษัทหลักทรัพย์ที่ประกอบธุรกิจประเภทการให้ สินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์เป็ น
ผู้ออก ซึง่ กําหนดวันใช้ เงินตามตัว๋ ไม่เกิน 270 วันนับแต่วนั ออกตัว๋ และเป็ นตัว๋ เมื่อทวงถามหรื อเมื่อได้ เห็น
(1.3) ตัว๋ แลกเงิน ตัว๋ สัญญาใช้ เงินหรื อศุกกู ที่มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วนั ที่ออก ซึง่ มีอนั ดับความน่าเชื่อถือ ดังต่อไปนี ้
(ก) อันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรื อของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับแรก ทังนี
้ ้ ในกรณีที่เป็ นอันดับความน่าเชื่อถือของ
ผู้ออกตราสาร ต้ องเป็ นอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้ มาจากการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระยะสั ้น (short-term rating) ด้ วย
หรื อ
(ข) อันดับความน่าเชื่อถือของผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรื อผู้คํ ้าประกันอยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment
grade) ทังนี
้ ้ โดยการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือภายใต้ ชื่อ Standard & Poor หรื อ
Moody’s หรื อ Fitch หรื อสถาบันอื่นที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดเพิ่มเติม
(2) ตราสารแห่งหนี ้ทัว่ ไป ได้ แก่
(2.1) ตราสารภาครัฐไทย อันได้ แก่
(ก) ตัว๋ เงินคลัง
(ข) พันธบัตรรัฐบาล หรื อพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
(ค) พันธบัตร ตัว๋ แลกเงิน ตัว๋ สัญญาใช้ เงิน ศุกูก หุ้นกู้ หรื อใบสําคัญแสดงสิทธิ ที่จะซื ้อหุ้นกู้ ที่กระทรวงการคลังหรื อ
กองทุนเพื่อการฟื น้ ฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินเป็ นผู้ออก ผู้สงั่ จ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล หรื อผู้คํ ้าประกัน
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(2.2) ตราสารภาครัฐต่างประเทศ อันได้ แก่ ตราสารที่มีรูปแบบทํานองเดียวกับตราสารภาครัฐไทยที่รัฐบาลต่างประเทศ
องค์การหรื อหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศ รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายต่างประเทศ หรื อองค์การระหว่างประเทศ เป็ น
ผู้ออกหรื อผู้คํ ้าประกัน
ทังนี
้ ้ ตราสารภาครัฐต่างประเทศดังกล่าว ต้ องมีลกั ษณะตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ดังต่อไปนี ้
(1) เป็ นตราสารขึ ้นทะเบียนในสมาคมตลาดตราสารหนี ้ไทย
(2) มีราคาที่เหมาะสมตามที่สมาคมตลาดตราสารหนี ้ไทยกําหนด หรื อมีผ้ แู สดงตนต่อบุคคลทัว่ ไปว่าพร้ อมจะเสนอ
ราคาซื ้อและรับซื ้อตราสารนั ้น ในราคาดังกล่าว (bid price แบบ firm quote) ตามจํานวนและวิธีการที่สมาคมตลาด
ตราสารหนี ้ไทยกําหนดอยูเ่ สมอ โดยได้ สง่ สําเนาราคาแก่สมาคมตลาดตราสารหนี ้ไทยตลอดอายุของตราสารนัน้ และ
(3) เป็ นตราสารที่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี ้
(ก) ในกรณีที่เป็ นตราสารภาครัฐต่างประเทศ ตราสารดังกล่าวต้ องเป็ นตราสารที่มีอนั ดับความน่าเชื่อถือของตราสาร
หรื อของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) เว้ นแต่ผ้ อู อกตราสารดังกล่าวเป็ นรัฐวิสาหกิจ
ตามกฎหมายต่างประเทศ ตราสารนันต้
้ องมีอนั ดับความน่าเชื่อถือของตราสารอยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment
grade) เท่านัน้
้ องมีอนั ดับความน่าเชื่อถือของตราสารอยู่ในอันดับที่
(ข) ในกรณีที่ผ้ อู อกตราสารเป็ นนิติบคุ คลต่างประเทศ ตราสารนันต้
สามารถลงทุนได้ (investment grade)
(ค) ในกรณีที่กองทุนลงทุนในตราสารอื่นนอกเหนือจาก (ก) และ (ข) ในการเสนอขายครัง้ แรก หากตราสารดังกล่าวไม่มี
อันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรื อของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) ตราสารนัน้
ต้ องมีบริษัทจัดการไม่ตํ่ากว่า 3 รายเป็ นผู้ซื ้อตราสารดังกล่าวเพื่อเป็ นทรัพย์สนิ ของกองทุนภายใต้ การจัดการ
(2.3) ตราสารที่เปลี่ยนมือได้ ซึ่งหมายถึง พันธบัตร ตัว๋ แลกเงิน ตัว๋ สัญญาใช้ เงิน ศุกูก หรื อหุ้นกู้ท่ีไม่รวมถึงหุ้นกู้แปลง
สภาพและหุ้นกู้อนุพนั ธ์ ที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาตให้ เสนอขายในลักษณะทัว่ ไปหรื อในลักษณะจํากัด หรื อ
ที่ออกภายใต้ ข้อผูกพันที่กําหนดและอนุญาตโดยกระทรวงการคลัง หรื อที่นิติบคุ คลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตังขึ
้ ้นเป็ นผู้ออก
หรื อที่เป็ นหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ซงึ่ ผู้ออกหลักทรัพย์ได้ เสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่นนทั
ั ้ งหมดต่
้
อผู้ถือหุ้นโดยได้ รับชําระ
ราคาเต็มมูลค่าที่เสนอขายจากผู้ถือหุ้น
ทังนี
้ ้ ตราสารที่เปลี่ยนมือได้ ดงั กล่าว ต้ องมีลกั ษณะตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ตามที่ระบุไว้
ในข้ อ 3.6.2 (ก) (2.2) วรรคสอง โดยอนุโลม
(2.4) ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทยที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็ นพันธบัตร หรื อหุ้นกู้ที่ไม่ใช่
หุ้นกู้อนุพนั ธ์
(2.5) ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นกู้
(2.6) ตั๋วแลกเงิ น ตั๋วสัญญาใช้ เงิ น ศุกูก หุ้นกู้ หรื อใบสํ าคัญแสดงสิทธิ ที่ จะซื อ้ หุ้นกู้ ที่ เสนอขายในต่างประเทศโดยมี
ผู้ออกเป็ นนิติบคุ คลที่จดั ตังขึ
้ ้นตามกฎหมายไทย ทังนี
้ ้ หุ้นกู้ดงั กล่าวไม่รวมถึงหุ้นกู้แปลงสภาพและหุ้นกู้อนุพนั ธ์
(2.7) หน่วยลงทุนหรื อใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารแห่งหนี ้ หรื อของกองทุนรวมอื่นที่มี
นโยบายการลงทุนเฉพาะเงินฝาก ตราสารแห่งหนี ้ หรื อการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนดหรื อให้ ความเห็นชอบ เช่น กองทุนรวมตลาดเงิน เป็ นต้ น
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(2.8) ธุ ร กรรมการซื อ้ โดยมี สัญ ญาขายคื น ทัง้ นี ้ บริ ษั ท จัด การต้ อ งปฏิ บัติ ใ ห้ เ ป็ นไปตามหลัก เกณฑ์ ที่ สํ า นัก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
(2.9) ธุรกรรมการให้ ยืมหลักทรัพย์โดยหลักทรัพย์ที่ให้ ยืมเป็ นตราสารแห่งหนีต้ ามข้ อ 3.6.2 (ก) (1) หรื อข้ อ 3.6.2 (ก)
(2.1) (2.2) (2.3) (2.4) หรื อ (2.7)
ทังนี
้ ้ การทําธุรกรรมการให้ ยืมหลักทรัพย์ บริ ษัทจัดการต้ องปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
ในกรณีที่ตราสารแห่งหนี ้ตามข้ อ 3.6.2 (ก) เป็ นตัว๋ แลกเงินหรื อตัว๋ สัญญาใช้ เงินที่มีการจ่ายผลตอบแทน ผลตอบแทนนัน้
ต้ องอยูใ่ นรูปอัตราดอกเบี ้ยคงที่หรื ออัตราดอกเบี ้ยลอยตัวเท่านัน้
นอกจากนี ้ การรับรอง รับอาวัล สลักหลัง หรื อคํ ้าประกันของบุคคลที่กําหนดไว้ ในข้ อ 3.6.2 (ก) ต้ องเป็ นการรับรองตลอดไป
รับอาวัลทั ้งจํานวน สลักหลังโอนประเภทมีสิทธิไล่เบี ้ยโดยไม่มีข้อกําหนดลบล้ างหรื อจํากัดความรับผิดของผู้สลักหลัง
หรื อคํ ้าประกันต้ นเงินและดอกเบี ้ยเต็มจํานวนแบบไม่มีเงื่อนไข
(ข)

เงินฝากในสถาบันการเงินตามกฎหมายไทย ที่มีระยะเวลาการฝากเงินตํ่ากว่า 1 ปี

เงื่อนไข : ในกรณี ที่กองทุนมีการลงทุนในเงินฝากธนาคารอิสลาม เงินฝากดังกล่าวต้ องมีลกั ษณะ ตลอดจนความเสี่ยง
ดังต่อไปนี ้
ลักษณะเงินฝากธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
ประเภทเงินฝากธนาคารอิสลามแห่ ง การเปรี ยบเทียบกับ
ประเทศไทย
เงินฝากธนาคาร
ทั่วไป
1. บัญชีออมทรัพย์วีอะฮ์
เงินฝากออมทรัพย์
- อยูภ่ ายใต้ หลักวะดีอะฮ์ ยัคคอมานะฮ์
- อยูภ่ ายใต้ หลักมุดอรอบะฮ์
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ลักษณะสําคัญที่แตกต่ างจากเงินฝาก
ธนาคารทั่วไป
เป็ นการที่ลกู ค้ านําเงินมาฝากไว้ กบั ธนาคาร
ภายใต้ เ งื่ อ นไข วะดี อ ะฮ์ ธนาคารผูก พัน
เป็ นผู้คํา้ ประกันการชํ า ระเงิ นทันที เมื่ อรั บ
ฝากเงิน ผู้ฝากเงิ นจะเบิกถอนได้ ทุกขณะ
ตามความต้ องการ โดยทั่วไปธนาคารจะ
ไม่ให้ ผลตอบแทนการฝากเงิ น แต่ธนาคาร
อาจพิ จารณาเป็ นกรณี พิ เศษก็ ไ ด้ โดยให้
ผลตอบแทนในรูปสินนํ ้าใจ
สํ า หรั บ บั ญ ชี อ อมทรั พ ย์ ภ ายใต้ หลั ก มุ ด
อรอบะฮ์ ธนาคารจะนําหลักการมุดอรอบะฮ์
หรื อการแบ่งปั นกําไร (profit sharing) จาก
เงินที่นําไปลงทุน โดยกําหนดสัดส่วน profit
sharing ระหว่างผู้ฝากเงินและธนาคาร และ
สามารถกําหนดผลตอบแทนจากเงินฝากไว้
ล่วงหน้ าได้
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ประเภทเงินฝากธนาคารอิสลามแห่ ง
ประเทศไทย

2. บัญชีเงินฝากมุดรอบะฮ์ทวั่ ไป
ระยะเวลาการฝากตามที่ธนาคารกําหนด
3. บัญชีเงินฝากอัล-อะมีน
ระยะเวลาการฝากตามที่ธนาคารกําหนด
ตามหลักการมุดอรอบะฮ์

กองทุนเปิ ด ตราสารหนี ้เอเชียน

การเปรี ยบเทียบกับ
เงินฝากธนาคาร
ทั่วไป

เงินฝากประจํา

ลักษณะสําคัญที่แตกต่ างจากเงินฝาก
ธนาคารทั่วไป
เงื่อนไขในการจ่ายผลตอบแทน
1) บัญชีออมทรัพย์วะดีอะฮ์ ภายใต้ หลัก
วะดีอะฮ์ ยัคคอมานะฮ์
- ธนาคารไม่มีข้อผูกพันการจ่ายผลตอบแทน
- ธนาคารอาจแบ่งจ่ายผลตอบแทนทุกงวด
เดือนมิถนุ ายนและธันวาคมของทุกปี
- หากมี ก ารถอนเงิ น ก่ อ นช่ ว งสิ น้ เดื อ น
มิถนุ ายน และธันวาคม ธนาคารจะไม่จ่าย
ผลตอบแทนให้
2) บัญชีออมทรัพย์วะดีอะฮ์ ภายใต้ หลัก
มุดอรอบะฮ์
ธนาคารจะจ่ า ยผลตอบแทนตามอัต ราที่
กําหนด ภายในระยะเวลาที่กําหนด
เป็ นบัญชีเงินฝากสําหรับการระดมเงินทุน
เพื่ อที่ ธนาคารจะนํ าเงินฝากของลูกค้ าไป
ดําเนิน ธุรกิ จที่ ไม่ขัดต่อหลักชารี อะฮ์ โดย
ธนาคารจะแบ่ ง ปั น รายได้ ที่ เ กิ ด จากการ
ลงทุน หรื อ ดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ให้ กับ ลูก ค้ า ตาม
ระยะเวลาฝาก หรื อ เป็ นรายเดื อ น ตาม
ประเภทเงินฝาก
เงื่อนไขในการจ่ายผลตอบแทน
- ธนาคารจะจ่ายผลตอบแทนตามอัตราที่
กําหนด ภายในระยะเวลาที่กําหนด
- กรณี บญ
ั ชีเงินฝากมุดอรอบะฮ์ ธนาคาร
จะไม่ จ่ า ยผลตอบแทนให้ ห ากมี ก ารถอน
เงินออกไปก่อนครบกําหนดระยะเวลาฝาก
กรณี บัญ ชี เงิ น ฝากอัล-อะมี น ธนาคารจะ
หักผลตอบแทนคืนในอัตราร้ อยละ 70 ของ
ผลตอบแทนที่ ไ ด้ จ่ า ยไปแล้ ว หากมี ก าร
ถอนเงินออกไปก่อนครบกําหนดระยะเวลา
ฝาก
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ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้ องกับเงินฝากธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
1. ความเสี่ยงที่จะได้ รับเงินต้ นคืน ในกรณีที่เงินฝากตามหลักการมุดอรอบะฮ์ ซึง่ อาจเป็ นไปได้ ว่าการลงทุนของธนาคาร
อิสลามแห่งประเทศไทย อาจมีผลขาดทุนจากการลงทุน ดังนัน้ จึงอาจกระทบต่อเงินต้ นของผู้ฝากเงิน อย่างไรก็ดี ธนาคาร
อิสลามแห่งประเทศไทยจะเป็ นผู้รับผิดชอบผลขาดทุนทัง้ หมด โดยหักจากเงินสํารองประเภทต่างๆ ของธนาคาร และ
เงินกองทุนของธนาคาร ดังนัน้ ความเสี่ยงในเรื่ องนี ้จึงน่าจะอยูใ่ นระดับตํ่า
2. ความเสี่ยงจากการไม่ได้ รับผลตอบแทน โดยที่เงินฝากออมทรั พ ย์ วะดีอะฮ์ ภายใต้ ห ลักวะดี อะฮ์ ยัดคอมานะฮ์
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยไม่มีข้อผูกพันในการจ่ายผลตอบแทน ดังนัน้ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จึงอาจไม่
จ่ายผลตอบแทนให้ ส่วนเงินฝากประจํามุดอรอบะฮ์ทวั่ ไป และเงินฝากประจําอัล-อามีน ใช้ หลักการแบ่งรายได้ ที่เกิดจาก
การลงทุน ดังนันผู
้ ้ ฝากเงินจึงอาจมีความเสี่ยงที่จะไม่ได้ รับผลตอบแทนในอัตราที่คาดการณ์ไว้ หรื อไม่ได้ ผลตอบแทนเลย
ขึ ้นอยูก่ บั ผลกําไรหรื อขาดทุนในกิจการที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยไปลงทุน
3. ความเสี่ยงจากการไม่ได้ รับผลตอบแทน อันเนื่องมาจากการถอนเงินฝากก่อนครบกําหนดระยะเวลาการฝาก หรื อ
ระยะเวลาจ่ายผลตอบแทน โดยที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยกําหนดเงื่อนไขในการจ่ายผลตอบแทนไว้ อย่างชัดเจน
แตกต่างจากการจ่ายผลตอบแทนของสถาบันการเงินประเภทอื่น จึงอาจเกิดเหตุการณ์ที่กองทุนมีความจําเป็ นต้ องขายทรัพย์สิน
ไถ่ถอนตราสารหรื อเงินฝาก หากเกิดกรณี ที่จําเป็ นต้ องถอนเงินฝากธนาคารอิสลาม โดยไม่เป็ นไปตามเงื่อนไขการจ่าย
ผลตอบแทน ก็จะส่งผลให้ กองทุนไม่ได้ รับรายได้ จากการฝากเงินตามที่ควรจะเป็ นเหมือนการฝากเงินในธนาคารทัว่ ไป
(ค) สัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าที่มีตวั แปรเป็ นอัตราแลกเปลี่ยนเงิน โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อการลดความเสี่ยง (hedging) ตาม
หลักเกณฑ์ที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรื อธนาคารแห่งประเทศไทย ประกาศกําหนด
(ง) ทรัพย์สนิ อื่นที่มีลกั ษณะทํานองเดียวกับ (ก) ถึง (ค) โดยได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
3.7 อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สนิ อื่นเพื่อเป็ นทรัพย์สนิ ของกองทุนรวม
บริ ษัทจัดการจะลงทุนในหรื อมีไว้ ซึ่งหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินอื่นหรื อการหาดอกผลโดยวิธีอื่นเพื่อเป็ นทรัพย์สินของกองทุน
้
เป็ นไป
รวม ตามที่ได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึ่งบางอัตราส่วนการลงทุนหรื อทังหมดจะไม่
ตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดไว้ สําหรับอัตราส่วนการลงทุนที่เป็ นไปตามประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กรณีที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศแก้ ไขเปลี่ยนแปลงอัตราส่วนการลงทุนนันบริ
้ ษัท
จัดการจะลงทุนให้ เป็ นไปตามประกาศที่แก้ ไขด้ วยรายละเอียดอัตราส่วนการลงทุนมีดงั ต่อไปนี ้
3.7.1 อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สนิ อื่น ในต่างประเทศ
3.7.1.1 บริ ษัทจัดการอาจลงทุนในหรื อมีไว้ ซงึ่ ตราสารภาครัฐต่างประเทศที่มีอนั ดับความน่าเชื่อถืออยู่ในสองอันดับแรก
หรื อสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าที่มีสนิ ค้ าเป็ นตราสารดังกล่าว เพื่อเป็ นทรัพย์สนิ ของกองทุนได้ โดยไม่ จาํ กัดอัตราส่ วน
ในกรณีของกองทุนรวมเปิ ด มูลค่าของตราสารภาครัฐต่างประเทศตามวรรคหนึ่ง เมื่อรวมกันแล้ วต้ องไม่ เกินร้ อยละ 20
ละรุ่ น เว้ นแต่เป็ นกองทุนรวมเปิ ดที่มีการขายและรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนตามคําสัง่ ล่วงหน้ าซึ่ง
ของมูลค่าตราสารนันในแต่
้
ระบุเวลาแน่นอน (auto redemption)

กองทุนเปิ ด ตราสารหนี ้เอเชียน
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3.7.1.2 บริ ษั ท จัด การอาจลงทุน หรื อ มี ไ ว้ ซึ่ง ตราสารภาครั ฐ ต่ า งประเทศที่ น อกเหนื อ จากข้ อ 3.7.1.1 หรื อ สัญ ญา
ซือ้ ขายล่วงหน้ าที่มีสินค้ าเป็ นตราสารดังกล่าว เพื่อเป็ นทรั พย์สินของกองทุนได้ โดยมี มูลค่ารวมกันทัง้ สิ ้นเมื่อคํานวณ
เฉพาะผู้ออกหรื อผู้เป็ นคูส่ ญ
ั ญารายนันไม่
้ เกินร้ อยละ 35 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน
ในกรณี ของกองทุนรวมเปิ ด มูลค่าของตราสารภาครัฐต่างประเทศตามวรรคหนึ่ง ต้ องไม่ เกินร้ อยละ 20 ของมูลค่า
ตราสารนันในแต่
้
ละรุ่ น เว้ นแต่เป็ นกองทุนรวมเปิ ดที่มีการขายและรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนตามคําสัง่ ล่วงหน้ าซึ่งระบุเวลา
แน่นอน (auto redemption)
การคํานวณอัตราส่วนตามวรรคหนึ่ง ให้ นบั ตราสารตามวรรคหนึ่งและทรัพย์สินทุกประเภทที่ผ้ อู อกหรื อผู้เป็ นคู่สญ
ั ญา
ั ญา ซึ่งกองทุนได้ ลงทุนหรื อมีไว้ ซึ่งทรัพย์สิน
รายดังกล่าวเป็ นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้คํ ้าประกัน หรื อคู่สญ
เหล่านัน้ รวมในอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าวด้ วย
3.7.1.3 บริ ษัทจัดการอาจลงทุนหรื อมี ไว้ ซึ่งทรั พย์ สินดังต่อไปนี ้ ที่บุคคลใดเป็ นผู้ออก ผู้สงั่ จ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล
ผู้สลักหลัง ผู้คํา้ ประกัน หรื อ คู่สัญ ญา เพื่ อ เป็ นทรั พ ย์ สิน ของกองทุน ได้ โดยมี มูลค่า รวมกัน ทัง้ สิน้ เมื่ อ คํ า นวณเฉพาะ
ผู้ออก ผู้สงั่ จ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้คํ ้าประกัน หรื อคู่สญ
ั ญารายนัน้ ไม่ เกินร้ อยละ 25 ของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุน
(1) ตราสารแห่งหนีต้ ่างประเทศตามข้ อ 3.6.1 (ก) เฉพาะที่มีอนั ดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้
(investment grade)
(2) หน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ
(3) สัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าเพื่อการลดความเสี่ยง (hedging) ที่ค่สู ญ
ั ญามีอนั ดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถ
ลงทุนได้ (investment grade) หรื อ
(4) ตราสารที่ มีลักษณะของสัญญาซื อ้ ขายล่วงหน้ าแฝง ตามข้ อ 3.6.1 (ง) ที่ มีอันดับความน่า เชื่ อ ถื ออยู่ในอันดับ ที่
สามารถลงทุนได้ (investment grade)
3.7.1.4 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรื อมีไว้ ซงึ่ เงินฝากในสถาบันการเงินต่างประเทศที่มีอนั ดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับ
้ ้นเมื่อคํานวณเฉพาะสถาบันการเงินต่างประเทศรายนัน้ ไม่ เกินร้ อยละ 25 ของ
ที่สามารถลงทุนได้ โดยมีมลู ค่ารวมกันทังสิ
มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน
การคํานวณอัตราส่วนตามวรรคหนึง่ ให้ นบั มูลค่าของทรัพย์สนิ ที่กองทุนลงทุนหรื อมีไว้ ดงั ต่อไปนี ้ รวมในอัตราส่วนดังกล่าว
(1) ทรัพย์ สินตามข้ อ 3.7.1.3 วรรคหนึ่ง ที่สถาบันการเงินต่างประเทศรายเดียวกันเป็ นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล
ผู้สลักหลัง ผู้คํ ้าประกัน หรื อคูส่ ญ
ั ญา
(2) ทรัพย์สินตามข้ อ 3.7.2.4 วรรคหนึ่ง และข้ อ 3.7.1.3 วรรคหนึ่ง ที่ธนาคารพาณิชย์ซึ่งเป็ นสาขาของสถาบันการเงิน
ต่างประเทศรายนันเป็
้ นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้คํ ้าประกัน หรื อคูส่ ญ
ั ญา
ในกรณี ที่กองทุนมีเงินฝากตามวรรคหนึ่งหรื อวรรคสอง โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อการดําเนินงานของกองทุน มิให้ นบั มูลค่า
ของเงินฝากดังกล่าวรวมในอัตราส่วนตามวรรคหนึง่
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3.7.1.5 บริ ษัทจัดการอาจลงทุนหรื อมีไว้ ซึ่งทรัพย์สินอื่นนอกเหนือจากกรณีที่กําหนดไว้ ในข้ อ 3.7.1.2 ข้ อ 3.7.1.3 และ
ข้ อ 3.7.1.4 เพื่อเป็ นทรัพย์สนิ ของกองทุนรวมตามอัตราส่วนดังต่อไปนี ้
(1) การลงทุนหรื อมีไว้ ซงึ่ ทรัพย์สินดังกล่าวซึง่ บุคคลใดเป็ นผู้ออก ผู้สงั่ จ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้คํ ้าประกัน หรื อ
คู่สัญญา ต้ องมี มูลค่ารวมกันทัง้ สิน้ เมื่อคํานวณเฉพาะผู้ออก ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้คํา้ ประกัน หรื อ
คูส่ ญ
ั ญารายนันไม่
้ เกินร้ อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน
(2) การลงทุน ในหรื อ มี ไ ว้ ซึ่ง ทรั พ ย์ สิน ตาม (1) เมื่ อ คํ า นวณรวมทุกบุคคลที่ เป็ นผู้อ อก ผู้สั่ง จ่า ย ผู้รับ รอง ผู้รับ อาวัล
ผู้สลักหลัง ผู้คํ ้าประกัน หรื อคูส่ ญ
ั ญาแล้ ว ต้ องมีมลู ค่ารวมกันทังสิ
้ ้นไม่ เกินร้ อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน
3.7.1.6 บริ ษัทจัดการอาจลงทุนหรื อมีไว้ ซงึ่ ทรัพย์สินที่กลุม่ กิจการใดเป็ นผู้ออก ผู้สงั่ จ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง
้ ้นของกลุ่มกิจการนันไม่
้ เกินอัตราอย่าง
ผู้คํ ้าประกัน หรื อคู่สญ
ั ญา เพื่อเป็ นทรัพย์สินของกองทุนได้ โดยมีมลู ค่ารวมกันทังสิ
ใดอย่างหนึง่ ดังต่อไปนี ้ แล้ วแต่อตั ราใดจะสูงกว่า
(1) ร้ อยละ 30 ของมูลค่าทรัพย์สนิ ของกองทุน
้
บร้ อยละ 10 ของ
(2) อัตราที่คํานวณได้ จากนํ ้าหนักของกลุม่ กิจการดังกล่าวในตัวชี ้วัด (benchmark) ของกองทุนนันรวมกั
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ของกองทุนนัน้ ทังนี
้ ้ ตัวชี ว้ ดั ดังกล่าวต้ องเป็ นดัชนีหรื อองค์ประกอบของดัชนี ที่มีการเผยแพร่ อย่าง
กว้ างขวางและสอดคล้ องกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนัน้
3.7.1.7 การลงทุนหรื อมีไว้ ซงึ่ ทรัพย์สนิ ที่บริ ษัทในกลุม่ กิจการใดเป็ นผู้ออก ผู้สงั่ จ่าย หรื อคู่สญ
ั ญา เพื่อเป็ นทรัพย์สินของ
กองทุน หากทรัพย์สินดังกล่าวเป็ นองค์ประกอบที่ใช้ ในการคํานวณตัวชี ้วัด (benchmark) ของกองทุนนัน้ บริ ษัทจัดการจะ
ลงทุนหรื อมีไว้ ซงึ่ ทรัพย์สนิ นันโดยมี
้
มลู ค่ารวมกันทังสิ
้ ้นเมื่อคํานวณเฉพาะผู้ออก ผู้สงั่ จ่าย หรื อคู่สญ
ั ญารายนัน้ ไม่เกินผลรวม
้ ้ แทนอัตราส่วนที่
ของนํ ้าหนักของทรัพย์สินดังกล่าวในตัวชี ้วัดและร้ อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทังนี
กําหนดไว้ ในข้ อ 3.7.1.2 ข้ อ 3.7.1.3 ข้ อ 3.7.1.4 หรื อข้ อ 3.7.1.5 แล้ วแต่กรณี ก็ได้
3.7.1.8 บริ ษัทจัดการกองทุนรวมอาจลงทุนหรื อมีไว้ ซงึ่ เงินฝาก บัตรเงินฝาก ตัว๋ แลกเงิน หรื อตัว๋ สัญญาใช้ เงิน ที่บคุ คล
ดังต่อไปนี ้ เป็ นผู้ออก ผู้สงั่ จ่าย หรื อคู่สญ
ั ญา เป็ นจํานวนที่มีมลู ค่ารวมโดยเฉลี่ยไม่ เกินร้ อยละ 45 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาบัญชี หรื อในรอบอายุกองทุนรวมสําหรับกองทุนรวมที่มีอายุน้อยกว่า 1 ปี
(1) ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตังขึ
้ ้น
(2) ธนาคารพาณิชย์
(3) บริ ษัทเงินทุน
(4) บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
(5) บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยูอ่ าศัย
(6) สถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตังขึ
้ ้น
(7) ธนาคารต่างประเทศ
การคํานวณอัตราส่วนการลงทุนตามวรรคหนึง่ มิให้ นบั มูลค่าของทรัพย์สนิ ดังต่อไปนี ้ รวมในอัตราส่วนดังกล่าว
(1) เงินฝากในบัญชีเงินฝากเพื่อการดําเนินงานของกองทุนรวม
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(2) ทรัพย์สินที่ค่สู ญ
ั ญาในธุรกรรมการซื ้อโดยมีสญ
ั ญาขายคืนโอนกรรมสิทธิ์ให้ แก่กองทุนรวม ทังนี
้ ้ ตามหลักเกณฑ์ที่
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
อัตราส่วนตามวรรคหนึ่งมิให้ นํามาใช้ บงั คับในช่วงระยะเวลา 6 เดือนก่อนวันครบกําหนดอายุโครงการของกองทุนรวมที่มี
อายุโครงการตังแต่
้ 1 ปี ขึ ้นไป
3.7.1.9 ในกรณีที่เงินฝากหรื อตราสารแห่งหนี ้ที่มีลกั ษณะคล้ ายเงินฝากที่กองทุนรวมลงทุนในหรื อมีไว้ เกินอัตราส่วนที่
กําหนดตามข้ อ 3.7.1.8 บริ ษัทจัดการกองทุนรวมจะลงทุนหรื อมีไว้ ซงึ่ ทรัพย์สินดังกล่าวให้ มีมลู ค่ารวมโดยเฉลี่ยไม่เกินร้ อย
ละ 45 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ภายใน 30 วันนับแต่วนั สิ ้นรอบระยะเวลาบัญชีนนั ้ ทังนี
้ ้จะคํานวณ
ั้
งวันที่ทรัพย์สินนัน้
อัตราส่วนการลงทุนหรื อมีไว้ ซงึ่ ทรัพย์สินดังกล่าวโดยเฉลี่ยตังแต่
้ วนั แรกของรอบระยะเวลาบัญชีนนจนถึ
มีมลู ค่าเป็ นไปตามอัตราส่วนดังกล่าว
เมื่อบริ ษัทจัดการกองทุนรวมได้ ปฏิบตั ิตามวรรคหนึ่งแล้ ว บริ ษัทจัดการจะรายงานให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ของกองทุนรวม
ทราบภายในวันทําการถัดจากวันที่ทรัพย์สินนั ้นมีมลู ค่ารวมโดยเฉลี่ยไม่เกินร้ อยละ 45 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทุนรวม เพื่อให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตรวจสอบการปฏิบตั ิดงั กล่าว ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการจะดําเนินการให้
ผู้ดแู ลผลประโยชน์ของกองทุนรวมแจ้ งให้ สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบภายใน 5 วันนับแต่วนั ที่ได้ รับรายงานจาก
บริ ษัทจัดการด้ วย
ในกรณีที่บริ ษัทจัดการไม่สามารถปฏิบตั ิตามวรรคหนึ่งได้ สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจสัง่ ให้ บริ ษัทจัดการเลิก
กองทุนรวมนัน้
3.7.1.10 ในกรณีที่มีเหตุจําเป็ นและสมควรเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน อันเนื่องมาจากปั ญหาความ
ผัน ผวนของตลาดเงินและตลาดทุนในวงกว้ างในรอบระยะเวลาบัญ ชี ใด บริ ษัทจัดการกองทุนรวมอาจขอผ่อนผันต่อ
สํานักงานเพื่อไม่ต้องนําการลงทุนในหรื อมีไว้ ซึ่งเงินฝาก บัตรเงินฝาก ตัว๋ แลกเงิน หรื อตัว๋ สัญญาใช้ เงิน ในช่วงเวลาที่เกิด
ความผันผวนดังกล่าวมารวมคํานวณอัตราส่วนการลงทุนตามข้ อ 3.7.1.8 ได้ สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีนนั ้
3.7.1.11 บริ ษัทจัดการอาจลงทุนหรื อมีไว้ ซึ่งเงินฝากระยะสันหรื
้ อตราสารระยะสันที
้ ่เทียบเท่าเงินสด (near-cash) ใน
ต่างประเทศ โดยไม่ จาํ กัดอัตราส่ วน
3.7.1.12 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรื อมีไว้ ซงึ่ สัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อการลดความเสี่ยง (hedging) เพื่อ
เป็ นทรัพย์สนิ ของกองทุนได้ โดยไม่ เกินมูลค่ าความเสี่ยงทัง้ หมดที่กองทุนมีอยู่
3.7.1.13 บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจลงทุนหรื อมีไว้ ซงึ่ ตราสารที่มีลกั ษณะของสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าแฝง และเข้ าเป็ น
คู่สญ
ั ญาในสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าที่กระทํานอกศูนย์ซื ้อขายสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าโดยมีวตั ถุประสงค์นอกเหนือจากเพื่อ
การลดความเสี่ยง โดยมีมลู ค่ารวมกันทังสิ
้ ้นไม่ เกินร้ อยละ 25 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม
ความในวรรคหนึง่ มิให้ นํามาใช้ บงั คับกับกรณีดงั ต่อไปนี ้
(1) กองทุนรวมเปิ ดที่มีการขายคืนหน่วยลงทุนตามคําสัง่ ล่วงหน้ าซึง่ ระบุเวลาแน่นอน
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(2) กองทุนรวมเปิ ดแบบมีกําหนดระยะเวลาซึง่ กําหนดช่วงห่างของวันทําการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนครัง้ ก่อนและครัง้ ใหม่
ยาวกว่าอายุของตราสารหรื อสัญญาดังกล่าว โดยวันครบกําหนดอายุของตราสารหรื อสัญญาดังกล่าวอยูใ่ นช่วงห่างนัน้
(3) กองทุนรวมตลาดเงิน
(4) กองทุนรวมปิ ด
3.7.1.14 บริ ษั ท จัด การจะคํ า นวณอัต ราส่ ว นที่ ผ้ ูอ อกสิ น ค้ า ของสัญ ญาซื อ้ ขายล่ว งหน้ า หรื อ ผู้ที่ ต้ อ งชํ า ระหนี ต้ าม
ข้ อผูกพันของสินค้ า (limit of underlying issuer or third party) โดยจะคํานวณอัตราส่วนเสมือนกองทุนลงทุนในสินค้ านัน้
ั ญาในสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าเป็ นผลหรื ออาจเป็ นผลให้ กองทุนมีความเสี่ยงต่อ
โดยตรง ทังนี
้ ้ เฉพาะกรณีที่การเข้ าเป็ นคู่สญ
เครดิต (credit risks) ของผู้ออกสินค้ าหรื อผู้ที่ต้องชําระหนี ้ตามข้ อผูกพันของสินค้ าโดยให้ ใช้ มลู ค่าตามขนาดของสัญญา
ซื ้อขายล่วงหน้ า (notional amount) เป็ นมูลค่าที่ใช้ ในการคํานวณเว้ นแต่ในกรณีที่เป็ นสัญญาออปชัน ให้ บริ ษัทจัดการ
ใช้ มลู ค่าตามขนาดของสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า (notional amount) ซึง่ คูณกับค่าเดลต้ าของสัญญาออปชัน
3.7.1.15 ในกรณี ที่การลงทุนหรื อมีไว้ ซึ่งตราสารที่มีลกั ษณะของสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าแฝงเป็ นผลหรื ออาจเป็ นผลให้
กองทุนมีความเสี่ยงต่อเครดิต (credit risks) ของผู้ออกสินค้ าหรื อผู้ที่ต้องชํ าระหนีต้ ามข้ อผูกพันของสินค้ า บริ ษัทจัดการจะ
คํานวณอัตราส่วนที่ผ้ อู อกสินค้ าของตราสารดังกล่าว หรื อผู้ที่ต้องชําระหนี ้ตามข้ อผูกพันของสินค้ า (limit of underlying
้
ทังนี
้ ้ ให้ ใช้ มลู ค่าของตราสารดังกล่าว
issuer or third party) โดยให้ คํานวณอัตราส่วนเสมือนกองทุนลงทุนในสินค้ านันโดยตรง
เป็ นมูลค่าที่ใช้ ในการคํานวณ
3.7.1.16 ในกรณีที่ตราสารที่มีลกั ษณะของสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าแฝงมีข้อกําหนดที่อาจมีผลให้ กองทุนได้ รับชําระหนี ้
เป็ นทรัพย์สิน บริ ษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าของทรัพย์สินดังกล่าวรวมในอัตราส่วนที่กําหนดไว้ ในข้ อ 3.7.1.2 และข้ อ
3.7.1.3 แล้ วแต่กรณี ในทันทีเสมือนกองทุนได้ ลงทุนในทรัพย์สินนันแล้
้ ว เว้ นแต่เข้ าลักษณะตามข้ อ 3.7.1.15 ให้ ปฏิบตั ิ
ตามข้ อ 3.7.1.15 แทน
3.7.1.17 ในการคํานวณอัตราส่วนตามข้ อ 3.7.1.2 ข้ อ 3.7.1.3 ข้ อ 3.7.1.4 และข้ อ 3.7.1.5 (1) บริ ษัทจัดการจะปฏิบตั ิ
ตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี ้
(1) ในกรณีที่ทรัพย์สินดังกล่าวมีผ้ รู ับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรื อผู้คํ ้าประกัน บริ ษัทจัดการจะคํานวณอัตราส่วนที่ผ้ ู
ออกทรัพย์สินหรื อผู้ที่เป็ นคู่สญ
ั ญาดังกล่าว หรื อคํานวณอัตราส่วนผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรื อผู้คํ ้าประกัน แล้ วแต่
กรณี ก็ได้
(2) ในกรณี ที่ทรัพย์สินมีบุคคลมากกว่าหนึ่งรายเป็ นผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรื อผู้คํา้ ประกัน บริ ษัทจัดการจะ
เลือกคํานวณอัตราส่วนที่ผ้ รู ับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรื อผู้คํ ้าประกันรายใดรายหนึง่ ก็ได้
ทังนี
้ ้ การคํานวณอัตราส่วนที่ผ้ รู ับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรื อผู้คํ ้าประกันตามวรรคหนึ่ง จะทําได้ ต่อเมื่อบุคคลดังกล่าว
ได้ ทําการรับรองตลอดไป รับอาวัลทังจํ
้ านวน สลักหลังโอนประเภทมีสิทธิไล่เบี ้ยโดยไม่มีข้อกําหนดลบล้ างหรื อจํากัดความ
รับผิดของผู้สลักหลัง หรื อคํ ้าประกันต้ นเงินและดอกเบี ้ยเต็มจํานวนแบบไม่มีเงื่อนไข
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3.7.1.18 ในกรณี ของกองทุนรวมเปิ ดที่กําหนดวันทําการซื ้อขายหน่วยลงทุนทุกวันทําการ (daily redemption fund)
กองทุนรวมเปิ ดแบบมีกําหนดระยะเวลา (interval fund) ที่กําหนดวันทําการซื ้อขายหน่วยลงทุนครัง้ ก่อนและครัง้ ใหม่
ห่างกันน้ อยกว่า 15 วัน หากการลงทุนหรื อมีไว้ ซึ่งตราสารที่มีลกั ษณะของสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าแฝงที่มิใช่ห้ นุ กู้อนุพนั ธ์
ของกองทุน ดัง กล่า วเกินอัตราส่ว นที่กําหนดตามข้ อ 3.7.1.13 โดยมิได้ เกิดจากการลงทุน หรื อ ได้ ตราสารมาเพิ่มเติม
้ ้นไม่เกินอัตราส่วนตามข้ อดังกล่าวภายใน 30 วัน
บริ ษัทจัดการจะลงทุนหรื อมีไว้ ซึ่งตราสารดังกล่าวให้ มีมลู ค่ารวมกันทังสิ
นับแต่วนั ที่ตราสารนันมี
้ มลู ค่าเกินอัตราส่วนที่กําหนด
3.7.1.19 ในกรณีที่ตราสารแห่งหนี ้ ในขณะที่ลงทุนหรื อในขณะที่ได้ มาเป็ นทรัพย์สินของกองทุน มีมลู ค่าไม่เกินอัตราส่วน
ที่กําหนดในข้ อ 3.7.1 นี ้ หากต่อมาตราสารแห่งหนี ้นัน้ มีมลู ค่าเกินอัตราส่วนดังกล่าวโดยเหตุที่ตราสารแห่งหนี ้ถูกปรับลด
อันดับความน่าเชื่อถือ บริ ษัทจัดการจะดําเนินการแก้ ไขอัตราส่วนให้ เป็ นไปตามที่กําหนดภายใน 30 วันนับแต่วนั ที่มีการ
ประกาศให้ ทราบถึงเหตุดงั กล่าว เว้ นแต่ในกรณีที่มีเหตุจําเป็ นและสมควรโดยได้ รับผ่อนผันจากสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต.
3.7.1.20 ภายใต้ บงั คับข้ อ 3.7.1.18 ในกรณีที่ทรัพย์สินในขณะที่ลงทุนหรื อในขณะที่ได้ มาเป็ นทรัพย์สินของกองทุน มี
มูลค่าไม่เกินอัตราส่วนที่กําหนดในข้ อ 3.7.1 นี ้ หากต่อมามีมลู ค่าเกินอัตราส่วนดังกล่าวจากการรับชําระหนี ้ด้ วยทรัพย์สินอื่น
บริษัทจัดการจะยังคงมีไว้ ซงึ่ ทรัพย์สนิ ดังกล่าวต่อไปก็ได้
ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการจะจัดทํารายงานโดยระบุชื่อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนหรื อมีไว้ ซึ่งทรัพย์สินตามวรรคหนึ่ง และวันที่
ทรัพย์สินนัน้ มีมูลค่าเกินอัตราส่วนการลงทุนที่กําหนดพร้ อมสาเหตุ และส่งรายงานดังกล่าวให้ ผ้ ูดูแลผลประโยชน์ ของ
้ ดทําสําเนารายงาน
กองทุนรวมทราบภายใน 3 วันทําการนับแต่วนั ที่ทรัพย์สินนันมี
้ มลู ค่าเกินอัตราส่วนที่กําหนด พร้ อมทังจั
ดังกล่าวไว้ ที่บริษัทจัดการเพื่อให้ สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้
3.7.1.21 ในกรณี ที่การรั บชําระหนี ด้ ้ วยทรั พย์สินอื่นเป็ นผลให้ กองทุนรวมเป็ นผู้ถือหุ้นที่บริ ษัทใดเป็ นผู้ออก เพื่อเป็ น
ทรัพย์สินของกองทุนรวม เมื่อรวมกันทุกกองทุนรวมที่บริ ษัทจัดการเป็ นผู้รับผิดชอบดําเนินการเกินกว่าร้ อยละ 25 ของ
จํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของบริ
้
ษัทนัน้ บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี ้
(1) ปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามประกาศที่กําหนดให้ บริษัทจัดการสามารถรับชําระหนี ้ด้ วยทรัพย์สนิ อื่นได้
(2) งดเว้ นการใช้ สทิ ธิออกเสียงในหุ้นจํานวนที่เกินอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าว เว้ นแต่กรณีที่มีเหตุจําเป็ นและสมควรโดย
ได้ รับการผ่อนผันจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ
(3) กรณี ที่ เ ป็ นหุ้น ของบริ ษั ท จดทะเบี ย น และการได้ ม าซึ่ง หุ้น ของบริ ษั ท ดัง กล่า ว เป็ นผลให้ ก องทุน ได้ ม าหรื อ เป็ น
ผู้ถือหุ้นของบริษัทนันจนถึ
้
งหรื อข้ ามจุดที่ต้องทําคําเสนอซื ้อ บริษัทจัดการจะดําเนินการเพื่อให้ ได้ รับการยกเว้ นการทําคําเสนอ
ซื ้อโดยการลดสัดส่วนการถือหุ้น หรื อลดการมีอํานาจควบคุม หรื อยื่นคําขอผ่อนผันการทําคําเสนอซื ้อ ตามประกาศ
คณะกรรมการกํ ากับหลักทรั พย์ และตลาดหลักทรั พย์ ว่าด้ วยหลักเกณฑ์ เงื่ อนไข และวิธีการในการเข้ าถื อหลักทรั พย์ เพื่ อ
ครอบงํ ากิ จการ ทัง้ นี ้ การลดสัดส่วนการถื อหุ้นดังกล่าว ให้ บริ ษัทจัดการลดสัดส่วนตามสัดส่วนของหุ้นของบริ ษัทจด
ทะเบียนที่แต่ละกองทุนได้ มาจากการรับชําระหนี ้ด้ วยทรัพย์สนิ อื่น
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3.7.1.22 ในกรณี ที่ทรัพย์สินในขณะที่ลงทุนหรื อในขณะที่ได้ มาเป็ นทรัพย์สินของกองทุน มีมลู ค่าไม่เกินอัตราส่วนที่
กํ าหนดในข้ อ 3.7.1 นี ้ หากต่อมามีมูลค่าเกินอัตราส่วนดังกล่าวโดยไม่เข้ าลักษณะตามข้ อ 3.7.1.9 ข้ อ 3.7.1.18
ข้ อ 3.7.1.19 ข้ อ 3.7.1.20 และข้ อ 3.7.1.21 และการเกินอัตราส่วนดังกล่าวมิได้ เกิดจากการลงทุนหรื อได้ ทรัพย์สินมา
เพิ่มเติม บริษัทจัดการจะยังคงมีไว้ ซงึ่ ทรัพย์สนิ ดังกล่าวต่อไปก็ได้
ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการจะจัดทํารายงานโดยระบุชื่อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนหรื อมีไว้ ซึ่งทรัพย์สินตามวรรคหนึ่ง และวันที่
ทรัพย์สินนันมี
้ มลู ค่าเกินอัตราส่วนที่กําหนดพร้ อมสาเหตุ และส่งรายงานดังกล่าวให้ ผ้ ดู ูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม
้ ดทําสําเนารายงานดังกล่าวไว้
ทราบภายใน 3 วันทําการนับแต่วนั ที่ทรัพย์สินนันมี
้ มลู ค่าเกินอัตราส่วนที่กําหนด พร้ อมทังจั
ที่บริษัทจัดการเพื่อให้ สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้
3.7.2 อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สนิ อื่นในประเทศ
บริ ษัทจัดการอาจลงทุนหรื อมีไว้ ซึ่งทรัพย์สินที่เป็ นการลงทุนในประเทศที่ระบุไว้ ในข้ อ 3.6.2 มีมลู ค่ารวมกันทั ้งสิ ้นไม่ เกิน
ร้ อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน ดังต่อไปนี ้
3.7.2.1 บริ ษัทจัดการอาจลงทุนหรื อมีไว้ ซงึ่ ตราสารภาครัฐไทยตามข้ อ 3.6.2 (ก) (2.1) เพื่อเป็ นทรัพย์สินของกองทุนได้
ไม่ เกินร้ อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน
3.7.2.2 บริ ษัทจัดการอาจลงทุนในหรื อมีไว้ ซึ่งตราสารภาครั ฐต่างประเทศตามข้ อ 3.6.2 (ก) (2.2) ที่ มีอันดับความ
น่าเชื่อถืออยูใ่ น 2 อันดับแรก เพื่อเป็ นทรัพย์สนิ ของกองทุนได้ ไม่ เกินร้ อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน
ในกรณีของกองทุนรวมเปิ ด มูลค่าของตราสารภาครัฐต่างประเทศตามวรรคหนึ่ง เมื่อรวมกันแล้ วต้ องไม่ เกินร้ อยละ 20
ของมูลค่าตราสารนันในแต่
้
ละรุ่ น เว้ นแต่เป็ นกองทุนรวมเปิ ดที่มีการขายและรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนตามคําสัง่ ล่วงหน้ าซึ่ง
ระบุเวลาแน่นอน (auto redemption)
3.7.2.3 บริ ษัทจัดการอาจลงทุนหรื อมีไว้ ซึ่งตราสารภาครัฐต่างประเทศที่นอกเหนือจากข้ อ 3.7.2.2 เพื่อเป็ นทรัพย์สิน
ของกองทุนได้ โดยมีมลู ค่ารวมกันทังสิ
้ ้นเมื่อคํานวณเฉพาะผู้ออกหรื อผู้เป็ นคู่สญ
ั ญารายนัน้ ไม่ เกินร้ อยละ 20 ของมูลค่า
ทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน
ในกรณีของกองทุนรวมเปิ ด มูลค่าของตราสารภาครัฐต่างประเทศตามวรรคหนึ่ง ต้ องไม่ เกินร้ อยละ 20 ของมูลค่าตรา
สารนันในแต่
้
ละรุ่น เว้ นแต่เป็ นกองทุนรวมเปิ ดที่มีการขายและรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนตามคําสัง่ ล่วงหน้ าซึง่ ระบุเวลาแน่นอน
(auto redemption)
การคํ านวณอัตราส่วนตามวรรคหนึ่ ง ให้ นับตราสารตามวรรคหนึ่ งและทรั พย์ สิ นทุกประเภทที่ ผ้ ูออกหรื อผู้เป็ นคู่สัญญา
ั ญา ซึ่งกองทุนได้ ลงทุนหรื อมีไว้ ซึ่งทรัพย์สิน
รายดังกล่าวเป็ นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้คํ ้าประกัน หรื อคู่สญ
เหล่านัน้ รวมในอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าวด้ วย
3.7.2.4
บริ ษั ท จัด การอาจลงทุน หรื อ มี ไ ว้ ซึ่ ง ทรั พ ย์ สิ น ที่ มี อัน ดับ ความน่ า เชื่ อ ถื อ อยู่ใ นอัน ดับ ที่ ส ามารถลงทุน ได้
้ ้น ธนาคารพาณิชย์ หรื อบริ ษัทเงินทุน เป็ นผู้ออก ผู้สงั่ จ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล
ดังต่อไปนี ้ ซึง่ ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตังขึ
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ผู้สลักหลัง ผู้คํ ้าประกันหรื อคู่สญ
ั ญา เพื่อเป็ นทรัพย์สินของกองทุนได้ โดยมีมลู ค่ารวมกันทังสิ
้ ้นเมื่อคํานวณเฉพาะธนาคาร
หรื อบริษัทเงินทุนรายนัน้ ไม่ เกินร้ อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน
(1) ตราสารแห่งหนี ้ในประเทศ ตามข้ อ 3.6.2 (ก)
(2) เงินฝากในสถาบันการเงินตามกฎหมายไทย ที่มีระยะเวลาการฝากเงินตํ่ากว่า 1 ปี
(3) สัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าที่มีตวั แปรเป็ นอัตราแลกเปลี่ยนเงิน ที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อการลดความเสี่ยง (hedging)
การคํานวณอัตราส่วนตามวรรคหนึ่ง ให้ นับมูลค่าทรั พย์ สินที่กองทุนลงทุนหรื อมีไว้ ตามข้ อ 3.7.2.6 วรรคหนึ่ง (1) ซึ่ง
ั ญารวมใน
ธนาคารหรื อบริษัทเงินทุนรายเดียวกันเป็ นผู้ออก ผู้สงั่ จ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้คํ ้าประกัน หรื อคู่สญ
อัตราส่วนดังกล่าว
ในกรณีที่กองทุนมีเงินฝากในนิติบคุ คลตามวรรคหนึ่ง โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อการดําเนินงานของกองทุน มิให้ นบั มูลค่าของ
เงินฝากดังกล่าวรวมในอัตราส่วนตามวรรคหนึง่
3.7.2.5 บริ ษั ท จัด การอาจลงทุน หรื อ มี ไ ว้ ซึ่ง ตราสารแห่ง หนี ใ้ นประเทศ ตามข้ อ 3.6.2 (ก) เฉพาะที่ มีอัน ดับ ความ
น่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) ทั ้งนี ้ ไม่รวมถึงตราสารภาครัฐต่างประเทศ ที่บคุ คลใด
ั ญา เพื่อเป็ นทรัพย์สินของกองทุนได้ โดยมีมลู ค่า
เป็ นผู้ออก ผู้สงั่ จ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้คํ ้าประกัน หรื อคู่สญ
ั ญารายนัน้ ไม่ เกิน
รวมกันทังสิ
้ ้นเมื่อคํานวณเฉพาะผู้ออก ผู้สงั่ จ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้คํ ้าประกัน หรื อคู่สญ
ร้ อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน
ตราสารแห่งหนี ้ในประเทศตามวรรคหนึง่ มิให้ หมายความรวมถึงหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่ถกู จัดให้ เป็ นตราสารแห่งหนี ้
ตามข้ อ 3.6.2 (ก) (2.7)
การคํานวณอัตราส่วนตามวรรคหนึ่ง ให้ นับมูลค่าของทรั พย์ สินตามข้ อ 3.7.2.6 วรรคที่ (1) ที่บุคคลรายเดียวกันเป็ น
ผู้ออก ผู้สงั่ จ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้คํ ้าประกัน หรื อคู่สญ
ั ญา ซึ่งกองทุนได้ ลงทุนหรื อมีไว้ รวมในอัตราส่วน
ตามวรรคหนึง่ ด้ วย
3.7.2.6 บริ ษัทจัดการอาจลงทุนหรื อมีไว้ ซึ่งทรัพย์สินอื่นนอกเหนือจากกรณีที่กําหนดไว้ ในข้ อ 3.7.2.3 ข้ อ 3.7.2.4 และ
ข้ อ 3.7.2.5 เพื่อเป็ นทรัพย์สนิ ของกองทุนรวมตามอัตราส่วนดังต่อไปนี ้
(1) การลงทุนหรื อมีไว้ ซงึ่ ทรัพย์สินดังกล่าวซึง่ บุคคลใดเป็ นผู้ออก ผู้สงั่ จ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้คํ ้าประกัน หรื อ
คู่สัญญา ต้ องมีมูลค่ารวมกันทัง้ สิน้ เมื่อคํานวณเฉพาะผู้ออก ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้คํา้ ประกัน หรื อ
คูส่ ญ
ั ญารายนัน้ ไม่ เกินร้ อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน
(2) การลงทุน ในหรื อ มี ไ ว้ ซึ่ง ทรั พ ย์ สิน ตาม (1) เมื่ อ คํ า นวณรวมทุกบุคคลที่ เป็ นผู้อ อก ผู้สั่ง จ่า ย ผู้รับ รอง ผู้รับ อาวัล
ผู้สลักหลัง ผู้คํ ้าประกัน หรื อคูส่ ญ
ั ญาแล้ ว ต้ องมีมลู ค่ารวมกันทังสิ
้ ้นไม่ เกินร้ อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน
้ ้น
ความในวรรคหนึง่ มิให้ นํามาใช้ บงั คับกับหน่วยลงทุนและใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่จดั ตังขึ
ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
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3.7.2.7 บริ ษัทจัดการอาจลงทุนหรื อมีไว้ ซงึ่ ทรัพย์สินที่กลุม่ กิจการใดเป็ นผู้ออก ผู้สงั่ จ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง
ผู้คํ ้าประกัน หรื อ คู่สญ
ั ญา เพื่อเป็ นทรัพย์สินของกองทุนได้ โดยมีมลู ค่ารวมกันทั ้งสิ ้นของกลุ่มกิจการนั ้นไม่เกินอัตรา
อย่างใดอย่างหนึง่ ดังต่อไปนี ้ แล้ วแต่อตั ราใดจะสูงกว่า
(1) ร้ อยละ 30 ของมูลค่าทรัพย์สนิ ของกองทุน
้
บร้ อยละ 10
(2) อัตราที่คํานวณได้ จากนํ ้าหนักของกลุ่มกิจการดังกล่าวในตัวชี ้วัด (benchmark) ของกองทุนนันรวมกั
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนนัน้ ทังนี
้ ้ ตัวชี ้วัดดังกล่าวต้ องเป็ นดัชนีหรื อองค์ประกอบของดัชนี ที่มีการเผยแพร่อย่าง
กว้ างขวางและสอดคล้ องกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนัน้
3.7.2.8 การลงทุนหรื อมีไว้ ซงึ่ ทรัพย์สนิ ที่บริษัทในกลุม่ กิจการใดเป็ นผู้ออก ผู้สงั่ จ่าย หรื อคู่สญ
ั ญา เพื่อเป็ นทรัพย์สินของ
ของกองทุน นั น้
กองทุน หากทรั พ ย์ สิ น ดัง กล่ า วเป็ นองค์ ป ระกอบที่ ใ ช้ ในการคํ า นวณตัว ชี ว้ ัด (benchmark)
บริ ษัทจัดการจะลงทุนหรื อมีไว้ ซึ่งทรัพย์สินนั ้นโดยมีมลู ค่ารวมกันทั ้งสิ ้นเมื่อคํานวณเฉพาะผู้ออก ผู้สงั่ จ่าย หรื อคู่สญ
ั ญา
้ ้
รายนัน้ ไม่เกินผลรวมของนํ ้าหนักของทรัพย์สินดังกล่าวในตัวชี ้วัดและร้ อยละสิบของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทังนี
แทนอัตราส่วนที่กําหนดไว้ ในข้ อ 3.7.2.3 ข้ อ 3.7.2.4 ข้ อ 3.7.2.5 หรื อ ข้ อ 3.7.2.6 แล้ วแต่กรณี ก็ได้
3.7.2.9 บริ ษัทจัดการกองทุนรวมอาจลงทุนหรื อมีไว้ ซงึ่ เงินฝาก บัตรเงินฝาก ตัว๋ แลกเงิน หรื อตัว๋ สัญญาใช้ เงิน ที่บคุ คล
ดังต่อไปนี ้ เป็ นผู้ออก ผู้สงั่ จ่าย หรื อคู่สญ
ั ญา เป็ นจํานวนที่มีมลู ค่ารวมโดยเฉลี่ยไม่ เกินร้ อยละ 45 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาบัญชี หรื อในรอบอายุกองทุนรวมสําหรับกองทุนรวมที่มีอายุน้อยกว่า 1 ปี
(1) ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตังขึ
้ ้น
(2) ธนาคารพาณิชย์
(3) บริษัทเงินทุน
(4) บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
(5) บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยูอ่ าศัย
(6) สถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตังขึ
้ ้น
(7) ธนาคารต่างประเทศ
การคํานวณอัตราส่วนการลงทุนตามวรรคหนึง่ มิให้ นบั มูลค่าของทรัพย์สนิ ดังต่อไปนี ้ รวมในอัตราส่วนดังกล่าว
(1) เงินฝากในบัญชีเงินฝากเพื่อการดําเนินงานของกองทุนรวม
้ ้ ตามหลักเกณฑ์ที่
(2) ทรัพย์สินที่ค่สู ญ
ั ญาในธุรกรรมการซื ้อโดยมีสญ
ั ญาขายคืนโอนกรรมสิทธิ์ให้ แก่กองทุนรวม ทังนี
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
อัตราส่วนตามวรรคหนึ่งมิให้ นํามาใช้ บงั คับในช่วงระยะเวลา 6 เดือนก่อนวันครบกําหนดอายุโครงการของกองทุนรวมที่มี
อายุโครงการตังแต่
้ 1 ปี ขึ ้นไป
3.7.2.10 ในกรณีที่เงินฝากหรื อตราสารแห่งหนี ้ที่มีลกั ษณะคล้ ายเงินฝากที่กองทุนรวมลงทุนในหรื อมีไว้ เกินอัตราส่วนที่
กําหนดตามข้ อ 3.7.2.9 บริ ษัทจัดการกองทุนรวมจะลงทุนหรื อมีไว้ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวให้ มีมลู ค่ารวมโดยเฉลี่ยไม่เกิน
้ ้จะคํานวณ
ร้ อยละ 45 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ภายใน 30 วันนับแต่วนั สิ ้นรอบระยะเวลาบัญชีนนั ้ ทังนี
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อัตราส่วนการลงทุนหรื อมีไว้ ซงึ่ ทรัพย์สินดังกล่าวโดยเฉลี่ยตังแต่
้ วนั แรกของรอบระยะเวลาบัญชีนนจนถึ
ั้
งวันที่ทรัพย์สินนัน้
มีมลู ค่าเป็ นไปตามอัตราส่วนดังกล่าว
เมื่อบริ ษัทจัดการกองทุนรวมได้ ปฏิบตั ิตามวรรคหนึ่งแล้ ว บริ ษัทจัดการจะรายงานให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ ของกองทุนรวม
ทราบภายในวันทําการถัดจากวันที่ทรัพย์สินนั ้นมีมลู ค่ารวมโดยเฉลี่ยไม่เกินร้ อยละ 45 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ของ
้ ้ บริ ษัทจัดการจะดําเนินการให้
กองทุนรวม เพื่อให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตรวจสอบการปฏิบตั ิดงั กล่าว ทังนี
ผู้ดแู ลผลประโยชน์ของกองทุนรวมแจ้ งให้ สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 5 วันนับแต่วนั ที่ได้ รับรายงานจาก
บริ ษัทจัดการด้ วย
ในกรณีที่บริ ษัทจัดการไม่สามารถปฏิบตั ิตามวรรคหนึ่งได้ สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจสัง่ ให้ บริ ษัทจัดการเลิก
กองทุนรวมนัน้
3.7.2.11 ในกรณีที่มีเหตุจําเป็ นและสมควร เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน อันเนื่องมาจากปั ญหาความผัน
ผวน (fluctuation) ของตลาดเงินและตลาดทุนในวงกว้ างในรอบระยะเวลาบัญชีใด บริ ษัทจัดการอาจขอผ่อนผันต่อสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. เพื่อไม่ต้องนําการลงทุนในหรื อมีไว้ ซึ่งเงินฝาก บัตรเงินฝาก ตัว๋ แลกเงิน หรื อตัว๋ สัญญาใช้ เงิน
ในช่วงเวลาที่เกิดความผันผวนดังกล่าวมารวมคํานวณอัตราส่วนการลงทุนตามข้ อ 3.7.2.9 ได้ สําหรับรอบระยะเวลา
บัญชีนนั ้
3.7.2.12 ในกรณีของกองทุนรวม บริ ษัทจัดการกองทุนรวมอาจลงทุนหรื อมีไว้ ซงึ่ หน่วยลงทุนและใบสําคัญแสดงสิทธิที่
จะซื ้อหน่วยลงทุนเพื่อเป็ นทรัพย์สนิ ของกองทุนรวมได้ ไม่เกินอัตราส่วนดังต่อไปนี ้
(1) ลงทุนหรื อมีไว้ ซงึ่ หน่วยลงทุนและใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหน่วยลงทุนของแต่ละกองทุนรวมที่บริ ษัทจัดการอื่นเป็ น
ผู้รับผิดชอบดําเนินการ ไม่ เกินร้ อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของแต่ละกองทุนรวมที่บริ ษัทจัดการเป็ นผู้รับผิดชอบ
ดําเนินการ
(2) ลงทุนหรื อมีไว้ ซึ่งหน่วยลงทุนและใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหน่วยลงทุนของทุกกองทุนรวมที่บริ ษัทจัดการอื่นเป็ น
ผู้รับผิดชอบดําเนินการ ไม่ เกินร้ อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของแต่ละกองทุนรวมที่บริ ษัทจัดการเป็ นผู้รับผิดชอบ
ดําเนินการ
้ ้นตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
หน่วยลงทุนตามวรรคหนึ่ง หมายถึง หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่จดั ตังขึ
พ.ศ. 2535 เท่านัน้ แต่ไม่รวมถึงหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
3.7.2.13 บริ ษัทจัดการอาจทําธุรกรรมการซือ้ โดยมีสญ
ั ญาขายคืนในนามกองทุนได้ โดยมีมูลค่าธุรกรรมรวมกันทัง้ สิน้
ไม่ เกินร้ อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน
คําว่า “มูลค่าธุรกรรม” ตามวรรคหนึง่ หมายความว่า ราคาซื ้อรวมกับผลประโยชน์ที่กองทุนพึงได้ รับจากธุรกรรมการซื ้อโดย
มีสญ
ั ญาขายคืน จนถึงวันที่มีการคํานวณ
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3.7.2.14 บริ ษั ท จั ด การอาจลงทุน หรื อ มี ไ ว้ ซึ่ ง สัญ ญาซื อ้ ขายล่ ว งหน้ าที่ มี ตัว แปรเป็ นอัต ราแลกเปลี่ ย นเงิ น ที่ มี
วัตถุประสงค์เพื่อการลดความเสี่ยง (hedging) เพื่อเป็ นทรัพย์สินของกองทุนได้ โดยไม่ เกินมูลค่ าความเสี่ยงทัง้ หมด
ที่กองทุนมีอยู่
3.7.2.15 บริ ษัทจัดการอาจทําธุรกรรมการให้ ยืมหลักทรัพย์ของกองทุนได้ โดยมีมลู ค่าธุรกรรมรวมกันทั ้งสิ ้นไม่ เกิน
ร้ อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทังนี
้ ้ การคํานวณมูลค่าธุรกรรมดังกล่าว บริ ษัทจัดการจะคํานวณโดยใช้
มูลค่าหลักทรัพย์ที่ให้ ยืม รวมผลประโยชน์ที่พงึ ได้ รับจนถึงวันที่คํานวณมูลค่าธุรกรรมดังกล่าว
ในกรณี ที่ธุรกรรมการให้ ยืมหลักทรัพย์ในขณะที่กองทุนเข้ าทําธุรกรรม มีมลู ค่าไม่เกินอัตราส่วนที่กําหนด หากต่อมา
ธุรกรรมการให้ ยืมหลักทรัพย์นนมี
ั ้ มลู ค่าเกินอัตราส่วนดังกล่าวโดยมิได้ เกิดจากการทําธุรกรรมเพิ่มเติม บริ ษัทจัดการจะ
ยังคงมีไว้ ซงึ่ ธุรกรรมการให้ ยืมหลักทรัพย์ดงั กล่าวต่อไปก็ได้
้ มลู ค่าเกินอัตราส่วนการลงทุนที่กําหนดพร้ อมสาเหตุ และส่ง
ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการจะจัดทํารายงานโดยระบุวนั ที่ทรัพย์สนิ นันมี
รายงานดังกล่าวให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ทราบภายใน 3 วันทําการนับแต่วนั ที่ธุรกรรมการให้ ยืมหลักทรัพย์
้ ดทําสําเนารายงานดังกล่าวไว้ ที่บริ ษัทจัดการเพื่อให้ สํานักงานคณะกรรมการ
นันมี
้ มลู ค่าเกินอัตราส่วนที่กําหนด พร้ อมทังจั
ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้
3.7.2.16 บริษัทจัดการจะคํานวณอัตราส่วนการลงทุนหรื อมีไว้ ซงึ่ ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิง
ไทย ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นกู้ หรื อธุรกรรมการให้ ยืมหลักทรัพย์ ตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี ้
(1) ในกรณี ของใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย ให้ นบั มูลค่าของหลักทรัพย์อ้างอิงของ
ใบแสดงสิทธิ ดงั กล่าว รวมในอัตราส่วนสําหรับหลักทรัพย์อ้างอิงดังกล่าวที่กําหนดในข้ อ 3.7.2 นี ้ โดยถือเสมือนหนึ่งว่า
กองทุนได้ ลงทุนหรื อมีไว้ ซงึ่ หลักทรัพย์อ้างอิงนันโดยตรง
้
ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการอาจไม่นับมูลค่าของใบแสดงสิทธิ ในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทยรวมในอัตราส่วนที่
คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สนิ หรื อคูส่ ญ
ั ญาที่กําหนดตามข้ อ 3.7.2 ก็ได้
มูลค่า ของหลักทรั พ ย์ อ้ า งอิง ที่ นํ า มาคํ า นวณรวมในอัต ราส่ว นตามวรรคหนึ่ง ให้ มีมูลค่า เท่า กับ มูลค่า ใบแสดงสิท ธิ ใ น
ผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทยที่กองทุนได้ ลงทุนหรื อมีไว้
(2) ในกรณีของใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นกู้ บริษัทจัดการจะคํานวณอัตราส่วนการลงทุนดังต่อไปนี ้
(ก) นับมูลค่าที่ผ้ อู อกตราสารดังกล่าวมีหน้ าที่ต้องชําระตามตราสารนันรวมในอั
้
ตราส่วนที่ผ้ อู อกตราสารดังกล่าว
(ข) นับมูลค่าของหลักทรัพย์อ้างอิงรวมในอัตราส่วนที่ผ้ ูออกหลักทรั พย์อ้างอิง โดยถือเสมือนหนึ่งว่ากองทุนลงทุนใน
หลักทรัพย์อ้างอิงนันโดยตรง
้
ทังนี
้ ้ มูลค่าของหลักทรัพย์อ้างอิงดังกล่าวให้ ใช้ มลู ค่าตามราคาตลาดของหลักทรัพย์อ้างอิง
นันซึ
้ ง่ คูณกับค่าเดลต้ าของใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นกู้
(3) ในกรณีของธุรกรรมการให้ ยืมหลักทรัพย์ การนับมูลค่าของของหลักทรัพย์ที่ให้ ยืมและมูลค่าของธุรกรรมการให้ ยืม
หลักทรัพย์ บริษัทจัดการจะปฏิบตั ิตามวรรคหนึง่ ของ (1) โดยอนุโลม
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3.7.2.17 การคํานวณมูลค่าการลงทุนหรื อมีไว้ ซึ่งสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้ าเพื่อการคํานวณอัตราส่วนการลงทุนตามข้ อ
3.7.2.3 ข้ อ 3.7.2.4 และข้ อ 3.7.2.6 (1) ให้ นบั มูลค่าที่ค่สู ญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่งมีหน้ าที่ต้องชําระตามสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า
รวมคํานวณในอัตราส่วนของบุคคลที่เป็ นคู่สญ
ั ญาดังกล่าว เว้ นแต่กรณีที่กองทุนได้ ลงทุนหรื อมีไว้ ซึ่งสัญญานั ้นในศูนย์
ซื ้อขายสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า บริ ษัทจัดการไม่ต้องคํานวณมูลค่าและอัตราส่วนตามที่กําหนดในข้ อดังกล่าว
3.7.2.18 นอกจากการคํานวณตามข้ อ 3.7.2.17 แล้ ว บริษัทจัดการจะคํานวณอัตราส่วนที่ผ้ อู อกสินค้ าของสัญญาซื ้อขาย
ล่วงหน้ า หรื อผู้ที่ต้องชําระหนี ้ตามข้ อผูกพันของสินค้ า (limit of underlying issuer or third party) โดยให้ คํานวณ
ั ญาในสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าเป็ น
อัตราส่วนเสมือนกองทุนลงทุนในสินค้ านันโดยตรง
้
ทังนี
้ ้ เฉพาะกรณีที่การเข้ าเป็ นคู่สญ
ผลหรื ออาจเป็ นผลให้ กองทุนมีความเสี่ยงต่อเครดิต (credit risks) ของผู้ออกสินค้ าหรื อผู้ที่ต้องชําระหนี ้ตามข้ อผูกพันของ
สินค้ า โดยให้ ใช้ มลู ค่าตามขนาดของสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า (notional amount) เป็ นมูลค่าที่ใช้ ในการคํานวณเว้ นแต่ใน
กรณีที่เป็ นสัญญาออปชัน บริ ษัทจัดการจะใช้ มลู ค่าตามขนาดของสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ า (notional amount) ซึง่ คูณกับ
ค่าเดลต้ าของสัญญาออปชัน
3.7.2.19 ในการคํานวณอัตราส่วนตามข้ อ 3.7.2.3 ข้ อ 3.7.2.4 ข้ อ 3.7.2.5 และข้ อ 3.7.2.6 (1) บริ ษัทจัดการจะปฏิบตั ิ
ตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี ้
(1) ในกรณีที่ทรัพย์สินดังกล่าวมีผ้ รู ับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรื อผู้คํ ้าประกัน บริ ษัทจัดการจะคํานวณอัตราส่วนที่
ผู้ออกทรัพย์สนิ หรื อผู้ที่เป็ นคูส่ ญ
ั ญาดังกล่าว หรื อคํานวณอัตราส่วนผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรื อผู้คํ ้าประกัน แล้ วแต่
กรณี ก็ได้
(2) ในกรณี ที่ทรัพย์สินมีบุคคลมากกว่าหนึ่งรายเป็ นผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรื อผู้คํา้ ประกัน บริ ษัทจัดการจะ
เลือกคํานวณอัตราส่วนที่ผ้ รู ับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรื อผู้คํ ้าประกันรายใดรายหนึง่ ก็ได้
ทังนี
้ ้ การคํานวณอัตราส่วนที่ผ้ รู ับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรื อผู้คํ ้าประกันตามวรรคหนึ่ง จะทําได้ ต่อเมื่อบุคคลดังกล่าว
ได้ ทําการรับรองตลอดไป รับอาวัลทังจํ
้ านวน สลักหลังโอนประเภทมีสิทธิไล่เบี ้ยโดยไม่มีข้อกําหนดลบล้ างหรื อจํากัดความ
รับผิดของผู้สลักหลัง หรื อคํ ้าประกันต้ นเงินและดอกเบี ้ยเต็มจํานวนแบบไม่มีเงื่อนไข
3.7.2.20 ในกรณีที่ตราสารแห่งหนี ้ ในขณะที่ลงทุนหรื อในขณะที่ได้ มาเป็ นทรัพย์สินของกองทุน มีมลู ค่าไม่เกินอัตราส่วน
ที่กําหนดในข้ อ 3.7.2 นี ้ หากต่อมาตราสารแห่งหนี ้นัน้ มีมลู ค่าเกินอัตราส่วนดังกล่าวโดยเหตุที่ตราสารแห่งหนี ้ถูกปรับลด
อันดับความน่าเชื่อถือ บริ ษัทจัดการจะดําเนินการแก้ ไขอัตราส่วนให้ เป็ นไปตามที่กําหนดภายใน 30 วันนับแต่วนั ที่มีการ
ประกาศให้ ทราบถึงเหตุดงั กล่าว เว้ นแต่ในกรณีที่มีเหตุจําเป็ นและสมควรโดยได้ รับผ่อนผันจากสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต.
3.7.2.21 ในกรณี ที่ทรั พย์ สินในขณะที่ลงทุนหรื อในขณะที่ ได้ มาเป็ นทรั พย์สินของกองทุน มีมูลค่าไม่เกินอัตราส่วนที่
กําหนดในข้ อ 3.7.2 นี ้ หากต่อมามีมลู ค่าเกินอัตราส่วนดังกล่าวจากการรับชําระหนี ้ด้ วยทรัพย์สินอื่น บริ ษัทจัดการจะยังคง
มีไว้ ซงึ่ ทรัพย์สนิ ดังกล่าวต่อไปก็ได้
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ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการจะจัดทํารายงานโดยระบุชื่อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนหรื อมีไว้ ซึ่งทรัพย์สินตามวรรคหนึ่ง และวันที่
ทรัพย์ สินนัน้ มีมูลค่าเกินอัตราส่วนการลงทุนที่กําหนดพร้ อมสาเหตุ และส่งรายงานดังกล่าวให้ ผ้ ูดูแลผลประโยชน์ ของ
กองทุนรวม ทราบภายใน 3 วันทํ าการนับแต่วัน ที่ท รั พย์ สิน นัน้ มี มูลค่า เกิน อัตราส่วนที่กําหนด พร้ อมทัง้ จัดทํา สํา เนา
รายงานดังกล่าวไว้ ที่บริ ษัทจัดการเพื่อให้ สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้
3.7.2.22 ในกรณี ที่การรั บชํ าระหนี ด้ ้ วยทรั พย์สินอื่นเป็ นผลให้ กองทุนรวมเป็ นผู้ถือหุ้นที่บริ ษัทใดเป็ นผู้ออก เพื่อเป็ น
ทรัพย์สินของกองทุนรวม เมื่อรวมกันทุกกองทุนรวมที่บริ ษัทจัดการเป็ นผู้รับผิดชอบดําเนินการเกินกว่าร้ อยละ 25 ของ
้
ษัทนัน้ บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี ้
จํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของบริ
(1) ปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามประกาศที่กําหนดให้ บริษัทจัดการสามารถรับชําระหนี ้ด้ วยทรัพย์สนิ อื่นได้
(2) งดเว้ นการใช้ สทิ ธิออกเสียงในหุ้นจํานวนที่เกินอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าว เว้ นแต่กรณีที่มีเหตุจําเป็ นและสมควรโดย
ได้ รับการผ่อนผันจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ
(3) กรณี ที่ เ ป็ นหุ้น ของบริ ษั ท จดทะเบี ย น และการได้ ม าซึ่ง หุ้น ของบริ ษั ท ดัง กล่า ว เป็ นผลให้ ก องทุน ได้ ม าหรื อ เป็ น
้
งหรื อข้ ามจุดที่ต้องทําคําเสนอซื ้อ บริ ษัทจัดการจะดําเนินการเพื่อให้ ได้ รับการยกเว้ นการทําคํา
ผู้ถือหุ้นของบริ ษัทนันจนถึ
เสนอซื ้อโดยการลดสัดส่วนการถือหุ้น หรื อลดการมีอํานาจควบคุม หรื อยื่นคําขอผ่อนผันการทําคําเสนอซื ้อ ตามประกาศ
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้ วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้ าถือหลักทรัพย์เพื่อ
ครอบงํ ากิ จการ ทัง้ นี ้ การลดสัดส่วนการถื อหุ้นดังกล่าว บริ ษัทจัดการจะลดสัดส่วนตามสัดส่วนของหุ้นของบริ ษัทจด
ทะเบียนที่แต่ละกองทุนได้ มาจากการรับชําระหนี ้ด้ วยทรัพย์สนิ อื่น
3.7.2.23 ในกรณี ที่ทรัพย์สินในขณะที่ลงทุนหรื อในขณะที่ได้ มาเป็ นทรั พย์สินของกองทุน มีมูลค่าไม่เกิ นอัตราส่วนที่
กําหนดในข้ อ 3.7.2 นี ้ หากต่อมามีมลู ค่าเกินอัตราส่วนดังกล่าว โดยไม่เข้ าลักษณะตามข้ อ 3.7.2.10 ข้ อ 3.7.2.15 ข้ อ
3.7.2.20 ข้ อ 3.7.2.21 และข้ อ 3.7.2.22 และการเกินอัตราส่วนดังกล่าวมิได้ เกิดจากการลงทุนหรื อได้ ทรัพย์สินมาเพิ่มเติม
บริษัทจัดการจะยังคงมีไว้ ซงึ่ ทรัพย์สนิ ดังกล่าวต่อไปก็ได้
ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการจะจัดทํารายงานโดยระบุชื่อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนหรื อมีไว้ ซึ่งทรัพย์สินตามวรรคหนึ่ง และวันที่
ทรัพย์สินนันมี
้ มลู ค่าเกินอัตราส่วนที่กําหนดพร้ อมสาเหตุ และส่งรายงานดังกล่าวให้ ผ้ ดู ูแลผลประโยชน์ ของกองทุนรวม
้ มลู ค่าเกินอัตราส่วนที่กําหนด พร้ อมทังจั
้ ดทําสําเนารายงานดังกล่าวไว้
ทราบภายใน 3 วันทําการนับแต่วนั ที่ทรัพย์สินนันมี
ที่บริษัทจัดการเพื่อให้ สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้
3.7.2.24 ข้ อจํากัดการลงทุนข้ างต้ นจะไม่นํามาใช้ บงั คับกองทุนเปิ ดที่ปรากฏเหตุตามหัวข้ อ “การเลิกโครงการจัดการ
กองทุนรวม” และบริ ษัท จัดการต้ องดํ าเนิน การเพื่อ เลิกกองทุนตามหัว ข้ อ “การดํา เนิ นการของบริ ษัท จัดการ เมื่ อเลิก
โครงการจัดการกองทุนรวม”
4. นโยบายการจ่ ายเงินปั นผล : ไม่จ่าย

กองทุนเปิ ด ตราสารหนี ้เอเชียน

25

5. การรั บชําระหนีเ้ พื่อกองทุนรวมด้ วยทรั พย์ สินอื่น
หากมีการผิดนัดชํ าระหนี ห้ รื อมีพฤติการณ์ ว่าผู้ออกตราสารแห่งหนี ห้ รื อลูกหนี ต้ ามสิทธิ เรี ยกร้ องของกองทุนรวมจะไม่
้ ่เป็ นหลักประกันและมิใช่หลักประกันเพื่อกองทุนรวม
สามารถชําระหนี ้ได้ บริ ษัทจัดการจะรับชําระหนี ้ด้ วยทรัพย์สินอื่นทังที
ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้ วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดการกองทุนรวม
ในกรณีที่ผ้ อู อกตราสารแห่งหนี ้หรื อลูกหนี ้ตามสิทธิเรี ยกร้ องผิดนัดชําระหนี ้ ดังนี ้
5.1

กรณีที่บริษัทจัดการได้ บนั ทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี ้หรื อสิทธิเรี ยกร้ องของกองทุนรวมเป็ นศูนย์

5.1.1 เมื่อมีการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี ้หรื อสิทธิเรี ยกร้ องเป็ นศูนย์ ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือ
หน่วยลงทุน ณ วันที่บริ ษัทจัดการได้ บนั ทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี ้หรื อสิทธิเรี ยกร้ องเป็ นศูนย์เป็ นผู้มีสิทธิในเงินได้ สทุ ธิจาก
ทรัพย์สนิ ที่ได้ จากการรับ ชําระหนี ้
5.1.2 เมื่อได้ รับทรัพย์สนิ มาจากการรับชําระหนี ้ บริ ษัทจัดการจะไม่นําทรัพย์สินดังกล่าวและเงินได้ สทุ ธิจากทรัพย์สินที่ได้
จากการรับชําระหนี ้มารวมคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมและจะจําหน่ายทรัพย์สินที่ได้ จากการรับชําระหนี ้
ในโอกาสแรกที่สามารถกระทําได้ โดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็ นสําคัญ เว้ นแต่กรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที่มี
สิท ธิ ในเงิ น ได้ สุท ธิ จากทรั พ ย์ สิน ที่ไ ด้ จากการรั บชํ า ระหนี ต้ กลงรั บ ชํ าระหนี ด้ ้ วยทรั พ ย์ สินดัง กล่าวแทนเงิ น ทัง้ นี ้ ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่สมาคมบริ ษัทจัดการลงทุนกําหนดโดยได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพ ย์แ ละตลาดหลักทรัพ ย์ ในระหว่า งที่บ ริ ษัท จัดการยัง ไม่สามารถจําหน่า ยทรัพ ย์สิน ที่ไ ด้ จากการรับ ชํา ระหนี ้
้ และในกรณีที่มีค่าใช้ จ่ายในการบริ หารทรัพย์สิน บริ ษัทจัดการจะ
บริ ษัทจัดการอาจจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินนันได้
จ่ายจากเงินสํารองรายได้ หรื อผลประโยชน์ที่ได้ จากการบริหารทรัพย์สนิ นัน้
5.1.3 เมื่อมีเงินได้ สทุ ธิจากทรัพย์สินที่ได้ จากการรับชําระหนี ้ด้ วยทรัพย์สินอื่นในแต่ละครัง้ บริ ษัทจัดการจะเฉลี่ยเงิน
ได้ สทุ ธิจากทรัพย์สินที่ได้ จากการรับชําระหนี ้คืนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิในเงินได้ สทุ ธินั ้นภายใน 45 วันนับตั ้งแต่
วัน ถัด จากวัน ที่ มี เ งิ น ได้ สุท ธิ และจะแจ้ ง รายละเอี ย ดเกี่ ย วกับ การเฉลี่ ย เงิ น คื น ไปยัง สํ า นัก งานคณะกรรมการกํ า กับ
หลัก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์ ภ ายใน 15 วัน ทํ า การนับ ตัง้ แต่วัน ถัด จากวัน ที่ บ ริ ษั ท จัด การได้ เ ฉลี่ ย เงิ น คื น เว้ น แต่
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จะผ่อนผันระยะเวลาการเฉลี่ยเงินคืนเป็ นอย่างอื่น
5.1.4 เมื่อมีการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี ้หรื อสิทธิเรี ยกร้ องเป็ นศูนย์แล้ วต่อมาปรากฎว่า กองทุนรวมได้ รับชําระหนี ้
ตามตราสารแห่งหนี ้หรื อสิทธิเรี ยกร้ องดังกล่าวเป็ นเงิน บริษัทจัดการจะปฏิบตั ิตามความในข้ อ 5.1.3 โดยอนุโลม
5.2

กรณีที่บริษัทจัดการไม่ได้ บนั ทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี ้หรื อสิทธิเรี ยกร้ องของกองทุนรวมเป็ นศูนย์

5.2.1 ก่อนการรับชําระหนี ้ด้ วยทรัพย์สินอื่นที่มิใช่หลักประกันในแต่ละครัง้ บริ ษัทจัดการจะต้ องได้ รับความเห็นชอบจาก
ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยมติเสียงข้ างมากซึง่ คิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้
แล้ วทั ้งหมดหรื อได้ รับความเห็นชอบจากผู้ดแู ลผลประโยชน์ โดยผู้ดแู ลผลประโยชน์ได้ ตรวจสอบและแสดงความเห็น
พร้ อมเหตุผลว่าในขณะนัน้ การรับชําระหนี ้ด้ วยทรัพย์สนิ ดังกล่าวเป็ นประโยชน์ตอ่ ผู้ถือหน่วยลงทุนมากกว่าการถือหรื อมีไว้
ซึง่ ตราสารแห่งหนี ้หรื อสิทธิเรี ยกร้ องนัน้
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ในการขอความเห็นชอบจากผู้ดแู ลผลประโยชน์ตามวรรคหนึ่ง บริ ษัท จัดการจะระบุรายละเอียดเกี่ย วกับ ทรัพย์สิน ที่
กองทุนรวมจะได้ จากการรับชําระหนี ้ มูลค่าของทรัพย์สิน ประมาณการค่าใช้ จ่าย พร้ อมเหตุผลและความจําเป็ นในการรับ
ชําระหนี ้
5.2.2 เมื่อได้ รับทรัพย์สินมาจากการรับชําระหนี ้ บริ ษัทจัดการจะนําทรัพย์สินดังกล่าวมารวมคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนรวมโดยจะกําหนดราคาทรัพย์สินนันเพื
้ ่อใช้ ในการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่สามาคมบริ ษัทจัดการลงทุนกําหนดโดยได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ และจะดําเนินการกับทรัพย์สนิ ดังกล่าว ดังนี ้
(1) กรณีเป็ นทรัพย์สนิ ประเภทที่กองทุนรวมสามารถลงทุนในหรื อมีไว้ ได้ บริ ษัทจัดการอาจมีไว้ ซงึ่ ทรัพย์สินดังกล่าวต่อไป
เพื่อเป็ นทรัพย์สนิ ของกองทุนรวมก็ได้
(2) กรณีเป็ นทรัพย์สนิ ประเภทที่กองทุนรวมไม่สามารถลงทุนในหรื อมีไว้ ได้ บริษัทจัดการจะจําหน่ายทรัพย์สินดังกล่าวใน
โอกาสแรกที่สามารถกระทําได้ โดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็ นสําคัญและในระหว่างที่บริ ษัทจัดการยังไม่
สามารถจําหน่ายทรัพย์สนิ ดังกล่าว บริ ษัทจัดการอาจจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สนิ ดังกล่าว
ในกรณีที่มีคา่ ใช้ จ่ายในการบริหารทรัพย์สนิ บริษัทจัดการจะจ่ายจากทรัพย์สนิ ของกองทุนรวม
5.3 ในกรณี ที่มีพฤติการณ์ ว่าผู้ออกตราสารแห่งหนี ห้ รื อลูกหนี ต้ ามสิทธิ เรี ยกร้ องจะไม่สามารถชํ าระหนี ไ้ ด้ บริ ษัทจัดการ
กองทุนรวมจะดําเนินการให้ ผ้ ถู ือหน่วยทุกรายที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันที่มีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสาร
แห่งหนี ้หรื อลูกหนี ้ตามสิทธิเรี ยกร้ องจะไม่สามารถชําระหนี ้ได้ เป็ นผู้มีสิทธิในเงินได้ สทุ ธิ จากทรัพย์สินอื่นที่ได้ จากการรับ
ชําระหนี ้ก็ได้
ทังนี
้ ้ ในการดําเนินการดังกล่าว บริ ษัทไม่ต้องนําตราสารแห่งหนี ้หรื อสิทธิเรี ยกร้ องนันมารวมคํ
้
านวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนรวม
เงื่อนไขเพิ่มเติม
ในการเฉลี่ยเงินคืนแต่ละครัง้ ตามข้ อ 5.1.3 หากบริ ษัทจัดการมีเหตุผลแสดงให้ เห็นว่าเงินได้ สทุ ธิจากทรัพย์สินที่ได้ จากการ
รับชําระหนี ้ไม่ค้ มุ กับภาระค่าใช้ จ่ายในการเฉลี่ยเงินคืนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน บริ ษัทจัดการอาจนําเงินได้ สทุ ธิดงั กล่าว
ไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที่การเฉลี่ยเงินคืนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนจะคุ้มกับภาระค่าใช้ จ่ายก็ได้ ทังนี
้ ้ หากได้ มีการจําหน่าย
ทรัพย์สนิ ที่ได้ จากการรับชําระหนี ้จนครบถ้ วนแล้ ว และปรากฏว่าเงินได้ สทุ ธินนไม่
ั ้ ค้ มุ กับภาระค่าใช้ จ่ายในการเฉลี่ยเงินคืน
บริษัทจัดการอาจนําเงินได้ สทุ ธิดงั กล่าวมารวมคํานวณเป็ นมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวมก็ได้
6. ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ เงื่อนไขการเปลี่ยนผู้ดูแลผลประโยชน์ และสถานที่เก็บรั กษาทรั พย์ สนิ ของ
กองทุนรวม
6.1 ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ดแู ลผลประโยชน์
ชื่อ :
ที่อยู่ :

ธนาคาร ซิตี ้แบงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ
เลขที่ 399 ถนนสุขมุ วิท อาคารอินเตอร์ เชนจ์ 21
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แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ (02) 788-2000
หรื อผู้ดแู ลผลประโยชน์ที่มีคณ
ุ สมบัติเป็ นไปตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้ วย
คุณสมบัติของผู้ดแู ลผลประโยชน์ของกองทุนรวม
6.2 เงื่อนไขการเปลี่ยนผู้ดแู ลผลประโยชน์
บริ ษัทจัดการจะเปลี่ยนตัวผู้ดแู ลผลประโยชน์เมื่อเกิดกรณีใดกรณีหนึ่งหรื อทังหมดดั
้
งต่อไปนี ้ ทังนี
้ ้ โดยได้ รับความเห็นชอบ
จากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก่อน
(1) เมื่อบริ ษัทจัดการหรื อผู้ดแู ลผลประโยชน์มีความประสงค์จะบอกเลิกสัญญาแต่งตังผู
้ ้ ดแู ลผลประโยชน์โดยบอกกล่าว
ให้ อีกฝ่ ายหนึง่ ทราบล่วงหน้ าเป็ นลายลักษณ์อกั ษรไม่น้อยกว่า 90 วัน
(2) ในกรณี ที่ บ ริ ษั ท จัด การหรื อ ผู้ดูแ ลผลประโยชน์ ไ ม่ ป ฏิ บัติ ต ามหน้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบที่ ไ ด้ ต กลงไว้ ผู้ดูแ ล
้ ้ ดแู ลผลประโยชน์ได้ โดยบอกกล่าวให้ อีกฝ่ ายหนึ่งทราบล่วงหน้ า
ผลประโยชน์หรื อบริ ษัทจัดการอาจบอกเลิกสัญญาแต่งตังผู
เป็ นลายลักษณ์อกั ษรเป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน
(3) ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในการจัดการโครงการหรื อมีการแก้ ไขเปลี่ยนแปลงกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์หรื อประกาศของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรื อประกาศของสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรื อกรณีอื่นใดอันจะมีผลให้ บริ ษัทจัดการและผู้ดแู ลผลประโยชน์
ไม่ส ามารถตกลงที่ จ ะแก้ ไ ขเปลี่ ย นแปลงสัญ ญาให้ ส อดคล้ อ งกับ กฎหมายและประกาศดัง กล่า ว ทัง้ นี เ้ นื่ อ งจากการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าว มีผลให้ เป็ นการเพิ่มภาระหน้ าที่แก่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ และผู้ดแู ลผลประโยชน์ไม่ประสงค์จะรับหน้ าที่
ดังกล่าวต่อไป ผู้ดแู ลผลประโยชน์มีสิทธิบอกเลิกสัญญาแต่งตังผู
้ ้ ดแู ลผลประโยชน์ได้ โดยบอกกล่าวให้ บริ ษัทจัดการทราบ
ล่วงหน้ าเป็ นลายลักษณ์อกั ษรเป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน
(4) ในกรณี ที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนมีมติโดยเสียงข้ างมากซึ่งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวน
หน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของกองทุ
้
นเรี ยกร้ องให้ มีการเปลี่ยนแปลงผู้ดแู ลผลประโยชน์
(5) ในกรณีที่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ขาดคุณสมบัติข้อหนึ่งข้ อใดตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้ วยคุณสมบัติของผู้ดแู ลผลประโยชน์ของกองทุนรวม บริ ษัทจัดการจะดําเนินการให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์
จัดการแก้ ไขให้ ถูกต้ องภายใน 15 วัน นับแต่วนั ที่บริ ษัทจัดการตรวจพบหรื อปรากฏจากการตรวจสอบของสํานักงาน
คณะกรรมการกํ า กั บ หลัก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์ และบริ ษั ท จั ด การจะแจ้ งการแก้ ไขดัง กล่ า วให้ สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทราบภายใน 3 วันนับตังแต่
้ วนั ถัดจากวันที่ได้ แก้ ไขเสร็จสิ ้น
ในกรณี ที่ผ้ ูดูแลผลประโยชน์ มิได้ ทําการแก้ ไขให้ ถูกต้ องภายในระยะเวลาดังกล่าว บริ ษัทจัดการจะดําเนิ นการขออนุญาต
เปลี่ยนตัวผู้ดแู ลผลประโยชน์ต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ภายใน 15 วันนับตั ้งแต่
วันถัดจากวันที่ครบกําหนดเวลาให้ แก้ ไข และเมื่อได้ รับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์แล้ วบริษัทจัดการจะแต่งตังผู
้ ้ ดแู ลผลประโยชน์รายใหม่แทนโดยพลัน ทังนี
้ ้ เว้ นแต่สํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จะสัง่ เป็ นอย่างอื่น

กองทุนเปิ ด ตราสารหนี ้เอเชียน

28

(6) ในกรณี ที่ผ้ ูดูแลผลประโยชน์ นําข้ อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดการกองทุน หรื อข้ อมูลอื่นที่เกี่ยวข้ องกับกองทุนไป
เปิ ดเผยหรื อใช้ ในทางที่ก่อหรื ออาจจะก่อให้ เกิดความเสียหายต่อกองทุนหรื อก่อให้ เกิดประโยชน์แก่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์เอง
บริ ษัทจัดการสามารถบอกเลิกสัญญาแต่งตังผู
้ ้ ดแู ลผลประโยชน์ได้ ทังนี
้ ้ การบอกเลิกสัญญาจะต้ องบอกกล่าวให้ ผ้ ดู แู ล
ผลประโยชน์ทราบล่วงหน้ าเป็ นลายลักษณ์อกั ษรไม่น้อยกว่า 15 วัน
(7) กรณีอื่นใดตามที่ได้ ระบุไว้ ในสัญญาแต่งตัง้
เนื่องจากพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 กําหนดให้ กองทุนต้ องมีผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ ดังนัน้ ใน
กรณีที่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์หมดหน้ าที่ลงตามข้ อ 6.2 “เงื่อนไขการเปลี่ยนผู้ดแู ลผลประโยชน์” ผู้ดแู ลผลประโยชน์นนต้
ั ้ องทํา
้
นนัน้
หน้ าที่ดแู ลผลประโยชน์ของกองทุนต่อไปอย่างสมบูรณ์จนกว่าการจัดการโอนทรัพย์สินและเอกสารทังหมดของกองทุ
ตลอดจนถึงการดําเนินการอื่นใดที่จําเป็ นเพื่อให้ การโอนทรัพย์สินและเอกสารทังหลายเป็
้
นไปโดยเรี ยบร้ อยให้ แก่ผ้ ดู ูแล
ผลประโยชน์รายใหม่จะเสร็ จสิ ้น และผู้ดูแลผลประโยชน์ รายใหม่สามารถทําหน้ าที่ได้ ทันทีเว้ นแต่บริ ษัทจัดการหรื อผู้มี
อํานาจตามกฎหมายจะมีคําสัง่ เป็ นอย่างอื่น
6.3 สถานที่เก็บรักษาทรัพย์สนิ ของกองทุนรวม
ธนาคาร ซิตี ้แบงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ
เลขที่ 399 ถนนสุขมุ วิท อาคารอินเตอร์ เชนจ์ 21
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ (02) 788-2000
และ/หรื อ ที่บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด หรื อบริ ษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในประเทศต่างๆ และ/หรื อ
้ ้น
ผู้รับฝากทรัพย์สนิ ใด ๆ และ/หรื อตัวแทนเก็บรักษาทรัพย์สนิ ที่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์จะแต่งตังขึ
บริ ษั ท จัด การอาจแต่ง ตัง้ ตัว แทนเก็ บ รั ก ษาทรั พ ย์ สิน และ/หรื อ ผู้รั บ ฝากทรั พ ย์ สิน ที่ มี คุณ สมบัติ เ ป็ นไปตามประกาศ
สํานักงานว่าด้ วยคุณสมบัติของผู้ดูแลผลประโยชน์ ของกองทุนรวม เป็ นตัวแทนเก็บรักษาทรัพย์สิน และ/หรื อผู้รับฝาก
ทรัพย์สินโดยไม่ถือว่าเป็ นการแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการ ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการจะแจ้ งการแต่งตังหรื
้ อยกเลิกการแต่งตังบุ
้ คคล
ดังกล่าวให้ สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบทุกครัง้
7. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ ของผู้สอบบัญชี
นายอธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล หรื อนายประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์ หรื อนายบรรจง พิชญประสาธน์ หรื อนายเทอดทองเทพมังกร
หรื อนายอุดม ธนูรัตน์พงศ์ หรื อนายวิชยั รุจิตานนท์ หรื อนางสาวชมภูนชุ แซ่แต้ หรื อนายไกรสิทธิ์ ศิลปมลคงกุล
รายละเอียดเพิ่มเติม (ผู้สอบบัญชี) :
นายอธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล หรื อนายวิชยั รุจิตานนท์
บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จํากัด
100/72 ชันที
้ ่ 22 อาคารว่องวานิช บี ห้ องเลขที่ 100/2 ถ.พระราม 9 แขวงห้ วยขวาง เขตห้ วยขวาง กรุงเทพฯ 10320
โทร.0-2645-0107-9 โทรสาร 0-2645-0110
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หรื อนายประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์ หรื อนายเทอดทอง เทพมังกร หรื อนางสาวชมภูนชุ แซ่แต้ หรื อนายบรรจง พิชญประสาธน์ หรื อ
นายไกรสิทธิ์ ศิลปมลคงกุล หรื อนายอุดม ธนูรัตน์พงศ์
บริษัท พีวี ออดิท จํากัด
100/19 ชัน้ 14 อาคารว่องวานิช บี ถนนพระราม 9 แขวงห้ วยขวาง เขตห้ วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
หรื อ บุคคลอื่นที่ได้ รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้ วยการให้ ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี โดยบริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้
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หรื อบุคคลอื่นที่ได้ รับอนุญาตให้ บริ การเป็ นนายทะเบียนหลักทรัพย์จากคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
9. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ ของผู้จัดจําหน่ าย
ไม่มี
10. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ ของผู้สนับสนุนการขายหรื อรั บซือ้ คืน
บริ ษัทจัดการอาจแต่งตังผู
้ ้ สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนเพิ่มเติมหรื อยกเลิกการแต่งตังผู
้ ้ สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน
ในภายหลัง โดยบริ ษัทจัดการจะแจ้ งการแต่งตัง้ หรื อยกเลิกการแต่งตัง้ ผู้สนับสนุนการขายหรื อรั บซื อ้ คืนให้ สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบทุกครัง้ ในกรณีของการแต่งตังผู
้ ้ สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนเพิ่มเติม ผู้สนับสนุนการขาย
หรื อรับซื ้อคืนดังกล่าวอาจเป็ นบุคคลธรรมดาหรื อนิติบคุ คลที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ ให้ ความเห็นชอบเพื่อทํา
หน้ าที่เป็ นผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนสนับสนุนของกองทุน โดยผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนที่ได้ รับการแต่งตัง้
จะต้ องปฏิบตั ิงานได้ ภายใต้ ระบบงานเดียวกันกับผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนที่ปฏิบตั ิหน้ าที่อยูก่ ่อนแล้ ว
11. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ ของที่ปรึกษาการลงทุน
ไม่มี
หมายเหตุ :
บริ ษัทจัดการอาจแต่งตังผู
้ ้ เชี่ยวชาญทางด้ านธุรกิจและการลงทุน ให้ เป็ นที่ปรึกษาการลงทุนของบริ ษัทจัดการหรื อกองทุน
เพื่อให้ คําแนะนําในเรื่ องต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการลงทุนและการบริ หารจัดการกองทุน เพื่อให้ บริ หารจัดการกองทุนเป็ นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและก่อให้ เกิดประโยชน์สงู สุด ที่ปรึกษาการลงทุนที่บริ ษัทจัดการอาจจะแต่งตังขึ
้ ้นดังกล่าวนัน้ จะไม่มี
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อํานาจควบคุมการดําเนินงานของบริษัทจัดการแต่อย่างใด โดยเมื่อบริ ษัทจัดการแต่งตังที
้ ่ปรึกษาการลงทุนแล้ ว บริ ษัทจัดการ
จะดําเนินการแจ้ งชื่อที่ปรึกษาการลงทุนดังกล่าวไปยังสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตอ่ ไป
12. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ ของที่ปรึกษากองทุน
ไม่มี
หมายเหตุ
:
บริ ษัทจัดการอาจแต่งตัง้ ที่ปรึ กษากองทุน อาทิเช่น ผู้เชี่ยวชาญด้ านธุรกิจและการลงทุน ผู้เชี่ยวชาญด้ านกฎหมาย
ผู้เชี่ยวชาญด้ านการบริ หารความเสี่ยง เป็ นต้ น ให้ เป็ นที่ปรึกษาของกองทุนตลอดจนให้ คําแนะนําในเรื่ องต่างๆ แก่กองทุน
เพื่อให้ การบริ หารจัดการกองทุนเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพและก่อให้ เกิดประโยชน์สงู สุด ที่ปรึกษากองทุนที่บริ ษัทจัดการ
อาจจะแต่งตังขึ
้ ้นดังกล่าวนัน้ จะไม่มีอํานาจควบคุมการดําเนินงานของบริ ษัทจัดการแต่อย่างใด โดยเมื่อบริ ษัทจัดการ
แต่งตัง้ ที่ปรึ กษากองทุนแล้ ว บริ ษัทจัดการจะดําเนินการแจ้ งชื่อที่ปรึ กษาดังกล่าวไปยังสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตอ่ ไป
13. การเสนอขายหน่ วยลงทุนครั ง้ แรก (Initial Public Offering - Subscription)
13.1 วิธีการขอรับหนังสือชี ้ชวน ใบคํา สัง่ ซื ้อหน่ว ยลงทุน ใบคําขอเปิ ดบัญชีกองทุน และวันเวลาทําการเสนอขาย
หน่วยลงทุน
13.1.1 วิธีการขอรับหนังสือชี ้ชวน ใบคําสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน ใบคําขอเปิ ดบัญชีกองทุน
ผู้สนใจลงทุนในหน่วยลงทุนของ “กองทุนเปิ ด ตราสารหนี ้เอเชียน” สามารถติดต่อขอรับหนังสือชี ้ชวนส่วนสรุปข้ อมูลสําคัญ
ที่ผ้ ูลงทุนควรทราบ หนังสือชี ้ชวนเสนอขายหน่ว ยลงทุน ใบคําสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน และใบคําขอเปิ ดบัญชีกองทุน ได้ ที่
บริ ษัทจัดการ ผู้จดั จําหน่าย (ถ้ ามี) หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน (ถ้ ามี) ตามวัน เวลา ทําการตามปกติของธนาคาร
พาณิชย์ไทย ทังนี
้ ้ ตังแต่
้ วนั ที่ 3 พฤษภาคม 2545 เป็ นต้ นไป
13.1.2 วันเวลาทําการเสนอขายหน่วยลงทุน
(1) บริ ษัทจัดการจะทําการเปิ ดให้ มีการจองซื ้อหน่วยลงทุน “กองทุนเปิ ด ตราสารหนี ้เอเชียน” ดังนี ้ รอบที่ 1 ในวันที่ 7 ถึงวันที่ 8 พฤษภาคม 2545 เวลา 9.30 น. – 15.30 น. สําหรับการจองซื ้อของนักลงทุนสถาบันประเภท
กลุม่ ได้ แก่ กองทุนสํารองเลี ้ยงชีพ กองทุนบําเหน็จบํานาญข้ าราชการ กองทุนประกันสังคม กองทุนรวม และบริ ษัทประกัน
ชีวิต
รอบที่ 2 ในวันที่ 9 ถึงวันที่ 14 พฤษภาคม 2545 เวลา 9.30 น. – 15.30 น. สําหรับการจองซื ้อของนักลงทุนทัว่ ไปทุก
ประเภท อาทิเช่น บุคคล นิติบุคคล ธนาคารพาณิชย์ บริ ษัทหลักทรัพย์ บริ ษัทเงินทุน บริ ษัทประกันภัย สหกรณ์ เป็ นต้ น
โดยรวมถึงนักลงทุนสถาบันประเภทกลุม่ ที่ได้ ทําการสัง่ ซื ้อในรอบที่ 2 นี ้ด้ วย
(2) สําหรับในช่วงการเสนอขายครัง้ แรกนี ้ บริ ษัทจัดการจะทําการเสนอขายหน่วยลงทุนเป็ นจํานวนทังสิ
้ ้น 920 ล้ านบาท
โดยจะทําการให้ สิทธิในการจองซื ้อกับนักลงทุนสถาบันประเภทกลุ่มก่อน เป็ นมูลค่าไม่ตํ่ากว่าร้ อยละ 60 ของมูลค่าเสนอ
ขายทังหมด
้
และจะทําการเสนอขายจํานวนที่เหลืออยูท่ งหมดให้
ั้
กบั นักลงทุนทัว่ ไป ทังนี
้ ้ ตามวัน เวลาที่ระบุไว้ ในข้ อ (1)
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อนึ่ง หากมีผ้ สู งั่ ซื ้อเป็ นจํานวนมากจนครบจํานวนที่เสนอขายในแต่ละรอบก่อนวันสุดท้ ายของการเสนอขาย บริ ษัทจัดการ
อาจทําการปิ ดการเสนอขายก่อนครบกําหนดตามที่ระบุไว้ ในโครงการนี ้ได้ โดยบริ ษัทจัดการจะทําการจัดสรรหน่วยลงทุน
ตามหลักเกณฑ์ที่ระบุไว้ ในข้ อ 13.4 “การจัดสรรหน่วยลงทุน”
13.2

วิธีการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน

13.2.1 การกําหนดราคาขายหรื อราคาสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน
ราคาขายหน่วยลงทุน = 10 บาท + ค่าธรรมเนียมการขาย (ถ้ ามี)
13.2.2 วิธีการเสนอขายหรื อสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน
(1) ผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนแต่ละรายสามารถสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนได้ ที่บริ ษัทจัดการ ผู้จดั จําหน่าย (ถ้ ามี) หรื อผู้สนับสนุนการขาย
หรื อรับซื ้อคืน (ถ้ ามี) ได้ ตามวันเวลาที่ระบุในข้ อ 13.1.2 “วันเวลาทําการเสนอขายหน่วยลงทุน” โดยจะต้ องสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน
เป็ นมูลค่าไม่ตํ่ากว่า 2,000 บาท (สองพันบาท) รวมค่าธรรมเนียมการขายแล้ ว (ถ้ ามี)
(2) ผู้สงั่ ซื ้อจะต้ องชําระเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุนและค่าธรรมเนียมจนเต็มตามจํานวนที่ซื ้อให้ แก่บริ ษัทจัดการ ผู้จดั จําหน่าย หรื อ
้
ยดต่างๆ ในใบคําขอเปิ ดบัญชีกองทุน และใบคําสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน
ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนพร้ อมทังกรอกรายละเอี
ให้ ถกู ต้ องครบถ้ วนและชัดเจน
(3) กรณี ที่ มีผ้ ูถือ หน่ว ยลงทุน ตัง้ แต่ 2 คนขึ น้ ไป แต่ไ ม่เกิ น 4 คนถื อ หน่ว ยลงทุน ร่ ว มกัน บริ ษั ท จัด การจะจดแจ้ ง ชื่ อ
ผู้ถือหน่วยลงทุนเหล่านันเป็
้ นผู้ถือหน่วยลงทุนร่ วมกันในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนและจะถือเอาบุคคลที่มีชื่อแรกในคําขอ
เปิ ดบัญชีกองทุนเป็ นผู้ใช้ สิทธิในฐานะผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนหรื อผู้ถือหน่วยลงทุน อย่างไรก็ดี หากผู้สงั่ ซื ้อประสงค์เป็ น
อย่างอื่น บริษัทจัดการอาจพิจารณาตามที่เห็นสมควร
(4) ผู้สงั่ ซือ้ หน่วยลงทุนที่มีถิ่นฐานอยู่ในประเทศต่างๆ จะต้ องเป็ นผู้รับภาระในเรื่ องของข้ อกําหนด กฎระเบียบ และภาษี
ต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนเอง อนึ่ง สําหรับกรณีผ้ ทู ี่มีถิ่นฐานพํานักอยู่ในประเทศไทยนัน้
ปั จจุบนั ทางภาครัฐไม่ได้ มีการจัดเก็บภาษี จากการซื ้อ – ขายหน่วยลงทุนจากผู้ลงทุนแต่อย่างใด
13.3 การรับชําระ และการเก็บรักษาเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุน
(1) ผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนจะต้ องชําระเงินค่าซื ้อครัง้ เดียวเต็มจํานวนที่สงั่ ซื ้อ โดยชําระเป็ นเงินสด เช็ค ดราฟต์ หรื อคําสัง่ หัก
บัญชีธนาคาร ที่สามารถเรี ยกเก็บเงินได้ ในเขตหักบัญชีเดียวกับสํานักงานของบริ ษัทจัดการ สํานักงานของผู้จดั จําหน่าย
หรื อสํานักงานของผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน หรื อสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนที่รับซื ้อหน่วยลงทุน
ภายในวันเดียวกับวันที่สงั่ ซื ้อเท่านัน้ โดยลงวันที่ตามวันที่ที่สงั่ ซื ้อและขีดคร่ อมเฉพาะสัง่ จ่ายในนาม “กองทุนเปิ ด ตราสารหนี ้
เอเชียน” และระบุชื่อ ที่อยูแ่ ละหมายเลขโทรศัพท์ของผู้สงั่ ซื ้อลงบนด้ านหลังของเช็คเพื่อความสะดวกในการติดต่อและเพื่อ
ผลประโยชน์ของผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุน
(2) หลังจากที่บริ ษัทจัดการ ผู้จดั จําหน่าย หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนได้ รับการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน พร้ อมทัง้
เงินค่าซื ้อหน่วยลงทุนจากผู้สงั่ ซื ้อแล้ ว บริ ษัทจัดการ ผู้จดั จําหน่าย หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนจะออกสําเนา
ใบคําสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ สู งั่ ซื ้อไว้ เป็ นหลักฐาน
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(3) ในกรณีที่ผ้ สู งั่ ซื ้อหน่วยลงทุนชําระเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุนเป็ นเช็ค ดราฟต์ ซึง่ ไม่สามารถเรี ยกเก็บเงินได้ ในวันที่สงั่ ซื ้อ
ไม่ว่าด้ วยเหตุผลใดก็ตาม บริ ษัทจัดการจะถือว่าผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนทําการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนในวันทําการที่สามารถเรี ยก
เก็บเงินได้
ในกรณีที่วนั ทําการที่สามารถเรี ยกเก็บเงินได้ นนเป็
ั ้ นวัน และ/หรื อ เวลาที่ล่วงเลยจากช่วงระยะเวลาการเสนอขายไปแล้ ว
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะระงับการขายหน่วยลงทุนของผู้สงั่ ซื ้อนัน้
ในกรณีที่เช็ค ดราฟต์ ดังกล่าวถูกปฏิเสธการจ่ายเงินจากธนาคารของผู้สงั่ ซื ้อ บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะระงับการขาย
หน่วยลงทุนให้ กบั ผู้สงั่ ซื ้อนั ้น และจะดําเนินการให้ ผ้ สู นับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนนําส่งเช็ค ดราฟต์ หรื อนั ้นคืนให้ กบั
ผู้สงั่ ซื ้อภายใน 7 วันทําการนับแต่ วันทําการถัดจากวันที่ได้ รับเช็ค ดราฟต์ หรื อนันคื
้ นจากธนาคารผู้เรี ยกเก็บ
(4) ในการชําระเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุน ผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนจะต้ องชําระค่าหน่วยลงทุนด้ วยเงินจนเต็มค่า จะหักกลบลบ
หนี ้กับบริ ษัทจัดการไม่ได้ เว้ นแต่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหนึ่งเพื่อซื ้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
อื่นที่บริ ษัทจัดการเป็ นผู้รับผิดชอบดําเนินการ บริ ษัทจัดการอาจดําเนินการให้ มีการหักกลบลบกันก็ได้
(5) ผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนที่ได้ ทําการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนและได้ ชําระเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุนเต็มตามจํานวน แล้ วจะเพิกถอน
การสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน และ/หรื อขอคืนเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุนไม่ได้
(6) บริษัทจัดการจะนําเงินที่ได้ รับจากการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนเก็บรักษาไว้ ในบัญชีเงินฝากในนาม “กองทุนเปิ ด ตราสารหนี ้
เอเชียน” ที่ธนาคาร ซิตี ้แบงก์ เอ็นเอ สาขากรุงเทพฯ และ/หรื อ ธนาคารพาณิชย์อื่นๆ ที่ได้ เปิ ดบัญชีไว้ ดอกผล (ถ้ ามี) ในช่วง
้
าเข้ าเป็ นผลประโยชน์ของกองทุน
ดังกล่าวทังหมดจะนํ
13.4 การจัดสรรหน่วยลงทุน
(1) บริ ษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ สู งั่ ซื ้อหน่วยลงทุนเป็ นจํานวนเต็ม กรณีที่เมื่อคํานวณจํานวนหน่วยลงทุนที่จะ
้ านวน และจะนํา
ได้ รับการจัดสรรแล้ วพบว่ามียอดเป็ นเศษทศนิยม บริษัทจัดการจะทําการตัดเศษทศนิยมดังกล่าวออกทังจํ
ยอดเงินสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่และ/หรื อผลประโยชน์อื่นใดที่เหลืออยู่อ นั เนื่องจากการปั ดเศษทศนิยมดังกล่า ว
รวมเข้ าเป็ นทรัพย์สนิ ของกองทุน
(2) บริ ษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ สู งั่ ซื ้อหน่วยลงทุนตามที่สงั่ ซื ้อและได้ ชําระเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุนเต็มตาม
จํานวนแล้ ว ยกเว้ นในกรณีที่การสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนนันมี
้ ผลให้ จํานวนเงินทุนของโครงการมีมลู ค่าเกินกว่าที่กําหนด กล่าวคือ :- เกินกว่าร้ อยละ 60 ของ 920 ล้ านบาท (ร้ อยละ 60 ของวงเงินที่บริ ษัทจัดการได้ รับอนุญาตให้ สามารถนําเงินไปลงทุน
ณ ต่างประเทศสําหรับไตรมาส 1 และ 2 ของปี 2545) สําหรับการเสนอขายให้ กบั กลุ่มนักลงทุนสถาบันประเภทกลุ่มในรอบ
การจองซื ้อรอบที่ 1 ตามข้ อ 13.1.2 “วันเวลาทําการเสนอขายหน่วยลงทุน”
- เกินกว่า 920 ล้ านบาท เมื่อนํามูลค่าการจองซื ้อของกลุม่ นักลงทุนสถาบันประเภทกลุม่ และนักลงทุนทัว่ ไปมารวมกัน
ซึง่ หากเป็ นกรณีดงั ที่กล่าวในข้ างต้ น บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ สู งั่ ซื ้อโดยใช้ หลักการดังต่อไปนี ้ :(2.1) สําหรับในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนให้ กบั กลุม่ นักลงทุนสถาบันประเภทกลุม่ (รอบที่ 1)
โดยหลักแล้ วบริษัทจัดการจะใช้ หลักการจัดสรรตามจํานวนหน่วยลงทุนที่สงั่ ซื ้อ ทังนี
้ ้ ผู้สงั่ ซื ้อจะต้ องชําระเงินค่าซื ้อบวกด้ วย
ค่าธรรมเนียมการขายจนเต็มมูลค่าภายในวันเวลาที่กําหนด โดยที่บริ ษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ กบั นักลงทุนกลุ่ม
ดังกล่าวในรอบนี เ้ ป็ นมูลค่าไม่ตํ่ากว่าร้ อยละ 60 ของ 920 ล้ านบาท อย่างไรก็ดีในการจัดสรรสําหรั บนักลงทุนในรอบ
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ดังกล่าวนี ห้ ากมีการจองซื ้อเข้ ามาเป็ นจํานวนมาก (เกินกว่าร้ อยละ 60) บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิ ในเรื่ องจํานวนและ
วิธีการจัดสรรตามแต่บริ ษัทจัดการจะเห็นสมควร โดยบริ ษัทจัดการจะพิจารณาจากยอดการสัง่ ซื ้อทังหมดที
้
่ได้ รับร่ วมกับ
ปั จจัยต่าง ๆ อาทิเช่น การสํารวจความต้ องการเบื อ้ งต้ น (Pre-sale) สําหรั บกลุ่มนักลงทุนทั่วไปเป็ นต้ น ประกอบการ
พิจารณา
(2.2) สําหรับในรอบการเสนอขายหน่วยลงทุนให้ กบั นักลงทุนทัว่ ไป (รอบที่ 2)
บริ ษัทจัดการจะนํ าหน่วยลงทุนที่เหลือจากการจัดสรรในข้ อ (2.1) มาจัดสรรให้ กับนักลงทุนทั่วไป โดยจะจัดสรรตาม
หลักการ สั่งซือ้ ก่ อนได้ ก่อน ซึง่ จะดูตามวันที่ได้ รับการสัง่ ซื ้อและวันที่ได้ รับเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุนเต็มตามจํานวนพร้ อมกับ
ความครบถ้ วนของเอกสารหลักฐานตามที่บริษัทจัดการกําหนดในโครงการนี ้
ในกรณี ที่มีการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนในวันเดียวกัน และมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรรให้ กับนักลงทุนทุกรายตาม
จํานวนที่นกั ลงทุนได้ สงั่ ซื ้อในวันนันๆ
้ บริษัทจัดการจะดําเนินการตามลําดับ ดังนี ้ :(ก) ทําการจัดสรรหน่วยลงทุนจํานวน 1,000 หน่วย หรื อตามจํานวนที่นกั ลงทุนแต่ละรายได้ สงั่ ซื ้อไว้ ทังนี
้ ้ แล้ วแต่อนั ใด
จะตํ่ากว่า ให้ กบั นักลงทุนทุกรายที่ได้ สงั่ ซื ้อในวันนันๆ
้ (1st Small Lot = 1,000 หน่วย)
(ข) ภายหลังจากที่ได้ จดั สรรหน่วยลงทุนขั ้นตํ่าตาม (ก) ให้ นกั ลงทุนทุกรายแล้ วเสร็ จบริ ษัทจัดการจะทําการจัดสรร
หน่วยลงทุนที่เหลืออยู่ให้ กบั นักลงทุนทุกรายที่ยงั ได้ รับการจัดสรรไม่เต็มจํานวนตามที่ได้ สงั่ ซื ้อไว้ เพิ่มอีกรายละ 200 หน่วย
หรื อตามจํานวนที่ได้ สงั่ ซื ้อแต่ยงั ได้ รับการจัดสรรไม่เต็มจํานวน แล้ วแต่ยอดใดจะตํ่ากว่า (2nd Small Lot = 200 หน่วย
(ค) บริ ษัทจัดการจะดําเนิน การตามข้ อ (ข) วนเป็ นรอบเรื่ อยไปจนกว่าจะถึงรอบสุดท้ ายซึ่งเป็ นรอบที่มีหน่วยลงทุน
เหลืออยู่ไม่เพียงพอต่อการจัดสรรให้ กบั นักลงทุนทุกรายได้ ครบจํานวนรายละ 200 หน่วย หรื อตามยอดสัง่ ซื ้อที่ไม่ได้ รับ
การจัดสรรแล้ วแต่อนั ใดจะตํ่ากว่า
ซึ่งหากเป็ นกรณีดงั กล่าวในวรรคต้ นนี ้ บริ ษัทจัดการจะใช้ วิธีส่มุ รายชื่อโดยคอมพิวเตอร์ (random) เพื่อทําการจัดสรร
หน่วยลงทุน จํานวน 200 หน่วย หรื อจํานวนยอดการสัง่ ซื ้อที่ยงั ไม่ได้ รับการจัดสรร แล้ วแต่อนั ใดจะตํ่ากว่าให้ กบั นักลงทุน
รายที่ได้ ถกู เลือกเรื่ อยไปจนกว่าหน่วยลงทุนจะหมด อนึ่ง นักลงทุนรายสุดท้ ายที่ได้ รับเลือก จะได้ รับการจัดสรรเพียงเท่าที่
หน่วยลงทุนเหลืออยูเ่ ท่านัน้
มูลค่าที่บริ ษัทจัดการจะจัดสรรให้ กบั กลุ่มนักลงทุนทัว่ ไปทุกประเภท (ซึ่งรวมถึงนักลงทุนสถาบันประเภทกลุ่มที่ได้ ทําการ
สัง่ ซื ้อเข้ ามาในรอบที่ 1 นี ้ด้ วย) จะมีมลู ค่าเท่ากับมูลค่าของจํานวนหน่วยลงทุนที่เหลืออยูท่ งหมด
ั้
(3) ในกรณีที่หากในรอบการเสนอขายหน่วยลงทุนตามข้ อ (2.1) นี ้ มีการสัง่ ซื ้อเข้ ามามีจํานวนน้ อยกว่าร้ อยละ 60 ของ
มูลค่าการเสนอขาย บริ ษัทจัดการจะนําหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่ทงหมดมาเสนอขายให้
ั้
กับนักลงทุนทัว่ ไปในรอบตามข้ อ
(2.2) นี ้ด้ วย อย่างไรก็ดี หากในรอบการจองซื ้อตาม (2.2) นี ้ มีการสัง่ ซื ้อเข้ ามาไม่เต็มจํานวน บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิใน
้ ในรอบแรกตาม
การนําหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่มาทําการจัดสรรให้ กบั นักลงทุนสถาบันประเภทกลุ่มที่ได้ สงั่ ซื ้อเข้ ามาตังแต่
(2.1) ที่ไม่ได้ รับการจัดสรร หรื อได้ รับการจัดสรรแต่เพียงบางส่วนได้ ตามที่บริ ษัทจัดการเห็นสมควร
้ ้ จดั จําหน่ายหน่วยลงทุนของกองทุน บริ ษัทจัดการและผู้จดั จําหน่ายแต่ละราย
(4) ในกรณีที่บริ ษัทจัดการได้ ทําการแต่งตังผู
จะไม่นําคําสัง่ ซื ้อที่มีผ้ สู งั่ ซื ้อหน่วยลงทุนมาพิจารณาร่ วมกันเพื่อทําการจัดสรรหน่วยลงทุน แต่จะให้ ผ้ จู ดั จําหน่ายสามารถ
้ ผ้ ้ จู ัดจําหน่ายรายดังกล่าวจะต้ อง
แยกการดําเนินการจัดสรรได้ ตามวงเงินที่ผ้ ูจัดจําหน่ายได้ รับตามสัญญาแต่งตัง้ ทังนี
ดําเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรหน่วยลงทุนเดียวกันกับที่บริษัทจัดการได้ กําหนดไว้ นี ้
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อนึ่ง สําหรับกรณีของยอดสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนที่มาจากส่วนของผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนสนับสนุนนัน้ ในการจัดสรร
หน่วยลงทุนบริ ษัทจัดการจะนํายอดที่ได้ รับจากผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนสนับสนุนมารวมคํานวณกับยอดสัง่ ซื ้อที่
บริษัทจัดการได้ รับ และจะทําการจัดสรรหน่วยลงทุนไปพร้ อมๆ กัน ตามวิธีการที่ได้ ระบุไว้ ในข้ อ 13.4 นี ้
ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการจะทําการเปิ ดเผยยอดการจัดสรรรวมของแต่ละผู้จดั จําหน่ายไว้ ในเอกสารประกอบการขายหน่วยลงทุน
ของกองทุน ก่อนวันที่จะเปิ ดให้ มีการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนครัง้ แรก
(5) ในกรณีที่บริ ษัทจัดการพิจารณาแล้ วเห็นว่าเพื่อเป็ นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุน หรื อ ในกรณีที่การสัง่ ซื ้อ
หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยรายใดรายหนึ่งอาจมีผลทําให้ ผ้ สู งั่ ซื ้อหน่วยลงทุนรายนัน้ ๆ ถือหน่วยลงทุนมากกว่าร้ อยละ 5.0
ของมูลค่าทรั พย์ สินสุทธิ ของกองทุน บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิ ที่จะจัดสรร หรื อไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรื อ
ทังหมดก็
้
ได้ โดยไม่จําเป็ นต้ องแจ้ งให้ ผ้ สู งั่ ซื ้อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ า
(6) สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ ้น หลังจากที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้ บนั ทึกข้ อมูลการซื ้อหน่วยลงทุนของผู้สงั่ ซื ้อ
ในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ วเท่านัน้ โดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกและจัดส่ง “หนังสือรับรองสิทธิในหน่วย
ลงทุน/ใบเสร็ จรับเงิน/ใบกํากับภาษี ” ให้ แก่ผ้ สู งั่ ซื ้อหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย์ ภายใน 15 วันทําการนับแต่วนั ทําการ
ถัดจากวันปิ ดการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก
13.5 การคืนเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะคืนเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ สู งั่ ซื ้อหน่วยลงทุน ในกรณีตา่ งๆ ภายใต้ เงื่อนไขที่กําหนดดังต่อไปนี ้
(1) กรณี ที่ ก ารสั่ง ซื อ้ หน่ ว ยลงทุน ในการเสนอขายนัน้ ไม่ ไ ด้ รั บ การจัด สรรหน่ ว ยลงทุน ไม่ ว่ า ทัง้ หมดหรื อ บางส่ ว น
นอกเหนือจากกรณีตาม (2) ข้ างล่าง
บริ ษัทจัดการจะดําเนินการจัดส่งเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุนคืนให้ แก่ผ้ ซู ื ้อหน่วยลงทุนเป็ นเช็คขีดคร่ อมเฉพาะให้ แก่ผ้ สู งั่ ซื ้อทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 1 เดือนนับตังแต่
้ วนั ทําการถัดจากวันสิ ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรกตาม
สัดส่วนของเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุน และหากบริ ษัทจัดการไม่สามารถคืนเงินภายในกําหนดเวลาดังกล่าวได้ อนั เนื่องจาก
ความผิดพลาดของบริ ษัทจัดการเอง บริ ษัทจัดการจะชําระดอกเบี ้ยในอัตราที่คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ประกาศกําหนดให้ กบั ผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนด้ วย อนึ่งสําหรับดอกเบี ้ยและหรื อผลประโยชน์ใดๆ ที่เกิดขึ ้นจากเงินที่
ได้ รับจากการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน (ถ้ ามี) บริษัทจัดการจะนํารวมเข้ าเป็ นทรัพย์สนิ ของกองทุน
(2) กรณีที่บริ ษัทจัดการต้ องยุติโครงการหลังจากสิ ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายเนื่องจากไม่สามารถจําหน่ายหน่วยลงทุน
้
านวณตาม
ให้ แก่ประชาชนได้ ถงึ 10 ราย หรื อจําหน่ายหน่วยลงทุนได้ ถึง 10 รายแต่มีมลู ค่า ที่จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดโดยคํ
มูลค่าที่ตราไว้ ของหน่วยลงทุนตํ่ากว่า 50,000,000 บาท (ห้ าสิบล้ านบาทถ้ วน)
บริษัทจัดการจะดําเนินการจัดส่งเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุนคืนพร้ อมผลประโยชน์ใด ๆ ที่เกิดขึ ้นจากเงินที่ได้ รับจากการจําหน่าย
หน่วยลงทุน (ถ้ ามี) เป็ นเช็คขีดคร่ อมเฉพาะให้ แก่ผ้ สู งั่ ซื ้อทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 1 เดือนนับตังแต่
้ วนั ทําการถัดจาก
วัน สิ ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรกตามสัดส่วนของเงินค่าซือ้ หน่วยลงทุน และหากบริ ษัทจัดการไม่
สามารถคืนเงินและผลประโยชน์ภายในกําหนดเวลาดังกล่าวได้ อนั เนื่องจากความผิดพลาดของบริษัทจัดการเอง บริ ษัทจัดการ
จะชําระดอกเบี ้ยในอัตราที่คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกําหนดให้ กบั ผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนด้ วย
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13.6 เงื่อนไขการขายหน่วยลงทุน
บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิ ที่จะปฏิเสธ และ/หรื อ ระงับการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน ทังหมดหรื
้
อบางส่วน ในกรณี ใดกรณี หนึ่ง
ดังต่อไปนี ้ :้ ถือหน่วยลงทุน
(1) กรณีที่การสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยรายใดรายหนึ่ง อาจมีผลทําให้ ผ้ สู งั่ ซื ้อหน่วยลงทุนรายนันๆ
มากกว่าร้ อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน
(2) กรณีที่การสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนนันมี
้ ผลทําให้ จํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินกว่าจํานวนหน่วยลงทุนของโครงการ
ตามที่ได้ รับอนุมตั ิจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(3) กรณีที่การสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนนันมี
้ ผลให้ จํานวนเงินทุนของกองทุนเกินกว่าจํานวนวงเงินที่บริ ษัทจัดการได้ รับอนุญาต
ให้ นําไปลงทุน ณ ต่างประเทศ ซึง่ ในระหว่างการเสนอขายครัง้ แรกนี ้จะเท่ากับ 920 ล้ านบาท
(4) กรณี ที่ในระหว่างการเสนอขายหน่วยลงทุน ค่าเงินบาทเกิดความผันผวน จนเป็ นเหตุให้ บริ ษัทจัดการไม่สามารถ
ประมาณการมูลค่าเงินกองทุน และ/หรื อ เงินค่าสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนเปรี ยบเทียบเป็ นสกุลเงินดอลลาร์ สหรัฐได้ อย่างชัดเจน
(5) กรณีเอกสารหรื อข้ อมูลที่บริษัทจัดการได้ รับจากผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ องตามความเป็ นจริง หรื อไม่ครบถ้ วน
(6) กรณีบริ ษัทจัดการเกิดข้ อสงสัยว่าการซื ้อหน่วยลงทุนของผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนไม่โปร่งใส เช่น อาจเป็ นการฟอกเงิน เป็ นต้ น
(7) บริ ษัทจัดการอาจขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนในบางกรณีตามที่บริ ษัทจัดการเห็นสมควร เช่น ใน
กรณี ที่บริ ษัทจัดการเห็นว่าเป็ นประโยชน์ต่อกองทุนหรื อผู้ถือหน่วยลงทุน หรื อกรณีที่การสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนอาจก่อให้ เกิด
ปั ญหาในการบริ หารกองทุนหรื อก่อให้ เกิดผลเสียหายแก่กองทุน เป็ นต้ น ทังนี
้ ้ เพื่อเป็ นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุน และ ชื่อเสียงของบริษัทจัดการเป็ นหลัก
13.7 เอกสารหลักฐานในการขอเปิ ดบัญชี
เอกสารประกอบการเปิ ดบัญชีดงั นี ้
(1) กรณีบคุ คลธรรมดา
(1.1) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน พร้ อมลงนามรับรองความถูกต้ อง หรื อ
(1.2) สําเนาบัตรประจําตัวข้ าราชการ พร้ อมลงนามรับรองความถูกต้ อง หรื อ
(1.3) สําเนาหนังสือเดินทาง พร้ อมลงนามรับรองความถูกต้ อง (เฉพาะกรณีชาวต่างประเทศ)
(2) กรณีนิติบคุ คล
(2.1) สําเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ ซึง่ กรรมการผู้มีอํานาจลงนามรับรองความถูกต้ อง
(2.2) สําเนาหนังสือบริ คณห์สนธิ ข้ อบังคับของบริษัท ซึง่ กรรมการผู้มีอํานาจลงนามรับรองความถูกต้ อง
(2.3) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบคุ คล พร้ อมลงนามรับรองความถูกต้ อง
(2.4) หนังสือมอบอํานาจกระทําการ สําหรับกรณีที่มีการมอบอํานาจให้ ผ้ อู ื่นกระทําการแทน พร้ อมสําเนาบัตรประชาชน
ของผู้มอบอํานาจและผู้รับมอบอํานาจ อนึ่งหากหนังสือมอบอํานาจกระทําการเป็ นฉบับสําเนา ฉบับสําเนาดังกล่าวนัน้
จะต้ องลงนามรับรองโดยผู้มอบอํานาจด้ วย
(2.5) บัตรตัวอย่างลายมือชื่อของกรรมการผู้มีอํานาจลงนาม
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(3)

กรณีเป็ นบุคคลประเภทอื่นๆ เช่น คณะบุคคล บุคคลต่างด้ าว ฯลฯ

บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเรี ยกเอกสารหลักฐานอื่น ๆ ตามที่เห็นสมควร
14. การเสนอขายหน่ วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั ง้ แรก
ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครัง้ แรก
 ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน
 บริษัทจัดการ
 Internet
 เคาน์เตอร์ ธนาคารพาณิชย์
 Telephone-Banking
 Internet Banking
 บริการซื ้อผ่านเจ้ าหน้ าที่ทางโทรศัพท์
 บริการการลงทุนตามแผนการลงทุนอัตโนมัติ (Regular Saving Plan)
14.1 วันเวลาทําการเสนอขายหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครัง้ แรก
ทุกวันทําการ ระหว่ างเวลา......................ถึง.......................(จะระบุไว้ ในหนังสือชีช้ วน)
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทํารายการซื ้อ/ขายคืน/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ ระหว่างเวลาเปิ ดทําการธนาคารพาณิชย์ ทังนี
้ ้
การทํารายการภายในเวลาที่กําหนดใด ให้ ถือเป็ นรายการของวันทําการนัน้ ทังนี
้ ้ การทํารายการภายหลังเวลาที่กําหนด จะ
ถือเป็ นรายการของวันทําการถัดไป
บริ ษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะพิจารณาข้ อมูล และเวลาการทํารายการของผู้ถือหน่วยลงทุน ภายใต้ หลักฐานที่ปรากฏอยู่ที่
บริษัทจัดการเป็ นหลักฐานอ้ างอิงเท่านัน้
อนึ่ง บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลง/แก้ ไข/ขยาย/เพิ่ม/ลด วัน เวลา วิธีการ หรื อ หยุด/เลื่อนการส่งคําสัง่ ซื ้อ/
ขายคืน/ สับเปลี่ยน และ/หรื อการส่งคําสัง่ ซื ้อ/ขายคืน/สับเปลี่ยนล่วงหน้ าเป็ นการชัว่ คราว/ถาวร ซึง่ หากเป็ นกรณีที่บริ ษัทจัดการ
ทราบหรื อรู้ เหตุล่วงหน้ า บริ ษั ทจัดการจะประกาศให้ ผ้ ูถือหน่วยทราบไม่น้ อยกว่า 3 วันทําการก่อนมีการปรั บเปลี่ยน
อย่างไรก็ดี หากเป็ นกรณี ไม่ทราบล่วงหน้ า อาทิเช่น เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ หรื อเกิดการเปลี่ยนแปลงทาง
การเมือง หรื อสถานการณ์การลงทุนไม่เหมาะสม เป็ นต้ น บริ ษัทจัดการจะประกาศให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบโดยเร็ วที่สดุ โดย
ประกาศไว้ ณ สถานที่ทําการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน (ถ้ ามี)
14.2

วิธีการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน และราคาขายหน่วยลงทุน

14.2.1 การสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนครัง้ แรก
ผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนที่ยงั ไม่เคยมีบญ
ั ชีกองทุน และ/หรื อบัญชีผ้ ถู ือหน่วยลงทุนกับบริ ษัทจัดการ จะต้ องเปิ ดบัญชีกองทุน
และ/หรื อบัญชีผ้ ถู ือหน่วยลงทุน โดยต้ องมีเอกสารตามข้ อ 14.6 “เอกสารหลักฐานในการขอเปิ ดบัญชี” แนบ และจะต้ อง
กรอกรายละเอียดในใบคําขอเปิ ดบัญชีกองทุน ใบคําสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน และใบคําขอใช้ บริการอื่น ๆ ให้ ครบถ้ วนชัดเจน
14.2.2 มูลค่าขันตํ
้ ่าของการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน
-ไม่กําหนด -
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ทังนี
้ ้ การสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี ้เป็ นครัง้ แรก ผู้สงั่ ซื ้อจะต้ องสัง่ ซื ้อเป็ นมูลค่าไม่ตํ่ากว่า 2,000 บาท (สองพันบาท) หรื อ
ตามที่บริษัทจัดการกําหนดเป็ นอย่างอื่น
บริ ษั ท จัด การขอสงวนสิ ท ธิ ที่ จ ะลดหย่อ น หรื อ ยกเว้ น มูล ค่า ขัน้ ตํ่ า ของการสั่ง ซื อ้ หน่ ว ยลงทุน ครั ง้ แรก โดยขึ น้ อยู่กับ
ดุลยพินิจของบริษัทจัดการ โดยบริ ษัทจัดการจะประกาศให้ ผ้ ลู งทุนทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการ ณ สถานที่ทําการ
ของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน (ถ้ ามี)
(1) ราคาขายหน่วยลงทุน
ราคาขายหน่วยลงทุน

= มูลค่าหน่วยลงทุน ณ สิ ้นวันทําการขายหน่วยลงทุน

บวกด้ วย ส่วนต่างค่าขายหน่วยลงทุน (Subscription Spread) (ถ้ ามี)
บวกด้ วย ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) (ถ้ ามี)
การกําหนดราคาหน่วยลงทุนที่เสนอขายหลังจากที่มีการปิ ดการเสนอขายครัง้ แรกไปแล้ ว บริ ษัทจัดการจะใช้ มลู ค่าหน่วย
ลงทุน ณ สิ ้นวันทําการขายหน่วยลงทุน เป็ นเกณฑ์ในการคํานวณราคาขายและจํานวนหน่วยลงทุนที่ผ้ ซู ื ้อจะได้ รับ ซึ่งจะ
เป็ นมูลค่าหน่วยลงทุน และราคาขายหน่วยลงทุนที่รับรองโดยผู้ดแู ลผลประโยชน์แล้ ว
(2) วิธีการขอรับหนังสือชี ้ชวน ใบคําสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน ใบคําขอเปิ ดบัญชีกองทุน
ผู้สนใจลงทุนสามารถติดต่อขอรับหนังสือชี ้ชวนส่วนข้ อมูลโครงการ และ/หรื อหนังสือชี ้ชวนส่วนสรุปข้ อมูลสําคัญ และ/หรื อ
ใบคําสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน และ/หรื อใบคําขอเปิ ดบัญชีกองทุน และ/หรื อเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง ได้ โดยผ่านบริ ษัทจัดการ
หรื อเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ (www.uobam.co.th) หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน (ถ้ ามี) ทังนี
้ ้ ตามวันและเวลาทํา
การของบริ ษัทจัดการ และ/หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน (ถ้ ามี) และ/หรื อวิธีอื่นใดที่บริษัทจัดการกําหนด
14.2.3 การสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนผ่านช่องทางที่บริษัทจัดการกําหนด
ผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนสามารถสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนได้ ที่บริษัทจัดการ หรื อสํานักงานและสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน
(ถ้ ามี) สําหรับมูลค่าขันตํ
้ ่าของการสัง่ ซื ้อ และจํานวนเงินสูงสุดต่อครัง้ ในการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน ให้ เป็ นไปตามที่ระบุไว้ ใน
หนังสือชี ้ชวน และ/หรื อคู่มือการใช้ บริ การของแต่ละระบบ และ/หรื อตามที่บริ ษัทจัดการประกาศกําหนดเพิ่มเติม ทั ้งนี ้
การทํารายการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน ผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนสามารถติดต่อด้ วยตนเองได้ ที่บริ ษัทจัดการ หรื อผู้สนับสนุนการขาย
หรื อรับซื ้อคืน (ถ้ ามี) และ/หรื อสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรื อทางไปรษณีย์ หรื อเครื่ องโทรสาร หรื อ
วิธีอื่นใด ที่บริ ษัทจัดการประกาศกําหนด อาทิเช่น
- ระบบ Premier Online (Internet Trading) ผ่าน www.uobam.co.th หรื อ
- ชําระเงินผ่านระบบ Bill Payment ของธนาคารพาณิชย์ผ่าน 2 ช่องทางหลัก คือ ผ่านเคาน์เตอร์ ธนาคารพาณิชย์ และ
ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคาร ได้ แก่ เทเลโฟนแบงก์กิง้ (Telephone Banking) และอินเทอร์ เน็ตแบงก์กิง้
(Internet Banking) หรื อ
- บริการการลงทุนตามแผนการลงทุนอัตโนมัติ (Regular Saving Plan) หรื อ
- บริการซื ้อผ่านเจ้ าหน้ าที่ทางโทรศัพท์ (Mutual Fund by Phone)
ซึ่งวิธีการหรื อช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนดังกล่าวข้ างต้ น บริ ษัทจัดการอาจเปิ ด และ/หรื อไม่เปิ ดให้ บริ การครบทุก
ช่องทาง ผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนสามารถสอบถามเพิ่มเติม และขอคู่มือการใช้ บริ การของแต่ละระบบได้ ที่บริ ษัทจัดการ และ/หรื อ
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สถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน (ถ้ ามี) ทังนี
้ ้ ผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนสามารถศึกษา
รายละเอียด ข้ อกําหนด และเงื่อนไขต่างๆ ของแต่ละระบบได้ จากคู่มือการใช้ บริ การ และ/หรื อที่บริ ษัทจัดการได้ ประกาศ
เพิ่มเติม เช่น ผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนที่ต้องการใช้ บริ การในแต่ละระบบ จะต้ องเคยเปิ ดบัญชีกองทุนหรื อบัญชีผ้ ถู ือหน่วยลงทุน
มาก่อน และ/หรื อได้ รับอนุมตั ิการขอใช้ บริการ และ/หรื อการขอหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติของธนาคารพาณิชย์ เป็ นต้ น
บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับปรุ ง แก้ ไข เพิ่มเติม หยุดการให้ บริ การ และ/หรื อปรับลด วิธีการหรื อช่องทางดังกล่าว
ซึ่งจะเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยไม่ถือว่าเป็ นการแก้ ไขโครงการ โดยบริ ษัทจัดการ
จะแจ้ งให้ ผ้ ลู งทุนทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนวันเริ่ ม / หยุดการให้ บริ การ ทั ้งนี ้ จะติดประกาศ ณ สถานที่
ทําการของบริ ษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน (ถ้ ามี)
14.3. การรับชําระ และการเก็บรักษาเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุน
14.3.1 ผู้สั่ง ซื อ้ หน่ ว ยลงทุน สามารถชํา ระเงิ น ค่า ซื อ้ หน่ว ยลงทุน ได้ ที่ บ ริ ษั ท จัด การ หรื อ ผู้ส นับ สนุน การขายหรื อ
รับซือ้ คืน (ถ้ ามี) หรื อชําระเงินค่าซือ้ หน่วยลงทุนผ่านระบบ Bill Payment ของธนาคารพาณิ ชย์ ซึ่งสามารถชําระผ่าน
2 ช่องทางหลัก คือ ผ่านเคาน์เตอร์ ธนาคารพาณิชย์ และผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคาร ได้ แก่ เทเลโฟนแบงก์กิง้
(Telephone Banking) และอินเทอร์ เน็ตแบงก์กิ ้ง (Internet Banking) หรื อวิธีอื่นใดที่บริ ษัทจัดการประกาศกําหนด โดย
วิธีการให้ เป็ นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ ในคูม่ ือการใช้ บริการ
14.3.2 ผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนจะต้ องชําระเงินค่าซื ้อครัง้ เดียวเต็มจํานวนที่สงั่ ซื ้อ โดยชําระเป็ นเงินสด เช็ค ดราฟต์ คําสัง่
หักบัญชีธนาคาร ชําระผ่านบัตรเครดิต หรื อวิธีอื่นใดที่บริ ษัทจัดการยอมรับ โดย ผู้สงั่ ซื ้อจะต้ องลงวันที่ตามวันที่ที่สงั่ ซื ้อ
และขีดคร่ อมเฉพาะสัง่ จ่ายเพื่อบัญชีเงินฝากประเภทกระแสรายวันที่บริ ษัทจัดการเปิ ดไว้ เพื่อการนี ้ โดยระบุชื่อ ที่อยู่ และ
หมายเลขโทรศัพท์ของผู้สงั่ ซื ้อลงบนด้ านหลังของเช็คเพื่อความสะดวกในการติดต่อและเพื่อผลประโยชน์ของผู้สงั่ ซื ้อ
หน่วยลงทุน
14.3.3 ในการชําระเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุน ผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนจะต้ องชําระค่าหน่วยลงทุนด้ วยเงินจนเต็มค่า จะหักกลบ
ลบหนี ก้ ับบริ ษัทจัดการไม่ได้ เว้ นแต่ผ้ ูถือหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหนึ่งเพื่อซื อ้ หน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมอื่นที่บริ ษัทจัดการเป็ นผู้รับผิดชอบดําเนินการหรื อกองทุนรวมเดียวกัน บริ ษัทจัดการอาจดําเนินการให้ มีการ
หักกลบลบกันก็ได้
14.3.4

ในกรณีที่ผ้ สู งั่ ซื ้อหน่วยลงทุนชําระค่าซื ้อหน่วยลงทุนด้ วยวิธีอื่นใดที่มิใช่เงินสด เช่น

- เช็ค ดราฟต์ หรื อผ่านบัตรเครดิต บริ ษัทจัดการจะถือว่าวันที่ระบุในใบคําสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน และ/หรื อวันที่บริ ษัทจัดการ
ได้ รับรายงานการซื ้อหน่วยลงทุนของผู้ลงทุนจากผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน (ถ้ ามี) เป็ นวันที่สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุน โดย
บริษัทจัดการจะต้ องทราบผลการเรี ยกเก็บเงินได้ ตามระยะเวลาที่กําหนด
ในกรณีที่เช็ค ดราฟต์ หรื อการชําระผ่านบัตรเครดิตดังกล่าวไม่สามารถเรี ยกเก็บเงินได้ ตามระยะเวลาที่กําหนด บริ ษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิที่จะระงับ และ/หรื อยกเลิก และ/หรื อเลื่อนวันสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนไปเป็ นวันเดียวกันกับวันที่เรี ยกเก็บเงินได้
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- กรณีสงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนโดยการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนมาจากกองทุนเปิ ด ภายใต้ การบริ หารจัดการ (กองทุนต้ นทาง) มา
เข้ ากองทุนเปิ ด ตราสารหนี ้เอเชียน (กองทุนปลายทาง) (กรณีเปิ ดให้ บริ การ) บริ ษัทจัดการจะถือว่าวันที่ระบุในใบคําสัง่
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็ นวันที่สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุน และบริ ษัทจัดการจะนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้ นทางมา
ชําระค่าซื ้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดนี ้ ภายใน 2 วันทําการนับแต่วนั ที่ที่ระบุในใบคําสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
14.3.5 บริ ษัทจัดการจะนําเงินที่ได้ รับจากการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนเก็บรักษาไว้ ในบัญชีเงินฝากที่บริ ษัทจัดการเปิ ดไว้ เพื่อ
การนี ้ ซึง่ ดอกผล (ถ้ ามี) ในช่วงดังกล่าวทังหมดจะนํ
้
าเข้ าเป็ นผลประโยชน์ของกองทุน
14.4 การจัดสรรหน่วยลงทุน
14.4.1 การเพิ่มจํานวนหน่วยลงทุนที่ขายได้ แล้ วจะทําภายในวันทําการถัดจากวันที่มีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุน โดยบริ ษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ ผ้ สู งั่ ซื ้อหน่วยลงทุนตามที่สงั่ ซื ้อ และได้ ชําระเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุน
เต็มตามจํานวนแล้ ว
อนึ่ง ในกรณีที่จํานวนเงินที่ระบุไว้ ในใบคําสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนไม่ตรงกับจํานวนเงินที่บริ ษัทจัดการได้ รับชําระ บริ ษัทจัดการจะ
จัดสรรหน่วยลงทุนให้ ตามจํานวนเงินที่ได้ รับชําระเป็ นเกณฑ์
ยกเว้ น :กรณีเสนอขายหน่วยลงทุนตามปกติแล้ วปรากฏเหตุการณ์ดงั นี ้

ในกรณี ที่การสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนนัน้ มีผลทําให้ จํานวนเงินทุนของโครงการเกินกว่าจํานวนเงินทุนที่ได้ รับอนุมตั ิจาก
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในกรณีดงั กล่าวบริ ษัทจัดการจะจัดสรรตามสัดส่วนจํานวน
หน่วยลงทุนที่สามารถจัดสรรได้ ให้ แก่ผ้ สู งั่ ซื ้อ โดยบริ ษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ สู งั่ ซื ้อโดยใช้ หลักการ "สั่งซือ้
ก่ อนได้ ก่อน" ตามวันที่ได้ รับการสัง่ ซื ้อและเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุนเต็มตามจํานวน ในกรณีที่มีการสัง่ ซื ้อในวันเดียวกันและมี
หน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรร บริษัทจัดการจะจัดสรรตามสัดส่ วนจํานวนหน่ วยลงทุนที่สงั่ ซื ้อให้ แก่ผ้ สู งั่ ซื ้อ
14.4.2 ในกรณีที่บริ ษัทจัดการพิจารณาแล้ วเห็นว่าเพื่อเป็ นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุน หรื อของผู้ถือหน่วยลงทุน หรื อ
ชื่อเสียงหรื อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริ ษัทจัดการ บริ ษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหรื อไม่จดั สรรหน่วยลงทุน
แต่บางส่วนหรื อทังหมดก็
้
ได้ โดยไม่จําเป็ นต้ องแจ้ งให้ ผ้ ซู ื ้อหน่วยทราบล่วงหน้ า
14.4.3 ในกรณี ที่จํ านวนเงิ น ที่ระบุไ ว้ ในใบคํ าสั่ง ซื อ้ หน่ว ยลงทุน ไม่ตรงกับจํ านวนเงิ น ที่บ ริ ษัท จัดการได้ รับ ชํ าระจาก
ผู้ซื ้อหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ ตามจํานวนเงินที่ได้ รับชําระเป็ นเกณฑ์
14.4.4 สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ ้นหลังจากนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้ บนั ทึกข้ อมูลการซื ้อหน่วยลงทุนของ
ผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนลงในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ วเท่านัน้
14.5 การคืนเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุน
บริ ษัท จัดการจะคืน เงิน ค่าซื อ้ หน่ว ยลงทุน ส่วนที่ ไม่ไ ด้ รับ การจัดสรรโดยไม่มีดอกเบี ย้ เป็ นเช็คขี ดคร่ อมสั่งจ่า ย เฉพาะ
ผู้สงั่ ซื ้อ ให้ แก่ผ้ สู งั่ ซื ้อภายใน 1 เดือนนับแต่วนั ทําการขายหน่วยลงทุน ตามสัดส่วนของเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุน อนึ่ง สําหรับ
กองทุนเปิ ด ตราสารหนี ้เอเชียน
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ดอกเบี ้ยและหรื อผลประโยชน์ใด ๆ ที่เกิดขึ ้นจากเงินที่ได้ รับจากการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน (ถ้ ามี) บริ ษัทจัดการจะนํารวมเข้ า
เป็ นทรัพย์สนิ ของกองทุน
14.6. เอกสารหลักฐานในการขอเปิ ดบัญชี
เอกสารประกอบการเปิ ดบัญชีมีดงั นี ้ เว้ นแต่บริ ษัทจัดการยินยอมผ่อนผันให้ เป็ นกรณีไป : (บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิใน
การพิจารณาจากเอกสารหลักฐานอื่นๆ เพิ่มเติมหรื อทดแทนตามที่เห็นสมควร)
14.6.1 กรณีบคุ คลธรรมดา
(1) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรื อสําเนาบัตรประจําตัวข้ าราชการ พร้ อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้ อง
(2) สําเนาหนังสือเดินทาง พร้ อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้ อง (เฉพาะกรณีบคุ คลต่างด้ าว)
(3) สําเนาสมุดเงินฝากที่มีชื่อและเลขที่บญ
ั ชี พร้ อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้ อง
หรื อเอกสารอื่นใดที่บริษัทจัดการอาจกําหนดเพิ่มเติม/ทดแทน
14.6.2 กรณีนิติบคุ คล
(1) สําเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ พร้ อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้ องโดยผู้มีอํานาจลงนาม
(2) สําเนาหนังสือบริ คณห์สนธิ ข้ อบังคับของบริ ษัท สําเนาบัตรประจําตัวผู้เสียภาษี อากร พร้ อมลงนามรับรองสําเนา
ถูกต้ องโดยผู้มีอํานาจลงนาม
(3) สําเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (แบบ บอจ. 5) ในกรณีบริษัทจํากัด หรื อหลักฐานอื่นที่แสดงรายชื่อผู้เป็ นหุ้นส่วนหรื อผู้เป็ น
เจ้ าของนิติบคุ คล ทังนี
้ ้ ตามที่บริ ษัทจัดการกําหนด พร้ อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้ องโดยผู้มีอํานาจลงนาม
(4) ตัวอย่างลายมือชื่อของผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบคุ คล และเงื่อนไขการลงนาม
(5) สําเนาบัตรประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้ านของผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบคุ คล
(6) สําเนาหนังสือรับรองของบริ ษัท หนังสือมอบอํานาจ ประกาศ คําสัง่ ระเบียบภายใน หรื อเอกสารหลักฐานในการ
แต่งตังบุ
้ คคลผู้มีอํานาจกระทําการแทนนิติบคุ คลนันๆ
้ พร้ อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้ องโดยผู้มีอํานาจลงนาม
(7) สําเนาหนังสือมอบอํานาจกระทําการ สําหรับกรณี ที่มีการมอบอํานาจให้ ผ้ ูอื่นกระทําการแทน พร้ อมสําเนาบัตร
ประชาชนผู้มอบอํานาจและผู้รับมอบอํานาจ อนึ่งหากหนังสือมอบอํานาจเป็ นฉบับสําเนา ฉบับสําเนาดังกล่าวจะต้ อง
ลงนามรับรองโดยผู้มอบอํานาจด้ วย
(8) สําเนาสมุดเงินฝากที่มีชื่อและเลขที่บญ
ั ชี พร้ อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้ องโดยผู้มีอํานาจลงนาม หรื อเอกสารอื่นใดที่
บริษัทจัดการอาจกําหนดเพิ่มเติม
14.6.3 กรณี เป็ นบุคคล และ/หรื อนิติบุคคลประเภทอื่น ๆ เช่น คณะบุคคล ห้ างหุ้นส่วนไม่จดทะเบียนนิติบุคคลที่มี
กฎหมายเฉพาะจัดตังขึ
้ ้น หรื อองค์กรอิสระ ฯลฯ บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการขอเอกสารอื่นใดเพิ่มเติม/ทดแทน ตามที่
เห็นสมควร
14.7 เงื่อนไขการซื ้อหน่วยลงทุน
14.7.1 บริ ษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ ศึกษา และยินดีที่จะปฏิบตั ิตามเงื่อนไขต่างๆ ตามที่ระบุไว้ ในโครงการ
และ/หรื อหนังสือชี ้ชวนแล้ ว
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14.7.2 บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิ ที่จะปรับปรุ งเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม และ/หรื อแก้ ไขวิธีการจัดส่งเอกสาร ข้ อมูล หรื อ
รายงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับกองทุนให้ กับผู้ถือหน่วยลงทุนแตกต่างไปจากเดิม อาทิเช่น บริ ษัทจัดการอาจพิจารณาจัดส่ง
เอกสาร ข้ อมูล หรื อรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับกองทุนผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น จัดส่งผ่านระบบเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต
ของบริ ษัทจัดการ หรื อ การจัดส่งข้ อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ (email) เป็ นต้ น และ/หรื อจัดส่งให้ ในรู ปแบบข้ อมูลทาง
อิเล็กทรอนิกส์อื่น หรื อวิธีการอื่นใดตามที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนได้ แสดงความจํานงไว้ แล้ วแต่กรณี ทังนี
้ ้ สําหรับหนังสือรับรองสิทธิ
ในหน่วยลงทุนที่ได้ รับผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ และ/หรื อวิธีการอื่นใด ตามที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนได้ แสดงความจํานงไว้
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถใช้ แทนหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนตามปกติได้
อนึ่ง กรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนได้ แสดงความจํานงในการรับเอกสาร ข้ อมูล หรื อรายงานต่างๆ เกี่ยวกับกองทุนตามวิธีใดวิธี
หนึ่งข้ างต้ น บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะจัดส่งเอกสาร ข้ อมูล หรื อรายต่างๆ ให้ ผ้ ูถือหน่วยลงทุนตามวิธีที่ได้ แสดง
ความจํานงไว้ เท่านัน้ จนกว่าจะมีคําสัง่ เปลี่ยนแปลงเป็ นอย่างอื่น ดังนัน้ ผู้ถือหน่วยลงทุนจึงควรตรวจสอบให้ แน่ใจว่าได้ รับ
ข้ อมูลเกี่ยวกับกองทุนครบถ้ วน ตามวิธีหรื อช่องทางที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนได้ แสดงความจํานงไว้ กบั บริษัทจัดการ
14.7.3 ผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนที่ได้ ทําการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน และได้ ชําระเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุนเต็มตามจํานวนแล้ ว จะเพิก
ถอนการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน และ/หรื อขอคืนเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุนไม่ได้ เว้ นแต่จะได้ รับอนุมตั ิจากบริ ษัทจัดการเป็ นกรณี
พิเศษ
14.7.4 ผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนที่มีถิ่นฐานอยู่ในต่างประเทศ จะต้ องเป็ นผู้รับภาระในเรื่ องของข้ อกําหนด กฎระเบียบ และ
ภาษี ตา่ ง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนเอง
14.7.5 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรื อระงับ การสัง่ ซื ้อ การจัดสรร และ/หรื อการโอนหน่วยลงทุนให้ แก่ US Person
้
อบางส่วน และ/หรื อปฏิเสธที่
14.7.6 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธ และ/หรื อระงับการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน ทังหมดหรื
จะให้ คําแนะนําการลงทุน ในกรณีใดกรณีหนึง่ ดังต่อไปนี ้ :(1) กรณี ที่การสัง่ ซือ้ หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยรายใดรายหนึ่ง อาจมีผลทําให้ ผ้ ูสงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนรายนัน้ ๆ ถือหน่วย
ลงทุนมากกว่าร้ อยละ 5.0 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
(2) กรณีที่การสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนนันมี
้ ผลทําให้ จํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินกว่าจํานวนเงินทุนของโครงการตามที่
ได้ รับอนุมตั ิจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(3) กรณีเอกสารหรื อข้ อมูลประกอบการซื ้อหน่วยลงทุนที่บริ ษัทจัดการได้ รับจากผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ องตามความ
เป็ นจริง และ/หรื อไม่ครบถ้ วน
(4) กรณีเอกสารหรื อข้ อมูลประกอบการซื ้อหน่วยลงทุนที่บริ ษัทจัดการได้ รับจากผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ องตามความ
เป็ นจริง และ/หรื อไม่ครบถ้ วนทังตามข้
้
อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรื อตามข้ อกําหนดของบริษัทจัดการ
อาทิเช่น ผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนปฏิเสธที่จะให้ ข้อมูลหรื อให้ ข้อมูลที่ไม่ครบถ้ วน เพื่อประกอบการให้ คําแนะนําที่สอดรับกับ
ระดับความเสี่ยงของกองทุนรวม และ/หรื อผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนประสงค์จะลงทุนในกองทุนที่มีระดับความเสี่ยงสูงกว่าระดับ
ความเสี่ยงที่ผ้ สู งั่ ซื ้อหน่วยลงทุนยอมรับได้ และผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนไม่ยินยอม/ไม่ให้ คํายืนยันรับทราบถึงระดับความเสี่ยงที่
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เพิ่มขึน้ จากการลงทุนในกองทุนดังกล่าว และ/หรื อกรณี ที่ผ้ สู งั่ ซื ้อหน่วยลงทุนไม่ได้ นําส่งเอกสารหลักฐานประกอบการซือ้
หน่วยตามที่กําหนด เป็ นต้ น
(5) กรณีที่มีเหตุอนั ควรสงสัยว่าผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุน และ/หรื อผู้ถือหน่วยลงทุน หรื อบุคคลที่เกี่ยวข้ อง/เกี่ยวเนื่อง/เกี่ยวพัน
กับผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุน และ/หรื อผู้ถือหน่วยลงทุน เป็ นบุคคลที่มีความเกี่ยวข้ อง/เกี่ยวเนื่อง/เกี่ยวพันกับการฟอกเงินหรื อ
การก่อการร้ าย หรื ออยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษ/สอบสวน/ติดตาม/ต้ องสงสัย/ถูกดําเนินคดี และ/หรื อ เป็ นบุคคลที่มีชื่ออยู่ใน
บัญชีรายชื่อผู้กระทําผิด (Black List) จากเจ้ าหน้ าที่ของรัฐหรื อเจ้ าหน้ าที่ขององค์กรกํากับดูแลที่เกี่ยวข้ องในเรื่ องดังกล่าว
(6) กรณีที่ปรากฏเหตุการณ์ตามข้ อ 18 “การเลื่อนกําหนดการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผ้ ถู ือหน่วย ลงทุน” ข้ อ 19
“การไม่ขายหรื อไม่รับซื ้อคืนหน่วยลงทุนตามคําสัง่ ซื ้อหรื อ คําสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุน” ข้ อ 20 “การหยุดรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน”
หรื อ ข้ อ 24 “วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที่มลู ค่าหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ อง”
(7) บริ ษัทจัดการอาจขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสัง่ ซื ้อ และ/หรื อการจัดสรรหน่วยลงทุนในบางกรณีตามที่บริ ษัทจัดการ
เห็นสมควร เช่น ในกรณีที่บริ ษัทจัดการเห็นว่าเป็ นประโยชน์โดยรวมต่อกองทุนหรื อผู้ถือหน่วยลงทุน หรื อกรณีที่การสัง่ ซื ้อ
้ ้ เพื่อเป็ นการรักษา
หน่วยลงทุนอาจก่อให้ เกิดปั ญหาในการบริ หารกองทุนหรื อก่อให้ เกิดผลเสียหายแก่กองทุน เป็ นต้ น ทังนี
ผลประโยชน์โดยรวมของกองทุน ผู้ถือหน่วยลงทุน และ ชื่อเสียงหรื อความรับผิดชอบทางกฎหมายในอนาคตของบริ ษัทจัดการ
เป็ นหลัก
้
กรายการและยกเลิกการ
(8) บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสัง่ ซื ้อ และ/หรื อการจัดสรรหน่วยลงทุนทังหมดทุ
ขายหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครัง้ แรกนี ้หากคาดการณ์ได้ ว่า การจัดตังและ/หรื
้
อการลงทุนของกองทุน ณ ขณะนันๆ
้
ไม่เหมาะสม และ/หรื อไม่เป็ นประโยชน์โดยรวมต่อนักลงทุน โดยบริ ษัทจัดการอาจยกเลิกการจัดตังกองทุ
้
นและคืนเงินค่า
จองซื ้อให้ กบั นักลงทุนโดยเร็ว
14.7.6 กรณีที่การสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันใดมีจํานวนเกินข้ อจํากัดการถือหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวม บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรื อระงับการสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุนแก่บคุ คลใดหรื อกลุ่มบุคคลเดียวกันใดที่ซื ้อ
หน่วยลงทุนเกิ นข้ อจํ ากัดการถื อหน่วยลงทุน เว้ นแต่เข้ าข้ อยกเว้ นตามประกาศคณะกรรมการกํ ากับตลาดทุนว่าด้ ว ย
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้ อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้ าที่ของบริษัทจัดการ
เงื่อนไขอื่น :
เงื่อนไขอื่นๆ ของข้ อ 14 “การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครัง้ แรก”
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับปรุง แก้ ไข และ/หรื อเพิ่มเติมข้ อ 14 “การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครัง้ แรก” ตาม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่บริ ษัทจัดการกําหนด และเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยไม่ถือว่า
เป็ นการแก้ ไขโครงการ โดยบริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ลู งทุนทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนวันเริ่ มให้ บริ การ โดยจะ
ติดประกาศ ณ สถานที่ทําการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน (ถ้ ามี) ทังนี
้ ้ การปรับปรุง แก้ ไข และ/หรื อ
เพิ่มเติมดังกล่าวจะเป็ นไปเพื่อประโยชน์โดยรวมของกองทุน
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15. การออกและส่ งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่ วยลงทุนหรื อใบหน่ วยลงทุน
15.1. รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
- หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน
- ระบบไร้ ใบหน่วยลงทุน
15.2.

เงื่อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและระยะเวลาการส่งมอบ

(1) โครงการจัดการจะใช้ ระบบไร้ ใบหน่วยลงทุน (Scripless) โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการให้ นายทะเบียนหน่วยลงทุน
ทําการบันทึกชื่อผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนเป็ นผู้ถือหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนตามรายละเอียดใน “ใบคําขอเปิ ด
บัญชีกองทุน” และ “ใบคําสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน” เมื่อผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนได้ ชําระเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุนครบถ้ วนแล้ ว
ในกรณีที่มีผ้ ถู ือหน่วยลงทุนตังแต่
้ 2 คนขึ ้นไป แต่ไม่เกิน 4 คนถือหน่วยลงทุนร่วมกัน บริ ษัทจัดการจะจดแจ้ งชื่อผู้ถือหน่วย
ลงทุนเหล่านันเป็
้ นผู้ถือหน่วยลงทุนร่ วมกันในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และจะถือเอาบุคคลที่มีชื่อแรกในคําขอเปิ ดบัญชี
กองทุน เป็ นผู้ใ ช้ สิท ธิใ นฐานะผู้สัง่ ซื ้อหน่ว ยลงทุน หรื อ ผู้ถือ หน่ว ยลงทุน อย่า งไรก็ดีห ากผู้สัง่ ซื ้อประสงค์เ ป็ นอย่า งอื่น
บริ ษัทจัดการอาจพิจารณาตามที่เห็นสมควร
(2) นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออก “หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน” ทุกครัง้ ที่มีการสัง่ ซื ้อหรื อขายคืนหน่วยลงทุน ผ่าน
ระบบการซื ้อ / ขายหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ด เพื่อเป็ นการยืนยันจํานวนหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนและจะจัดส่ง
หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษี ให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนภายใน 15 วันทําการนับแต่วนั ทําการ
ถัดจากวันที่ปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้ แรก หรื อภายใน 5 วันทําการนับแต่วนั คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
วันทําการซื ้อขายหน่วยลงทุนในช่วงการขายและรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครัง้ แรก อนึ่ง เอกสารหลักฐาน
ต่างๆ จะจัดส่งโดยทางไปรษณีย์หรื อให้ ผ้ สู นับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนเป็ นผู้มอบให้ แล้ วแต่กรณี
นายทะเบียนหน่วยลงทุนและ/หรื อบริ ษัทจัดการจะถือเอายอดคงเหลือของหน่วยลงทุนที่ปรากฎในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนและ
ในหนังสือรั บรองสิทธิ ในหน่วยลงทุน ที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้ ส่งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนฉบับล่าสุดเป็ นรายการที่เป็ น
ปั จจุบนั และถูกต้ อง
(3) นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออก “หนังสือรั บรองสิทธิ ในหน่วยลงทุน” ทุกครัง้ ที่มีการทํารายการโอนหน่วยลงทุน
ระหว่างระบบนายทะเบียนหน่วยลงทุน และบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด ภายใน 5 วันทําการนับแต่
วันทําการที่ทํารายการโอนหน่วยลงทุน ทัง้ นี ้ นายทะเบียนหน่วยลงทุนหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรั บซื อ้ คืนจะจัดส่ง
หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน
(4) นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะดําเนินการให้ มีการออกและจัดส่ง “รายงานการถือหน่วยลงทุน” ซึ่งได้ รับการปรับปรุ ง
รายการให้ เป็ นปั จจุบนั ณ วันทําการสุดท้ ายของทุกไตรมาสตามปี ปฏิทิน ให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที่ได้ ทําการฝากหน่วยลงทุน
ไว้ กบั บัญชีของนายทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วันทําการสุดท้ ายของไตรมาสนันๆ
้
ในกรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนรายใดมีจํานวนหน่วยลงทุนในบัญชีกองทุนเหลือตํ่ากว่า 500 หน่วย นายทะเบียนหน่วยลงทุน
และ/หรื อบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่จดั ส่งรายงานดังกล่าว

กองทุนเปิ ด ตราสารหนี ้เอเชียน

44

(5) ในกรณีที่บญ
ั ชีกองทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มีมลู ค่าคงเหลือในบัญชีและบัญชีนนไม่
ั ้ มีการติดต่อขอใช้ บริ การเป็ น
เวลานานติดต่อกันเกิน 1 ปี บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิ ที่จะปิ ดบัญชี ดงั กล่าวโดยไม่ต้องแจ้ งให้ ผ้ ูถือหน่วยลงทุนทราบ
ล่วงหน้ าไม่วา่ ด้ วยเหตุผลใด ๆ
(6) นายทะเบียนหน่วยลงทุนและ/หรื อบริ ษัทจัดการจะดําเนินการออกใบหน่วยลงทุนให้ กบั ผู้ถือหน่วยลงทุนเฉพาะใน
กรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนร้ องขอให้ ออกใบหน่วยลงทุน เพื่อนําไปใช้ เป็ นหลักประกันในการขอสินเชื่อจากสถาบันการเงิน โดย
ผู้ร้องขอจะต้ องดําเนินการดังนี ้ :(6.1) กรอกรายละเอียดในใบคําขอให้ ออกใบหน่วยลงทุน ซึง่ ขอรับได้ จากนายทะเบียนหน่วยลงทุน
(6.2) ยื่นใบคําขอให้ ออกใบหน่วยลงทุนพร้ อมชําระค่าธรรมเนียมในการออกใบหน่วยลงทุนต่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนตามที่
ระบุไว้ ในข้ อ 23 “ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายที่เรี ยกเก็บจากผู้สงั่ ซื ้อหรื อผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม”
(6.3) นายทะเบียนหน่วยลงทุนโดยได้ รับมอบหมายจากบริ ษัทจัดการจะดําเนินการออกใบหน่วยลงทุนให้ กบั ผู้ถือหน่วย
ลงทุนตามจํานวนหน่วยลงทุนที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนกรอกในใบคําขอ สําหรับกรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนกรอกจํานวนหน่วยลงทุน
ในใบคําขอมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที่ปรากฏอยูใ่ นรายการที่บนั ทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน นายทะเบียนหน่วยลงทุน
และ/หรื อบริ ษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะให้ ออกใบหน่วยลงทุนสําหรับหน่วยลงทุนจํานวนเท่าที่ปรากฏ
อยูใ่ นรายการที่บนั ทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนัน้
(6.4) ใบหน่วยลงทุนที่ออกให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนจะมีรายการตามที่คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ประกาศกําหนดซึ่งจะระบุชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน โดยในใบหน่วยลงทุนจะต้ องมีลายมือชื่อกรรมการผู้มีอํานาจลงนามผูกพัน
บริ ษัทจัดการและประทับตราสําคัญ หรื อจะต้ องมีลายมือชื่อกรรมการผู้มีอํานาจลงนามผูกพันนายทะเบียนหน่วยลงทุน
และ/หรื อใช้ เครื่ องจักรประทับ หรื อโดยวิธีอื่นใดตามที่กฏหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จะอนุญาตให้ ทําได้
จึงจะถือว่าใบหน่วยลงทุนถูกต้ องและมีผลสมบูรณ์ตามกฎหมาย
16. การรั บซือ้ คืนหน่ วยลงทุน
16.1 ช่องทางการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน
 Internet
 บริการขายผ่านเจ้ าหน้ าที่ทางโทรศัพท์
 บริการการลงทุนตามแผนการลงทุนอัตโนมัติ (Regular Saving Plan)
16.2

วิธีการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน : รับซื ้อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

รายละเอียดวิธีการรั บซือ้ คืนหน่ วยลงทุน
16.2.1 การสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้ องกรอกรายละเอียดในใบคําสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุน และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง ให้ ครบถ้ วนชัดเจน
16.2.2 มูลค่าขันตํ
้ ่าของการขายคืนหน่วยลงทุน
- ไม่กําหนด -
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16.2.3 ราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
ราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุน = มูลค่าหน่วยลงทุน ณ สิ ้นวันทําการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
หักด้ วย ส่วนต่างค่ารับซื ้อคืนหน่วยลงทุน (Redemption Spread) (ถ้ ามี)
หักด้ วย ค่าธรรมเนียมการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee) (ถ้ ามี)
บริ ษัทจัดการจะใช้ มลู ค่าหน่วยลงทุน ณ สิ ้นวันทําการที่รับซื ้อคืนหน่วยลงทุนเป็ นเกณฑ์ในการคํานวณราคารับซื ้อคืน โดย
มูลค่าหน่วยลงทุน ราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุน ต้ องเป็ นมูลค่าและราคาที่ได้ รับการรับรองโดยผู้ดแู ลผลประโยชน์แล้ ว
16.2.4 การรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนผ่านช่องทางที่บริษัทจัดการกําหนด
ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ต้องการขายคืนหน่วยลงทุนสามารถติดต่อขอรับใบคําสัง่ ขายคืนและขายคืนหน่วยลงทุนได้ ที่บริ ษัท
้ ่าของการสัง่ ขายคืน และ
จัดการ หรื อสํานักงานและสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน (ถ้ ามี) สําหรับมูลค่าขันตํ
จํานวนเงินสูงสุดต่อครัง้ ในการสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุน ให้ เป็ นไปตามที่ระบุไว้ ในหนังสือชี ้ชวน และ/หรื อคู่มือการใช้ บริ การ
ของแต่ละระบบ และ/หรื อตามที่บริ ษัทจัดการประกาศกําหนดเพิ่มเติม ทังนี
้ ้ การทํารายการสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนผ่าน
บริ ษัทจัดการ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดต่อด้ วยตนเองได้ ที่บริ ษัทจัดการ หรื อส่งคําสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนมายังบริ ษัท
จัดการผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรื อทางไปรษณีย์ หรื อเครื่ องโทรสาร หรื อวิธีอื่นใด ที่บริษัทจัดการประกาศกําหนด
นอกจากช่องทางการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวข้ างต้ นแล้ ว บริษัทจัดการยังเปิ ดให้ มีช่องทางอื่นๆ อาทิเช่น
- ระบบ Premier Online (Internet Trading) ผ่าน www.uobam.co.th หรื อ
- บริการการลงทุนตามแผนการลงทุนอัตโนมัติ (Regular Saving Plan) หรื อ
- บริการขายผ่านเจ้ าหน้ าที่ทางโทรศัพท์
ซึ่งวิธีการหรื อช่องทางการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวข้ างต้ น บริ ษัทจัดการอาจเปิ ด และ/หรื อไม่เปิ ดให้ บริ การครบ
ทุก ช่ อ งทาง
ผู้สั่ง ขายคื น หน่ ว ยลงทุน สามารถสอบถามเพิ่ม เติ ม และขอคุ่มื อ การใช้ บ ริ ก ารของแต่ละระบบได้ ที่
บริ ษัทจัดการ และ/หรื อสถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ ามี) ทังนี
้ ้ ผู้สงั่ ขายคืน
หน่วยลงทุนสามารถศึกษารายละเอียด ข้ อกําหนด และเงื่อนไขต่างๆ ของแต่ละระบบได้ จากคู่มือการใช้ บริ การ และ/หรื อที่
บริษัทได้ ประกาศเพิ่มเติม เช่น ผู้สงั่ ขายคืนหน่วยลงทุนที่ต้องการใช้ บริ การในแต่ละระบบ จะต้ องเคยเปิ ดบัญชีกองทุนหรื อ
บัญ ชี ผ้ ูถือ หน่วยลงทุน มาก่อน และ/หรื อได้ รับอนุมัติการขอใช้ บ ริ ก าร และ/หรื อ การขอหักบัญ ชี เงิน ฝากอัตโนมัติข อง
ธนาคารพาณิชย์ เป็ นต้ น
บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับปรุ ง แก้ ไข เพิ่มเติม หยุดการให้ บริ การ และ/หรื อปรับลด วิธีการหรื อช่องทางดังกล่าว
ซึ่งจะเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยไม่ถือว่าเป็ นการแก้ ไขโครงการ โดยบริ ษัทจัดการ
จะแจ้ งให้ ผ้ ลู งทุนทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนวันเริ่ม / หยุดการให้ บริการ ทังนี
้ ้ จะติดประกาศ ณ สถานที่ทําการ
ของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน (ถ้ ามี)
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16.3

ระยะเวลาในการรับซื ้อคืน

ทุกวันทําการ ระหว่ างเวลา......................ถึง.......................(จะระบุไว้ ในหนังสือชีช้ วน)
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทํารายการซื ้อ/ขายคืน/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ ระหว่างเวลาเปิ ดทําการธนาคารพาณิชย์ ทังนี
้ ้
การทํารายการภายในเวลาที่กําหนดใด ให้ ถือเป็ นรายการของวันทําการนัน้ ทังนี
้ ้ การทํารายการภายหลังเวลาที่กําหนด จะ
ถือเป็ นรายการของวันทําการถัดไป
บริ ษัทจัดการสงวนสิทธิ ที่จะพิจารณาข้ อมูล และเวลาการทํารายการของผู้ถือหน่วยลงทุน ภายใต้ หลักฐานที่ปรากฏอยู่ที่
บริษัทจัดการเป็ นหลักฐานอ้ างอิงเท่านัน้
อนึ่ง บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลง/แก้ ไข/ขยาย/เพิ่ม/ลด วัน เวลา วิธีการ หรื อ หยุด/เลื่อนการส่งคําสัง่ ซื ้อ/
ขายคืน/ สับเปลี่ยน และ/หรื อการส่งคําสัง่ ซื ้อ/ขายคืน/สับเปลี่ยนล่วงหน้ าเป็ นการชัว่ คราว/ถาวร ซึ่งหากเป็ นกรณีที่บริ ษัท
จัดการทราบหรื อรู้เหตุลว่ งหน้ า บริ ษัทจัดการจะประกาศให้ ผ้ ถู ือหน่วยทราบไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนมีการปรับเปลี่ยน
อย่างไรก็ดี หากเป็ นกรณี ไม่ทราบล่วงหน้ า อาทิเช่น เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ หรื อเกิดการเปลี่ยนแปลงทาง
การเมือง หรื อสถานการณ์การลงทุนไม่เหมาะสม เป็ นต้ น บริ ษัทจัดการจะประกาศให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบโดยเร็ วที่สดุ โดย
ประกาศไว้ ณ สถานที่ทําการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน (ถ้ ามี)
16.4

การขายคืนหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่ วยลงทุนไม่ ต้องแจ้ งล่ วงหน้ า
ทังนี
้ ้ ให้ ดเู งื่อนไขในข้ อ 16.3 ประกอบ
16.5

การชําระเงินค่ารับซื ้อคืนหน่วยลงทุน

16.5.1 บริ ษัทจัดการจะดําเนินการหรื อมอบหมายให้ ผ้ สู นับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน
ภายใน 5 วันทําการถัดจากวันที่มีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันทําการซื ้อขายหน่วยลงทุนนันๆ
้ โดยการโอนเงิน
เข้ าบัญชี เงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนหรื อจ่ายเป็ นเช็คขีดคร่ อมสั่งจ่ายเฉพาะระบุช่ือผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทาง
ไปรษณีย์หรื อนําส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน ทังนี
้ ้ ตามที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนได้ แจ้ งความประสงค์ไว้
16.5.2 สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุน จะเกิดขึ ้นหลังจากที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้ บนั ทึกข้ อมูล
การสัง่ ซื ้อ/ขายหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ วเท่านัน้
16.5.3 บริ ษัทจัดการจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที่รับซื ้อคืน ในวันทําการถัดจากวันที่มีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุน
16.6

เงื่อนไขการขายคืนหน่วยลงทุน

16.6.1 บริ ษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ ทําการศึกษา และยินดีจะปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ตามที่ระบุไว้ ใน
โครงการ และ/หรื อหนังสือชี ้ชวนแล้ ว
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16.6.2 ในการขายคืนหน่วยลงทุนนัน้ ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้ องแสดงเอกสารหลักฐานให้ กบั บริ ษัทจัดการ หรื อตอบคําถาม
ข้ อมูลส่วนบุคคลกรณี ทํ ารายการทางโทรศัพท์ หรื อเอกสารหรื อวิธี การอื่ นใด เมื่ อได้ รั บการร้ องขอจากบริ ษั ทจัดการหรื อ
้ ้ เพื่อประโยชน์ในการยืนยันตัวตนของ
ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนหรื อสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน ทังนี
ผู้ถือหน่วยลงทุน
16.6.3 ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ยื่นแสดงความจํานงในการขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรื อส่งคําสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุน จะทํา
การยกเลิกหรื อเปลี่ยนแปลงไม่ได้ ทังนี
้ ้ เว้ นแต่จะได้ รับความเห็นชอบจากบริษัทจัดการเป็ นกรณีพิเศษ
16.6.4 ในกรณี ที่ผ้ ูถือหน่วยลงทุนระบุจํานวนหน่ว ยลงทุนและ/หรื อจํานวนเงิน ที่ต้องการขายคืนในใบคํา สัง่ ขายคืน
หน่วยลงทุนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนและ/หรื อจํานวนเงินที่ปรากฎในการบันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนบริ ษัทจัดการ
จะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทังหมดเท่
้
าที่ปรากฏตามที่บนั ทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนัน้
16.6.5 เอกสารใบบันทึกรายการที่ออกจากเครื่ องโทรสารของผู้สงั่ ขายคืนสามารถใช้ เป็ นเอกสารประกอบการทํารายการได้
เท่านัน้ บริ ษัทจัดการจะพิจารณาจากหลักฐานที่ปรากฏอยู่กับบริ ษัทจัดการเป็ นหลักฐานการทํารายการที่สมบูรณ์ และ
อ้ างอิงได้
16.6.6 กรณี เปลี่ยนแปลงวัน เวลา วิธีการ หรื อหยุดรับคําสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรื อปรับปรุ งแก้ ไขเพิ่มเติมการ
รับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
บริ ษัทจัดการอาจทําการขยาย หรื อลดระยะเวลาในการรับคําสัง่ ซื ้อคืน/ขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรื อระยะเวลาการส่ง
คําสัง่ ล่วงหน้ าต่างไปจากเดิม เช่น หากผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนที่บริ ษัทจัดการแต่งตังได้
้ ทําการขยาย หรื อลด
ระยะเวลาในการทําการให้ แตกต่างไปจากวัน เวลาทําการตามปกติของธนาคารพาณิชย์ไทย หรื อหากธนาคารพาณิชย์ได้
ทําการขยาย หรื อลดระยะเวลาในการทําการให้ แตกต่างไปจากวัน เวลาทําการตามปกติ หรื อหากมีการปรับปรุง/เปลี่ยนแปลง
ระบบการโอนเงินระหว่างประเทศ เป็ นต้ น
16.6.7 กรณีปฏิเสธ / ชะลอการสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธ และ/หรื อชะลอการสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีใดกรณีหนึง่ ดังต่อไปนี ้
(1) กรณีที่เอกสารหลักฐานการสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนไม่ครบถ้ วน
(2) กรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที่ทําการขายคืนหน่วยลงทุนยังมิได้ นําส่งเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่ใช้ เปิ ดบัญชีจนครบถ้ วน
ผู้ถือหน่วยลงทุนรายที่ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนจะต้ องนําส่งเอกสารหลักฐานต่างๆ จนครบถ้ วนก่อนจึงจะทําการ
ขายคืนหน่วยลงทุนได้
(3) กรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงข้ อมูลหรื อข้ อเท็จจริ งใด ๆ และยังมิได้ ทําการแจ้ งการเปลี่ยนแปลง และ/หรื อ
นําส่งเอกสารหลักฐานการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ให้ บริษัทจัดการ และ/หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน
(4) กรณีที่มีคําสัง่ จากหน่วยงานที่มีอํานาจตามกฎหมาย มีคําสัง่ ให้ ปฏิเสธ / ชะลอ / ระงับ การสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุน
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16.6.8 ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีใบหน่วยลงทุนที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนหรื อบริ ษัทจัดการได้ ออกไว้ ให้ ตามข้ อ 15 “การออก
และส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน” หากจะขายคืนหน่วยลงทุนจํานวนดังกล่าวจะต้ องนําใบหน่วยลงทุนมาส่ง
มอบคืน แก่บ ริ ษ ัท จัด การเพื ่อ ให้ น ายทะเบีย นหน่ว ยลงทุน ทํ า การโอนหน่ว ยลงทุน นั ้นเข้ า ระบบไร้ ใ บหน่ ว ยลงทุน
(Scripless) ก่อน จึงจะขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวได้
เงื่อนไขอื่น :
เงื่อนไขอื่นๆ ของข้ อ 16 “การรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน”
บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับปรุง แก้ ไข และ/หรื อเพิ่มเติมข้ อ 16 “การรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน” ตามหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขที่บริ ษัทจัดการกําหนด และเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยไม่ถือว่าเป็ นการแก้ ไข
โครงการ โดยบริษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ลู งทุนทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนวันเริ่มให้ บริการ โดยจะติดประกาศ
ณ สถานที่ทําการของบริ ษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน (ถ้ ามี) ทังนี
้ ้ การปรับปรุง แก้ ไข และ/หรื อเพิ่มเติม
ดังกล่าวจะเป็ นไปเพื่อประโยชน์โดยรวมของกองทุน
17. การสับเปลี่ยนหน่ วยการถือหน่ วยลงทุน
ช่องทางการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน :
 บริ ษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน
 Internet
 บริการการลงทุนตามแผนการลงทุนอัตโนมัติ
 บริ การสับเปลี่ยนผ่านเจ้ าหน้ าที่ทางโทรศัพท์ (Regular Saving Plan)
17.1 เงื่อนไขการสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุน
การสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุน หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดหนึ่ง (“กองทุนเปิ ดต้ นทาง”) เพื่อซื ้อ
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดอีกกองทุนหนึ่ง (“กองทุนเปิ ดปลายทาง”) ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ ในโครงการจัดการและ/หรื อ
หนังสือชี ้ชวน
โดยบริ ษัทจัดการจะดําเนินการนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนซึ่งได้ หกั ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนขาออกจาก
กองทุนเปิ ดต้ นทาง (ถ้ ามี) ไปชําระค่าซื ้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดปลายทาง โดยเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุนดังกล่าวนี ้จะถูก
หักค่าธรรมเนียมในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนขาเข้ าของกองทุนเปิ ดปลายทางไว้ ด้วย (ถ้ ามี)
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนเปิ ดที่อยู่ภายใต้ การบริ หารของบริ ษัทจัดการ โดยจะต้ องเป็ น
กองทุนเปิ ดที่ระบุไว้ ในหนังสือชี ้ชวนว่าสามารถทําการสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนได้ เท่านัน้ ทังนี
้ ้ การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ไปมาระหว่างกองทุนเปิ ดต่าง ๆ นัน้ จะต้ องเป็ นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ ในหนังสือชี ้ชวนด้ วย
ทังนี
้ ้ การในทํารายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนใดๆ ผู้ถือหน่วย/ผู้ลงทุนสามารถทํารายการสับเปลี่ยนได้ เฉพาะกรณีเป็ นการ
ทํารายการภายใต้ ผ้ ูถือหน่วยบุคคลเดียวภายใต้ หมายเลขผู้ถือหน่วยเดียวกันเท่านัน้ บริ ษัทจัดการไม่อนุญาติให้ มีการ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนข้ ามหมายเลขผู้ถือหน่วยลงทุน เว้ นแต่จะได้ รับการพิจารณาจากบริษัทจัดการเป็ นรายกรณี
อนึ่ง ในการทํารายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนใดๆ ของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ทําการเปิ ดบัญชีกองทุนผ่านตัวแทนขายของ
บริ ษัทจัดการนัน้ อาจมีกรณีที่ไม่สามารถทํารายการสับเปลี่ยนได้ ทังนี
้ ้ ขึ ้นอยู่กบั ระบบงานของตัวแทนที่ทําการเปิ ดบัญชี
ของผู้ถือหน่วยเป็ นสําคัญ
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อย่างไรก็ตาม บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะให้ มีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิ ดภายใต้ การบริ หารของบริ ษัทจัดการ
(“กองทุนเปิ ดต้ นทาง”) มาเข้ ากองทุนเปิ ด ตราสารหนี ้เอเชียน (“กองทุนเปิ ดปลายทาง”) และ/หรื อ การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
จากกองทุนเปิ ด ตราสารหนี ้เอเชียน (“กองทุนเปิ ดต้ นทาง”) ไปยังกองทุนเปิ ดอื่นภายใต้ การบริ หารจัดการของบริ ษัทจัดการ
(“กองทุนเปิ ดปลายทาง”) โดยขึ ้นอยู่กบั ดุลยพินิจของบริ ษัทจัดการ ทังนี
้ ้ การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดดังกล่าว
จะต้ องเป็ นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ ในโครงการจัดการ และ/หรื อหนังสือชี ้ชวน
ทังนี
้ ้ บริษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบถึงกองทุนที่สามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ ทางเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ
บริ ษั ทจัดการขอสงวนสิท ธิ ที่จะหยุดรั บ คํ าสั่ง สับเปลี่ยนการถื อหน่ ว ยลงทุน เป็ นการชั่วคราว หรื อ ถาวรก็ไ ด้ ในกรณี ที่
บริ ษัทจัดการเห็นว่าการหยุดรับคําสัง่ สัง่ สับเปลี่ยนดังกล่าวจะเป็ นประโยชน์สงู สุด หรื อมีผลกระทบในทางที่ดีต่อกองทุน
เปิ ดและผู้ถือหน่วยลงทุน โดยจะปิ ดประกาศไว้ ที่สํานักงานของบริ ษัทจัดการ และ/หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน
(ถ้ ามี) และ/หรื อประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
17.2 วันเวลาทําการสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทําการสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนได้ โดยวันและเวลาในการส่งคําสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้ เป็ น
วันและเวลาเดียวกันกับการส่งคําสัง่ ซื ้อหรื อคําสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุน ตามที่ระบุไว้ ในโครงการ และ/หรื อหนังสือชี ้ชวนของ
ทังกองทุ
้
นเปิ ดต้ นทาง และกองทุนเปิ ดปลายทาง และ/หรื อเงื่อนไข หรื อหลักเกณฑ์ที่บริษัทจัดการกําหนด
17.3 การกําหนดราคาขายหน่วยลงทุน กรณีสบั เปลี่ยนการถือหน่วยลงทุน
ในการสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้ เป็ นเกณฑ์ในการคํานวณเมื่อสิ ้นวันทําการสับเปลี่ยนจะกําหนด
ราคาขายและราคารับซื ้อ ดังนี ้
(1) กรณีเป็ นกองทุนเปิ ดต้ นทาง
การกํ าหนดราคารั บ ซื อ้ คื น หน่ว ยลงทุน จะใช้ มูลค่า หน่ว ยลงทุน ของวัน ทํ า การสับ เปลี่ย นการถื อ หน่ว ยลงทุน หักด้ ว ย
ค่าธรรมเนียม (ถ้ ามี)
(2) กรณีเป็ นกองทุนเปิ ดปลายทาง
การคํานวณราคาสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะใช้ มลู ค่าหน่วยลงทุนที่คํานวณได้ ณ วันทําการซื ้อขายหน่วยลงทุนก่อนหน้ า
วันที่บริ ษัทจัดการถือว่าได้ รับเงินจากกองทุนเปิ ดต้ นทาง บวกด้ วยค่าธรรมเนียม (ถ้ ามี)
ทังนี
้ ้ มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้ คํานวณราคาขายและราคารับซื ้อในการสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนข้ างต้ นจะต้ องได้ รับการ
รับรองจากผู้ดแู ลผลประโยชน์แล้ ว
17.4 วิธีการสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุน
วิธีหรื อช่องทางการสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนให้ ใช้ วิธีหรื อช่องทางเดียวกันกับการส่งคําสัง่ ซื ้อหรื อคําสัง่ ขายคืนหน่วย
ลงทุน ตามที่ระบุไว้ ในโครงการ และ/หรื อหนังสือชีช้ วนของทัง้ กองทุนเปิ ดต้ นทาง และกองทุนเปิ ดปลายทาง และ/หรื อ
เงื่อนไขหรื อหลักเกณฑ์ที่บริษัทจัดการกําหนด

กองทุนเปิ ด ตราสารหนี ้เอเชียน

50

17.5 การคืนเงินค่าสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่ระบุไว้ ในข้ อ 13.5 “การคืนเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุน” และข้ อ 14.5 “การคืนเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุน”
เงื่อนไขอื่น :
เงื่อนไขอื่น ๆ ของข้ อ 17 “การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน”
บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธ และ/หรื อระงับการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ทังหมดหรื
้
อบางส่วน และ/หรื อปฏิเสธที่
จะให้ คําแนะนําการลงทุนในกรณี ที่เอกสารหรื อข้ อมูลประกอบการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่บริ ษัทจัดการได้ รับจากผู้ถือ
้
อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรื อ
หน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ องตามความเป็ นจริง และ/หรื อไม่ครบถ้ วนทังตามข้
ตามข้ อ กํ า หนดของบริ ษั ท จัด การ อาทิ เ ช่ น ผู้ถื อ หน่ ว ยลงทุน ปฏิ เ สธที่ จ ะให้ ข้ อ มูล หรื อ ให้ ข้ อ มูล ที่ ไ ม่ ค รบถ้ ว น เพื่ อ
ประกอบการให้ คําแนะนําที่สอดรับกับระดับความเสี่ยงของกองทุนรวม และ/หรื อผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุนไปลงทุนในกองทุนที่มีระดับความเสี่ยงสูงกว่าระดับความเสี่ยงที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนยอมรับได้ และผู้ถือหน่วยลงทุน
ไม่ยินยอม/ไม่ให้ คํายืนยันรับทราบถึงระดับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ ้นจากการลงทุนในกองทุนดังกล่าว และ/หรื อกรณีที่ผ้ ูถือ
หน่วยลงทุนไม่ได้ นําส่งเอกสารหลักฐานประกอบการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามที่กําหนด เป็ นต้ น
นอกจากนี ้ บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิ ที่จะปรับปรุ ง แก้ ไข และ/หรื อเพิ่มเติมข้ อ 17 “การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน” ตาม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่บริ ษัทจัดการกําหนด และเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยไม่ถือ
ว่าเป็ นการแก้ ไขโครงการ โดยบริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ลู งทุนทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนวันเริ่ มให้ บริ การ
โดยจะติดประกาศ ณ สถานที่ทําการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน (ถ้ ามี)
ทังนี
้ ้ การปรับปรุง แก้ ไข และ/หรื อเพิ่มเติมดังกล่าวจะเป็ นไปเพื่อประโยชน์โดยรวมของกองทุน
18. การเลื่อนกําหนดการชําระเงินค่ าขายคืนหน่ วยลงทุนคืนแก่ ผ้ ูถือหน่ วยลงทุน
บริ ษัทจัดการอาจเลื่อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที่ได้ มีคําสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนเปิ ดได้ ในกรณีดงั ต่อไปนี ้
18.1 บริ ษัทจัดการพิจารณาแล้ ว มีความเชื่อโดยสุจริ ตและสมเหตุสมผลว่าเป็ นกรณีที่เข้ าเหตุดงั ต่อไปนี ้ โดยได้ รับความ
เห็นชอบของผู้ดแู ลผลประโยชน์แล้ ว
(1) มีเหตุจําเป็ นทําให้ ไม่สามารถจําหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิ ดได้ อย่างสมเหตุสมผล
หรื อ
(2) มีเหตุที่ทําให้ กองทุนรวมไม่ได้ รับชํ าระเงินจากหลักทรัพย์หรื อทรัพย์ สินที่ลงทุนไว้ ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุ
ดังกล่าวอยูน่ อกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม
18.2 ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรื อในช่วงระยะเวลาที่บริ ษัทจัดการพบว่า ราคารับซื ้อคืนหน่วย
ลงทุนดังกล่าวไม่ถกู ต้ องและผู้ดแู ลผลประโยชน์ยงั ไม่ได้ รับรองข้ อมูลในรายงานการแก้ ไขราคาย้ อนหลังและรายงานการ
ชดเชยราคา โดยราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนที่ไม่ถกู ต้ องนันต่
้ างจากราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนที่ถกู ต้ องตั ้งแต่หนึ่งสตางค์
ขึ ้นไป และคิดเป็ นอัตราตังแต่
้ ร้อยละ 0.5 ของราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนที่ถกู ต้ อง
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ทังนี
้ ้ การเลื่อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนตาม 18.1 หรื อ 18.2 ให้ บริ ษัทจัดการปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์
ดังต่อไปนี ้
(1) เลื่อนกําหนดชําระค่าขายคืนได้ ไม่เกินสิบวันทําการนับแต่วนั ที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนมีคําสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนนัน้ เว้ นแต่
ได้ รับการผ่อนผันจากสํานักงาน
(2) แจ้ งผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุน ที่ มี คํ า สั่ง ขายคื น หน่ ว ยลงทุน ไว้ แ ล้ ว ให้ ท ราบถึ ง การเลื่ อ นกํ า หนดการชํ า ระค่ า ขายคื น
หน่วยลงทุน ตลอดจนเปิ ดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทัว่ ไปให้ ทราบเรื่ องดังกล่าวด้ วยวิธีการใดๆ โดยพลัน
(3) แจ้ งการเลื่อนกําหนดชําระค่าขายคืน พร้ อมทังจั
้ ดส่งรายงานที่แสดงเหตุผลของการเลื่อน และหลักฐานการได้ รับความ
เห็นชอบของผู้ดแู ลผลประโยชน์ตามข้ อ 18.1 หรื อการรับรองข้ อมูลของผู้ดแู ลผลประโยชน์ตามข้ อ 18.2 ต่อสํานักงานโดย
พลัน ทังนี
้ ้ บริษัทจัดการจะมอบหมายให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ดําเนินการแทนก็ได้
(4) ในระหว่างการเลื่อนกําหนดชําระค่าขายคืน หากมีผ้ ถู ือหน่วยลงทุนสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าว ให้
บริ ษัทจัดการกองทุนรวมรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนนัน้ โดยต้ องชําระค่าขายคืนแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนตามลําดับวันที่สง่ คําสัง่ ขาย
คืนก่อนหลัง
19. การไม่ ขายหรือไม่ รับซือ้ คืนหน่ วยลงทุนตามคําสั่งซือ้ หรื อคําสั่งขายคืนหน่ วยลงทุน
19.1 บริ ษั ท จัด การอาจไม่ข าย ไม่รับ ซื อ้ คื น หรื อ ไม่รับ สับ เปลี่ย นหน่วยลงทุนตามคํ า สั่ง ซื อ้ คํ า สั่ง ขายคื น หรื อ คํ า สั่ง
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้ รับไว้ แล้ ว หรื ออาจหยุดรับคําสัง่ ซื ้อ คําสัง่ ขายคืน หรื อคําสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ ในกรณีที่
ปรากฏเหตุดงั ต่อไปนี ้
(1) ตลาดหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิ ดทําการซื ้อขายได้ ตามปกติ
(2) บริ ษัทจัดการพิจารณาแล้ ว มีความเชื่อโดยสุจริ ตและสมเหตุสมผลว่าเป็ นกรณีดงั ต่อไปนี ้ โดยได้ รับความเห็นชอบ
ของผู้ดแู ลผลประโยชน์แล้ ว
(ก) มีเหตุจําเป็ นทําให้ ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สนิ ของกองทุนรวมเปิ ดได้ อย่างสมเหตุสมผล
(ข) ไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สนิ ของกองทุนรวมเปิ ดได้ อย่างเป็ นธรรมและเหมาะสม หรื อ
(ค) มีเหตุจําเป็ นอื่นใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
ทังนี
้ ้ การไม่ขาย ไม่รับซื ้อคืน หรื อไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคําสัง่ ที่รับไว้ แล้ ว หรื อการหยุดรับคําสัง่ ซื ้อ คําสัง่ ขายคืน
หรื อคําสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตาม (ก) (ข) หรื อ (ค) ให้ กระทําได้ ไม่เกินหนึ่งวันทําการ เว้ นแต่จะได้ รับการผ่อนผันจาก
สํานักงาน
(3) กองทุนรวมได้ ลงทุนในหลักทรั พย์ ห รื อทรั พ ย์ สินในต่างประเทศ และมี เหตุการณ์ ดังต่อไปนี เ้ กิดขึน้ ซึ่งก่อให้ เกิ ด
ผลกระทบต่อกองทุนรวมอย่างมีนยั สําคัญ
(ก) ตลาดซื ้อขายหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิ ดทําการซื ้อขายได้ ตามปกติ ทังนี
้ ้ เฉพาะในกรณีที่กองทุนรวม
ลงทุนในหลักทรัพย์ที่ซื ้อขายในตลาดซื ้อขายหลักทรัพย์แห่งนันเกิ
้ นกว่าร้ อยละสิบของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม
(ข) มีเหตุการณ์ ที่ทําให้ ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศได้ อย่างเสรี และทําให้ ไม่สามารถโอนเงินออกจาก
ประเทศหรื อรับโอนเงินจากต่างประเทศได้ ตามปกติ หรื อ
(ค) มี เหตุที่ทําให้ กองทุนรวมไม่ได้ รับ ชํ าระเงินจากหลักทรั พย์ หรื อทรั พ ย์ สินที่ ลงทุนไว้ ตามกํ าหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุ
ดังกล่าวอยูเ่ หนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม และผู้ดแู ลผลประโยชน์เห็นชอบด้ วยแล้ ว
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(4) เป็ นการไม่ ข ายหน่ ว ยลงทุน ตามคํ า สั่ง ซื อ้ หรื อ คํ า สั่ง สับ เปลี่ ย นหน่ ว ยลงทุน ที่ รั บ ไว้ แ ล้ ว หรื อ เป็ นการหยุด รั บ
คําสัง่ ซื ้อ หรื อคําสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน แก่ผ้ ลู งทุนเฉพาะราย เนื่องจากปรากฏข้ อเท็จจริงดังต่อไปนี ้
(ก) บริ ษัทจัดการมีเหตุอนั ควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนันๆ
้ มีสว่ นเกี่ยวข้ องกับการกระทําดังต่อไปนี ้
1. การกระทําที่เป็ นความผิดมูลฐานหรื อความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการ
ฟอกเงิน ไม่วา่ จะเป็ นกฎหมายไทยหรื อกฎหมายต่างประเทศ
2. การให้ การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ าย หรื อ
3. การกระทําที่เป็ นการปฏิบตั ิตามคําสัง่ เกี่ยวกับการยึดหรื ออายัดทรัพย์สนิ โดยบุคคลผู้มีอํานาจตามกฎหมาย
(ข) บริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการรู้จกั ลูกค้ า และตรวจสอบเพื่อทราบข้ อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้ าได้ ในสาระสําคัญ
เมื่อปรากฏเหตุตามข้ อ 19.1 (1) – (4) ข้ างต้ น และบริ ษัทจัดการประสงค์จะไม่ขายหรื อไม่รับซื ้อคืน หรื อไม่รับสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุน หรื อหยุดรับคําสัง่ ซื ้อ คําสัง่ ขายคืน หรื อคําสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ให้ บริษัทจัดการปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี ้
(1) แจ้ งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคําสัง่ ซื ้อ คําสัง่ ขายคืน หรื อคําสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไว้ แล้ วให้ ทราบถึงการไม่ขาย ไม่รับ
ซื ้อคืน หรื อไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนโดยพลัน และหากเป็ นเหตุตามข้ อ 19.1 (1), (2) หรื อ (3) ข้ างต้ น ให้ เปิ ดเผยต่อผู้ถือ
หน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทัว่ ไปให้ ทราบถึงการหยุดรับคําสัง่ ซื ้อ คําสัง่ ขายคืน หรื อคําสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนด้ วย
วิธีการใด ๆ โดยพลันด้ วย
(2) รายงานการไม่ขาย ไม่รับซือ้ คืน หรื อไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรื อการหยุดรับคําสัง่ ซื ้อ คําสัง่ ขายคืน หรื อคําสัง่
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนพร้ อมทังแสดงเหตุ
้
ผล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทุนรวมเปิ ดนันให้
้ สํานักงานทราบโดยพลัน
(3) ในกรณีที่บริ ษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซื ้อคืน หรื อไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนหรื อหยุดรับคําสัง่ ซื ้อ คําสัง่ ขายคืน หรื อคําสัง่
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามข้ อ 19.1 (1), (2) และ (3) ข้ างต้ น เกินหนึ่งวันทําการ ให้ บริ ษัทจัดการดําเนินการดังต่อไปนี ้ ก่อน
การเปิ ดรับคําสัง่ ซื ้อ คําสัง่ ขายคืน หรื อคําสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
(ก) รายงานการเปิ ดรับคําสัง่ ซื ้อ คําสัง่ ขายคืน หรื อคําสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนรวม
้ สํานักงานทราบภายในวันทําการก่อนวันเปิ ดรับคําสัง่ ซื ้อ คําสัง่ ขายคืน หรื อ
เปิ ด ณ วันทําการสุดท้ ายก่อนวันรายงานนันให้
คําสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
(ข) แจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที่มีคําสัง่ ซื ้อ คําสัง่ ขายคืน หรื อคําสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไว้ แล้ วให้ ทราบถึงการเปิ ดขายหรื อ
รับซื ้อคืนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิ ดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทัว่ ไปให้ ทราบถึงการเปิ ดรับคําสัง่ ซื ้อหรื อ
คําสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนด้ วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน
19.2 บริ ษัทจัดการจะหยุดการขายหน่วยลงทุนตามคําสัง่ ซื ้อ หรื อคําสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้ รับมาแล้ ว หรื อหยุด
รับคําสัง่ ซื ้อ หรื อคําสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที่บริ ษัทจัดการพบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ อง และ
ผู้ดูแลผลประโยชน์ ยงั ไม่ได้ รับรองข้ อมูลในรายงานการแก้ ไขราคาย้ อนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยราคาขาย
หน่วยลงทุนที่ไม่ถกู ต้ องนันต่
้ างจากราคาขายหน่วยลงทุนที่ถกู ต้ องตังแต่
้ หนึ่งสตางค์ขึ ้นไปและคิดเป็ นอัตราตังแต่
้ ร้อยละ
0.5 ของราคาขายหน่วยลงทุนที่ถกู ต้ อง โดยแจ้ งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคําสัง่ ซื ้อ หรื อสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไว้ แล้ วให้ ทราบถึง
การหยุดขายหน่วยลงทุน หยุดรับคําสัง่ ซื ้อ หรื อคําสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิ ดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่น
และผู้ลงทุนทัว่ ไปให้ ทราบถึงการหยุดรับคําสัง่ ซื ้อ หรื อคําสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ด้ วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน
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19.3 ในกรณีที่วนั ทําการซื ้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใดตรงกับวันที่สํานักงานได้ ประกาศกําหนดให้ เป็ นวันหยุด
ทําการของบริ ษัทจัดการเป็ นกรณีพิเศษ ให้ บริ ษัทจัดการหยุดรับคําสัง่ ซื ้อ คําสัง่ ขายคืน และคําสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
สําหรับวันดังกล่าว และต้ องแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ าเกี่ยวกับการหยุดรับคําสัง่ ในกรณีดงั กล่าวไม่น้อยกว่าห้ า
วันทําการก่อนถึงวันหยุดทําการกรณี พิเศษนัน้ โดยการปิ ดประกาศไว้ ในที่เปิ ดเผย ณ ที่ทําการทุกแห่งของบริ ษัทจัดการ
รวมทัง้ จัดให้ มีประกาศดังกล่าวไว้ ณ สถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื อ้ คืนหน่วยลงทุนที่ใช้ เป็ น
สถานที่ในการซื ้อขายหน่วยลงทุน (ถ้ ามี)
20. การหยุดรั บซือ้ คืนหน่ วยลงทุน
เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรื อในกรณีที่มีความจําเป็ นเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของ
ประเทศหรื อเพื่อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
อาจประกาศให้ บริ ษัทจัดการหยุดรับคําสัง่ ซื ้อ คําสัง่ ขายคืน หรื อคําสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดได้ เป็ นการ
ชัว่ คราวตามระยะเวลาที่เห็นสมควร แต่รวมแล้ วต้ องไม่เกิน 20 วันทําการติดต่อกันเว้ นแต่จะได้ รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ ขยายระยะเวลาหยุดรับคําสัง่ ซื ้อ คําสัง่ ขายคืน หรื อคําสัง่ สับเปลี่ยน
หน่วยลงทุนออกไปได้
21. การชําระค่ ารั บซือ้ คืนหน่ วยลงทุนด้ วยหลักทรั พย์ หรื อทรั พย์ สนิ อื่นแทนเงิน
กรณีบริ ษัทจัดการไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นเงิน และจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรื อ
ทรัพย์สินอื่นแทน บริ ษัทจัดการจะกําหนดขันตอนการดํ
้
าเนินการต่อไป โดยต้ องได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงานก่อน
และไม่ถือว่าเป็ นการแก้ ไขโครงการ โดยขันตอนที
้
่กําหนดดังกล่าวต้ องสามารถปฏิบตั ิได้ จริ ง และเป็ นธรรมต่อผู้ถือหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมทุกราย และบริษัทจัดการจะต้ องแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทุกรายทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 60 วัน
22 สิทธิ หน้ าที่ และความรั บผิดชอบของบริ ษัทจัดการ ผู้ท่ ีได้ รับมอบหมายการจัดการลงทุนในต่ างประเทศ
ผู้ดูแลผลประโยชน์ และผู้สนับสนุนการขายหรื อรั บซือ้ คืน (ถ้ ามี) และที่ปรึกษา (ถ้ ามี)
เว้ นแต่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศ กําหนด เห็นชอบ สัง่ การ ยกเลิก ผ่อนผัน
แก้ ไข เปลี่ยนแปลงเป็ นอย่างอื่น สิทธิ หน้ าที่ และความรับผิดชอบของบริ ษัทจัดการ ผู้ดแู ลผลประโยชน์ ผู้สนับสนุนการ
ขายหรื อรับซื ้อคืน (ถ้ ามี) และที่ปรึกษา (ถ้ ามี) มีดงั ต่อไปนี ้
22.1. สิทธิ หน้ าที่ และความรับผิดชอบของบริ ษัทจัดการ :
22.1. (ก) สิทธิ หน้ าที่ และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ
ในการจัดการกองทุนบริษัทจัดการมีสทิ ธิ หน้ าที่ และความรับผิดชอบในการดําเนินการดังต่อไปนี ้
(1) การบริหารกองทุน
(1.1) รับผิดชอบและดูแลการบริ หารจัดการกองทุนในส่วนของการลงทุนภายในประเทศเป็ นหลัก
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(1.2) ยื่นคําขอจดทะเบียนกองทรัพย์สินซึ่งเป็ นเงินได้ จากการขายหน่วยลงทุนของโครงการเป็ นกองทุนต่อสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ภายใน 15 วันทําการนับแต่วนั ปิ ดการเสนอขายหน่วยลงทุนต่อ
ประชาชนครัง้ แรก
(1.3) ยื่นคําขอต่อตลาดหลักทรัพย์เพื่อขอให้ พิจารณารับหน่วยลงทุนของกองทุนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ ภายใน 15 วันนับแต่วนั ถัดจากวันจดทะเบียนกองทรัพย์สนิ เป็ นกองทุนรวม
(1.4) จัดการกองทุนให้ เป็ นไปตามที่ระบุไว้ ในโครงการที่ได้ รับอนุมตั ิ ตลอดจนข้ อผูกพันระหว่างบริ ษัทจัดการและผู้ถือ
หน่วยลงทุน พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ประกาศไว้ ทงในปั
ั ้ จจุบนั
และที่จะมีแก้ ไขเพิ่มเติม โดยเคร่งครัด
(1.5) ลงทุนและ/หรื อดูแลให้ ผ้ ทู ี่ได้ รับมอบหมายการจัดการลงทุนในต่างประเทศนําเงินของกองทุนไปลงทุนในหลักทรัพย์
ต่างๆ หรื อทรัพย์สนิ อื่น ตามที่ระบุไว้ ภายใต้ ข้อ 3.6 “ประเภทของหลักทรัพย์หรื อ ทรัพย์สินอื่น หรื อการหาดอกผลโดยวิธีอื่น
ที่ม่งุ หมายจะลงทุน” และซื ้อขาย จําหน่าย สัง่ โอน เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ ตามที่บริ ษัทจัดการ
เห็นสมควร โดยจะลงทุนให้ เป็ นไปตามข้ อกําหนดของกฎหมายและตามวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนของกองทุน
ทังนี
้ ้โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็ นหลัก
(1.6) ดํ า เนิ นการเพิ่มจํ านวนเงิ นทุนจดทะเบียนของกองทุนตามวิธี การที่ คณะกรรมการกํ า กับหลักทรั พ ย์ แ ละตลาด
หลักทรัพย์ประกาศ กําหนด
(1.7) ดําเนินการเพิ่มจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายแล้ วหรื อยกเลิกหน่วยลงทุนที่รับซื ้อคืน
(1.8) จัดสรรผลกําไรของกองทุนเพื่อจ่ายให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนตามวิธีที่กําหนดไว้ ในข้ อ 26 “การกําหนดเวลาและวิธีการ
จ่ายเงินปั นผลแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน” ของโครงการจัดการกองทุน
(1.9) สงวนสิทธิที่จะปฏิเสธ ระงับ หรื อ หยุด การสัง่ ซื ้อ-ขายคืนหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ ในโครงการ
(1.10) สงวนสิทธิที่จะหยุดการคํานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ (NAV) ของกองทุนตามที่ระบุไว้ ในโครงการ
(1.11) สงวนสิทธิที่จะเลื่อนกําหนดการชําระเงินค่ารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ ในโครงการ
(1.12) สงวนสิทธิที่จะรับชําระหนี ้เพื่อกองทุน ด้ วยทรัพย์สินอื่นที่มิใ ช่หลักประกัน แทนการชําระหนี ้ด้ วยเงินสดตาม
ตราสารแห่งหนี ้ตามที่ระบุไว้ ในโครงการ
(1.13) สงวนสิทธิที่จะชําระค่ารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สนิ อื่นแทนเงินได้
(1.14) สงวนสิทธิที่จะละเว้ นไม่ปฏิบตั ิตามมติของคณะที่ปรึกษากองทุน หรื อ มติของผู้ถือหน่วยลงทุน เมื่อบริ ษัทจัดการ
และ/หรื อผู้จดั การกองทุนมีเหตุอนั สมควรเชื่อได้ ว่ามติดงั กล่าว ขัด ฝ่ าฝื น กฎระเบียบ ข้ อบังคับ ประกาศ ของสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรื อ หน่วยงาน
อื่นใดที่มีอํานาจตามกฎหมาย
(1.15) เข้ า ร่ ว มประชุม และออกเสี ย งลงคะแนนในกิ จ การที่ กองทุน ถื อ หุ้น หรื อ หลักทรั พ ย์ อ ยู่เ ท่า ที่ จํ า เป็ นเพื่ อ รั กษา
ผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
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(1.16) เปลี่ยนแปลง หรื อแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนหรื อ วิธีจดั การกองทุนตามที่ระบุไว้ ในโครงการ
(1.17) กระทํานิติกรรมสัญญาใด ๆ ในนามของกองทุน ซึง่ บริษัทจัดการมีอํานาจกระทําได้ ภายในขอบเขตของกฎหมาย
(1.18) ปฏิบตั ิหน้ าที่และความรับผิดชอบอื่นเพื่อให้ บรรลุซงึ่ วัตถุประสงค์ของกองทุนและรักษาไว้ ซงึ่ ผลประโยชน์ของผู้ถือ
หน่ว ยลงทุนภายใต้ ข อบเขต หน้ าที่ แ ละความรั บผิดชอบของบริ ษั ทจัดการ โดยปฏิ บัติใ ห้ เป็ นไปตามพระราชบัญ ญัติ
หลักทรั พย์ และตลาดหลักทรั พย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการกํ า กับหลักทรั พย์ และตลาดหลักทรั พย์ ประกาศ
้ ่มีอยู่ในปั จจุบนั และที่จะมีแก้ ไขเพิ่มเติมโดย
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กําหนดทังที
เคร่งครัด
(1.19) ดําเนินการเลิกกองทุนตามที่ระบุไว้ ในโครงการ
(2) การรับและจ่ายเงินของกองทุน
จัดให้ มีการรั บและจ่ายค่าธรรมเนียม ค่าใช้ จ่าย หรื อเงินตอบแทนอื่นใด จากและให้ แก่ผ้ ูถือหน่วยลงทุนและกองทุนให้
เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดการของกองทุนตามที่กําหนดไว้ ในข้ อ 23 “ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายที่เรี ยกเก็บจากผู้
สัง่ ซื ้อหรื อผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม”
(3)

การแต่งตังบุ
้ คคลที่เกี่ยวข้ องเพื่อการจัดการกองทุน

(3.1) จัดให้ มีผ้ ดู แู ลผลประโยชน์กองทุนซึ่งมีคณ
ุ สมบัติตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ว่าด้ วยคุณสมบัติของผู้ดแู ลผลประโยชน์ของกองทุนรวม รวมถึงการเปลี่ยนตัวผู้ดแู ลผลประโยชน์ของกองทุน
และแต่งตังผู
้ ้ ดแู ลผลประโยชน์อื่นแทนตามเงื่อนไขในการเปลี่ยนตัวผู้ดแู ลผลประโยชน์ที่กําหนดไว้ ในข้ อ 6.2 “เงื่อนไขการ
เปลี่ยนผู้ดแู ลผลประโยชน์” ทังนี
้ ้ โดยได้ รับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก่อน
(3.2) แต่งตัง/ถอดถอน/ยกเลิ
้
ก ผู้ที่ได้ รับมอบหมายการจัดการลงทุนในต่างประเทศเพื่อทําหน้ าที่บริ หารจัดการ ลงทุนใน
ต่างประเทศ ตามที่บริ ษัทจัดการเห็นสมควร
(3.3) ให้ ความเห็นชอบในการแต่งตังผู
้ ้ รับฝากทรัพย์สนิ ของกองทุน
(3.4) แต่งตังผู
้ ้ สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนภายใต้ หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ประกาศกําหนด
(3.5) จัดให้ มีผ้ สู อบบัญชีของกองทุนที่มีคณ
ุ สมบัติและไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้ วยการให้ ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี
(3.6) แต่งตังผู
้ ้ ชําระบัญชีกองทุน เมื่อยุติหรื อเลิกกองทุน ทัง้ นี ้ โดยความเห็นชอบของสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก่อน
(3.7) แต่งตังและถอดถอนนายทะเบี
้
ยนหน่วยลงทุนของกองทุนตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร
(3.8) แต่งตังและถอดถอนที
้
่ปรึกษาการลงทุน (ถ้ ามี) ที่ทําหน้ าที่เป็ นที่ปรึกษาการลงทุนของบริ ษัทจัดการ ตามที่บริ ษัท
จัดการเห็นสมควร
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(4) การดําเนินการอื่น ๆ
(4.1) จัดให้ มีการฝากทรั พย์ สินของกองทุนไว้ กับผู้ดูแลผลประโยชน์ ของกองทุน และ/หรื อผู้รับฝากทรั พย์ สินอื่นใดที่
กองทุนได้ แต่งตัง้
(4.2) จัดให้ มีทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ประกาศ กําหนด และเก็บรักษาไว้ ซงึ่ ทะเบียนของผู้ถือหน่วยลงทุน
(4.3) จัดทํารายงานเพื่อแสดงข้ อมูลเกี่ยวกับกองทุนรวมทุกรอบปี บัญชี ซึ่งมีสาระตามที่กําหนดไว้ ในประกาศสํานักงาน
และส่งรายงานดังกล่าวให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนและสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลัก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์ ภายใน 3 เดื อ นนับ แต่วัน สิ น้ ปี บัญ ชี และบริ ษั ท จัด การจะจัด ให้ มี ร ายงานของรอบ
ระยะเวลาล่าสุดไว้ ณ สํานักงานของบริ ษัทจัดการ และสถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนที่ใช้ เป็ น
สถานที่ในการซื ้อขายหน่วยลงทุน เพื่อให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนสามารถตรวจดูได้ และจัดสําเนาให้ เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนร้ องขอ
ทังนี
้ ้ ในกรณีที่บริ ษัทจัดการเลือกจัดทําและส่งรายงานทุกรอบระยะเวลา 6 เดือน ตามปี ปฏิทิน ระยะเวลาการส่งรายงานเพื่อ
แสดงข้ อมูลเกี่ยวกับกองทุนรวมของรอบปี บัญชีจะขยายเป็ นภายใน 4 เดือนนับแต่วนั สิ ้นปี บัญชี
(4.4) จัดทํารายงานเพื่อแสดงข้ อมูลเกี่ยวกับกองทุนรวมเปิ ดทุกรอบระยะเวลา 6 เดือนของปี บัญชีหรื อของปี ปฏิทิน ซึ่งมี
สาระตามที่ กํ า หนดไว้ ใ นประกาศสํ า นัก งาน และส่ ง รายงานดัง กล่ า วให้ แ ก่ ผ้ ูถื อ หน่ ว ยลงทุน ที่ มี ชื่ อ อยู่ใ นทะเบี ย น
ผู้ถือหน่วยลงทุนและสํานักงานภายใน 2 เดือนนับแต่วนั สิ ้นรอบระยะเวลา 6 เดือนดังกล่าว และบริ ษัทจัดการจะจัดให้ มี
รายงานของรอบระยะเวลาล่าสุดไว้ ณ สํานักงานของบริ ษัทจัดการ และสถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรื อรับ
ซื ้อคืนที่ใช้ เป็ นสถานที่ในการซื ้อขายหน่วยลงทุนเพื่อให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนสามารถตรวจดูได้ และจัดสําเนาให้ เมื่อผู้ถือหน่วย
ลงทุนร้ องขอ
ในกรณีที่บริ ษัทจัดการกองทุนรวมเลือกจัดทําและส่งรายงานตามวรรคหนึง่ ตามรอบปี บัญชี บริษัทจัดการจะได้ รับยกเว้ นไม่
ต้ องจัดทําและส่งรายงานดังกล่าวในรอบระยะเวลา 6 เดือนหลังสําหรับปี บัญชีนนั ้
(4.5) จัดทําหนังสือชี ้ชวนใหม่ทกุ รอบปี บัญชีเพื่อแสดงข้ อมูลเกี่ยวกับกองทุน ณ วันสิ ้นปี บัญชี และส่งให้ แก่สํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ภายใน 60 วัน นับแต่วนั ถัดจากวันสิ ้นปี บัญชีนนั ้
(4.6) แจ้ งการแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อมูลที่ได้ จดทะเบียนไว้ แล้ ว ยกเว้ นการเพิ่มจํานวนเงินทุนจดทะเบียนและการแก้ ไขเพิ่มเติม
จํานวนและมูลค่าหน่วยลงทุนที่ขายได้ แล้ วทังหมดของกองทุ
้
น ให้ แก่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ ทราบภายใน 5 วันทําการนับแต่วนั ที่ได้ แก้ ไขเพิ่มเติมนัน้
(4.7) ขอรับใบแทนหลักฐานการรับจดทะเบียนกองทรัพย์สนิ เป็ นกองทุนต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ โดยเสียค่าธรรมเนียมตามอัตราที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กําหนด
ในกรณีที่หลักฐานดังกล่าวสูญหายหรื อถูกทําลาย
(4.8) จัด ทํ า รายงานอัต ราส่ ว นการลงทุน ในหลัก ทรั พ ย์ และ/หรื อ ทรั พ ย์ สิ น ที่ มี มูล ค่ า เกิ น อัต ราส่ ว นที่ สํ า นัก งาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กําหนด ในกรณีที่มิได้ เกิดจากการลงทุนหรื อได้ หลักทรัพย์มาเพิ่มเติม
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กําหนด และจัดส่งให้ ผ้ ดู แู ล
ผลประโยชน์ภายใน 3 วันทําการนับแต่วนั ถัดจากวันที่หลักทรัพย์ และ/หรื อ ทรัพย์สนิ นันมี
้ มลู ค่าเกินอัตราที่กําหนด
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(4.9) หน้ าที่อื่นใดตามที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กําหนด
22.1 (ข) สิทธิ หน้ าที่ และความรับผิดชอบของผู้ที่ได้ รับมอบหมายการจัดการลงทุนในต่างประเทศ
ในการจัดการกองทุน ผู้ที่ได้ รับมอบหมายการจัดการลงทุนในต่างประเทศ มีสทิ ธิ หน้ าที่ และความรับผิดชอบดังต่อไปนี ้
(1) บริ หารการลงทุนของกองทุนรวมร่วมกับผู้จดั การกองทุนรวมในประเทศไทย โดยผู้ที่ได้ รับมอบหมายการจัดการลงทุน
ในต่างประเทศจะรับผิดชอบและดูแลการบริ หารจัดการกองทุนในส่วนของการลงทุนในต่างประเทศเป็ นหลัก ซึ่งผู้ที่ได้ รับ
มอบหมายการจัดการลงทุนในต่างประเทศจะรับผิดชอบในการเสนอ แนวทาง แผนการลงทุนในต่างประเทศ ตลอดจน
รายงานความคืบหน้ าต่างๆ ต่อคณะกรรมการการลงทุนของกองทุน
(2) นําเงินของกองทุนไปลงทุนในหลักทรัพย์ตา่ ง ๆ หรื อทรัพย์สินอื่น ตามที่ระบุไว้ ภายใต้ ข้อ 3.6 “ประเภทของหลักทรัพย์
หรื อทรัพย์สินอื่น หรื อ การหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่ม่งุ หมายจะลงทุน” และซื ้อขาย จําหน่าย สัง่ โอน เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม
หลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ ตามที่ผ้ ทู ี่ได้ รับมอบหมายการจัดการลงทุนในต่างประเทศเห็นสมควร โดยจะลงทุนให้
เป็ นไปตามวัต ถุป ระสงค์ แ ละนโยบายการลงทุน ของกองทุ น ตลอดจนแผนการลงทุน ที่ ไ ด้ รั บ ความเห็ น ชอบจาก
คณะกรรมการลงทุน ทังนี
้ ้ โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็ นหลัก
(3) ปฏิ บัติ ก ารอื่ น ๆ ตามที่ ร ะบุ ไ ว้ ใ นสัญ ญา และ/หรื อ เพื่ อ ให้ บ รรลุซึ่ ง วัต ถุป ระสงค์ ข องกองทุน และรั ก ษาไว้ ซึ่ ง
ผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้ ขอบเขต หน้ าที่ และความรับผิดชอบของผู้ที่ได้ รับมอบหมายการจัดการลงทุนใน
ต่างประเทศ ทังนี
้ ้ จะต้ องไม่ขดั ต่อพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และประกาศที่เกี่ยวข้ อง
(4) หน้ าที่อื่นใดตามที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศ กําหนด
22.2 สิทธิ หน้ าที่ และความรับผิดชอบของผู้ดแู ลผลประโยชน์
(1) สิทธิของผู้ดแู ลผลประโยชน์
(1.1) ได้ รับค่าธรรมเนียมจากกองทุนสําหรับการทําหน้ าที่เป็ นผู้ดแู ลผลประโยชน์ตามสัญญาแต่งตังผู
้ ้ ดแู ลผลประโยชน์
ของกองทุน
้ ้ รับฝากทรัพย์สินที่มีคุณสมบัติตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
(1.2) ผู้ดูแลผลประโยชน์ สามารถแต่งตังผู
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สน. 8/2545 ว่าด้ วยเรื่ องคุณสมบัติของผู้รับฝากทรัพย์สินที่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์แต่งตั ้ง
้ ้ จะต้ องได้ รับ
ให้ เป็ นผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนในการฝากหลักทรัพย์ของกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ ทังนี
ความเห็นชอบจากบริ ษัทจัดการก่อน และผู้รับฝากทรัพย์ สินจะต้ องมีการจัดทําและลงนามในเอกสารสัญญารั บฝาก
ทรัพย์สนิ แยกต่างหากออกไปอีกด้ วย
(1.3) บอกเลิกสัญญาแต่งตังผู
้ ้ ดแู ลผลประโยชน์ของกองทุนตามเงื่อนไขที่กําหนดไว้ ในสัญญา ดังกล่าวโดยได้ รับความ
เห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(2)

หน้ าที่และความรับผิดชอบของผู้ดแู ลผลประโยชน์

(2.1) ดูแลให้ บริ ษัทจัดการปฏิบตั ิตามหน้ าที่และความรับผิดชอบตามที่ระบุไว้ ในโครงการจัดการกองทุนและข้ อผูกพัน
ระหว่ า งผู้ถื อ หน่ ว ยลงทุน กับ บริ ษั ท จัด การ พระราชบัญ ญั ติ ห ลัก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์ พ.ศ. 2535 ประกาศ
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คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ ทังในปั
้ จจุบนั และที่แก้ ไขเพิ่มเติมโดยเคร่งครัด
(2.2) ดูแล รั บฝาก และเก็บรั กษาทรั พย์ สินของกองทุนโดยแยกทรั พย์ สินของกองทุนออกจากทรั พย์ สินของผู้ดูแ ล
ผลประโยชน์และทรัพย์สินของลูกค้ าอื่นจนกว่าจะจดทะเบียนยกเลิกกองทุนรับเงินต่าง ๆ ที่กองทุนจะพึงได้ รับจากการ
จัดตัง้ และดําเนิ นงานของกองทุน เช่น เงินจองซื อ้ หน่วยลงทุน เงินปั นผลและดอกเบี ย้ จากหลักทรั พย์ เงินได้ จากการ
จําหน่ายหรื อเวนคืนหลักทรัพย์ และเงินอื่นใดของกองทุน และนําเข้ าไว้ ในบัญชีเงินฝากและ/หรื อบัญชีทรัพย์สินของกองทุน
ตลอดจนดูแลการเบิกจ่ายทรัพย์สนิ ของกองทุนให้ เป็ นไปตามที่ระบุไว้ ในโครงการจัดการกองทุน
(2.3) จัด ให้ มีก ารรั บ มอบ เปลี่ย นแปลง จํ า หน่ า ย ส่ง มอบ และโอนหลัก ทรั พ ย์ ต่า งๆ ซึ่ง เป็ นทรั พ ย์ สิน ของกองทุน
ตลอดจนรับชําระหรื อชําระราคาค่าหลักทรัพย์ดงั กล่าว ตามคําสัง่ ของบริษัทจัดการเมื่อเห็นว่าหลักฐานถูกต้ องแล้ ว
(2.4) รั บรองความถูกต้ องในจํ านวนหน่วยลงทุน ที่ เพิ่มขึน้ จากการออกหน่ว ยลงทุน ให้ กับ ผู้สั่ง ซื อ้ หน่วยลงทุน หรื อ
ผู้ถือหน่วยลงทุน ตามจํานวนเงินที่บริ ษัทจัดการโอนเข้ าบัญชีสงั่ ซื ้อหน่วยลงทุนของกองทุนและจํานวนหน่วยลงทุนที่ถูก
ยกเลิกจากการขายคืนของผู้ถือหน่วยลงทุนในแต่ละวันทําการซื ้อขายหน่วยลงทุนตามคําสัง่ ของบริษัทจัดการ
(2.5) ให้ ความเห็นชอบแก่บริ ษัทจัดการในการที่บริ ษัทจัดการเลื่อนกํ าหนดการชําระเงิ นค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่
ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้ มีคําสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุน เนื่องจากมีเหตุจําเป็ นทําให้ ไม่สามารถจําหน่ายจ่ายโอน
หลักทรัพย์หรื อทรัพย์สนิ ของกองทุนได้ อย่างสมเหตุ สมผล
(2.6) ให้ ความเห็นชอบแก่บริ ษัทจัดการในการที่บริ ษัทจัดการไม่ขายหรื อไม่รับซือ้ คืนหน่วยลงทุนตามคําสัง่ ซื ้อหรื อ
คําสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนที่ได้ รับไว้ แล้ วหรื อหยุดรับคําสัง่ ซื ้อหรื อคําสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนหากเห็นว่ามีเหตุจําเป็ นทําให้ ไม่
สามารถจําหน่ายจ่ายโอนหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สนิ ของกองทุนได้ อย่างสมเหตุสมผลหรื อไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สิน
ของกองทุนได้ อย่างเป็ นธรรมและเหมาะสมหรื อมีเหตุจําเป็ นอื่นใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
(2.7) ให้ ความเห็นชอบแก่บริษัทจัดการในกรณีที่บริ ษัทจัดการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สิน
อื่นตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สมาคมกําหนด
(2.8) ให้ ความเห็นชอบแก่บริ ษัทจัดการในการกําหนดวิธีคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน ตามราคาที่เป็ นธรรมใน
กรณีที่วิธีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สนิ ตามปกติทําให้ มลู ค่าทรัพย์สนิ ไม่เหมาะสมกับสภาวการณ์ในขณะคํานวณมูลค่า
(2.9) ให้ ความเห็นชอบแก่บริ ษัทจัดการเป็ นลายลักษณ์ อกั ษรในการทําธุรกรรมเพื่อกองทุนรวมกับบุคคลที่เกี่ยวข้ อง
โดยธุรกรรมนันไม่
้ มีราคาตลาดหรื อใช้ ราคาอื่นที่ไม่เป็ นไปตามราคาตลาด ก่อนการทําธุรกรรมในแต่ละครัง้
(2.10) ให้ ความเห็นชอบแก่บริ ษัทจัดการในการรับชําระหนี ้เพื่อกองทุนด้ วยทรัพย์สินอื่นที่มิใช่หลักประกันแทนการชําระ
หนี ้ด้ วยเงินสดตามตราสารแห่งหนี ้
(2.11) ให้ ค วามเห็น เกี่ ย วกับ การจัด การกองทุน ของบริ ษั ท จัด การ เพื่ อ ประกอบกับ ข้ อ มูล อื่ น ๆ ที่ บ ริ ษั ท จัด การเป็ น
ผู้จดั หาในการจัดทํารายงาน ดังนี ้
1) รายงานทุกรอบระยะเวลา 6 เดือนของรอบปี บัญชีหรื อปี ปฏิทินโดยส่งให้ บริ ษัทจัดการภายใน 30 วันนับตังแต่
้ วนั ถัด
จากวันสิ ้นรอบระยะเวลา 6 เดือนดังกล่าว
2) รายงานทุกรอบปี บัญชี โดยส่งให้ บริษัทจัดการภายใน 60 วัน นับแต่วนั สิ ้นปี บัญชีนนั ้
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(2.12) รับรองความถูกต้ องในการคํานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคารับซื ้อคืน และราคาขายหน่วยลงทุนของ
กองทุนและการคํานวณหน่วยลงทุนที่เพิ่มขึ ้นจากการออกหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ สู งั่ ซื ้อหน่วยลงทุน และจํานวนหน่วยลงทุนที่
ลดลงจากการขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน ที่บริ ษัทจัดการได้ คํานวณไว้ และส่งให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์รับรอง
เมื่อเห็นว่าถูกต้ องแล้ ว
(2.13) จ่ายเงินจากบัญชีเงินฝากเพื่อเป็ นค่าใช้ จ่ายต่างๆ ของกองทุนตามคําสัง่ ของบริษัทจัดการ
(2.14) แจ้ งและรายงานให้ บริ ษัทจัดการทราบถึงรายละเอียดของสิทธิ ในการเข้ าประชุมผู้ถือหุ้นรับเงินปั นผล และรับ
ดอกเบี ้ย การจองหุ้นเพิ่มทุน การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้น และการเปลี่ยนแปลงอื่นใดที่มีผลต่อการถือครองหลักทรัพย์ของ
กองทุนโดยทันทีที่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ได้ รับข่าวเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากตลาดหลักทรัพย์
(2.15) จัดทํารายงาน และบัญชี ดังต่อไปนี ้ และส่งให้ แก่บริษัทจัดการ
1) รายงานเป็ นลายลัก ษณ์ อัก ษรถึง ผลในการดํ า เนิ น การตามคํ า สั่ง ของบริ ษั ท จัด การเกี่ ย วกับ การรั บ และจํ า หน่ า ย
หลักทรัพย์ การรับเงินปั นผล ดอกเบี ้ย และอื่น ๆ
2) จัดทําบัญชี และรับรองความถูกต้ องของทรัพย์สนิ ของกองทุนที่รับฝากไว้
3) จัดทําบัญชีแสดงการรับจ่ายทรัพย์สนิ ของกองทุน และรับรองความถูกต้ อง
4) จัดทํารายงานเกี่ยวกับเงินสดและรายละเอียดการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุน
ของกองทุน
5) จัดทํางบกระทบยอดสําหรับบัญชีเงินฝากที่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์เป็ นผู้มีอํานาจลงนาม
(2.16) แจ้ งให้ บริษัทจัดการทราบในกรณีที่บริ ษัทจัดการมิได้ ปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
รวมทังประกาศหลั
้
กเกณฑ์ หรื อข้ อบังคับอื่นใดที่ออกโดยอาศัยอํานาจของกฎหมายดังกล่าวจนก่อให้ เกิดความเสียหายต่อ
กองทุน
(2.17) จัดทํารายงานเสนอต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในกรณี ที่บริ ษัทจัดการ
กระทําการหรื องดเว้ นกระทําการจนก่อให้ เกิดความเสียหายแก่กองทุนหรื อไม่ปฏิบัติตามหน้ าที่ตามมาตรา 125 แห่ง
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรั พย์ พ.ศ. 2535 ทัง้ นี ้ ภายใน 5 วัน นับแต่วันที่ผ้ ูดูแลผลประโยชน์ ร้ ู ถึง
เหตุการณ์ดงั กล่าว
้ ้ จะต้ อง
(2.18) ดําเนินการสอดส่องดูแลและตรวจสอบสมุดบัญชีและเอกสารหลักฐานของกองทุนตามที่เห็นสมควร ทังนี
ไม่เข้ ามามีอํานาจต่อการตัดสินใจและการดําเนินงานของบริษัทจัดการ
(2.19) ดําเนินการฟ้องร้ องบังคับคดีให้ บริ ษัทจัดการปฏิบตั ิตามหน้ าที่ของตนหรื อฟ้องร้ องเรี ยกค่าสินไหมทดแทนความ
้ ้ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทังปวง
้ หรื อเมื่อได้ รับคําสัง่ จากสํานักงานคณะกรรมการ
เสียหายจากบริษัทจัดการ ทังนี
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ค่าใช้ จ่ายในการฟ้องร้ องบังคับคดีเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนให้
เรี ยกร้ องจากทรัพย์สนิ ของกองทุน
(2.20) ในกรณี ที่มีการเลิกโครงการหน้ าที่ผ้ ูดูแลผลประโยชน์ จะสิ ้นสุดเมื่อผู้ชําระบัญชีได้ จดทะเบี ยนเลิกกองทุนกับ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์โดยในช่วงระยะเวลาที่การชําระบัญชียงั ไม่สิ ้นสุด ผู้ดแู ล
ผลประโยชน์จะรับฝากทรัพย์สนิ ของกองทุนจนกว่าจะจดทะเบียนเลิกกองทุน
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(2.21) ในกรณี ที่ ผ้ ูดูแลผลประโยชน์ หมดหน้ า ที่ ลงไม่ว่า ในกรณี ใ ดก็ตามผู้ดูแลผลประโยชน์ นัน้ ต้ อ งทํา หน้ าที่ ผ้ ูดูแ ล
ผลประโยชน์ของกองทุนต่อไปอย่างสมบูรณ์ จนกว่าการจัดการโอนทรัพย์สินและเอกสารหลักฐานทังหมดของกองทุ
้
นนัน้
้
นไปโดยเรี ยบร้ อยให้ แก่ผ้ ดู ูแล
ตลอดจนถึงการดําเนินการอื่นใดที่จําเป็ นเพื่อให้ การโอนทรัพย์สินและเอกสารทังหลายเป็
ผลประโยชน์รายใหม่จะเสร็ จสิ ้นและผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่สามารถทําหน้ าที่ได้ ทนั ที เว้ นแต่บริ ษัทจัดการหรื อผู้มี
อํานาจตามกฎหมายจะมีคําสัง่ เป็ นอย่างอื่น
(2.22) แจ้ งการเลื่อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน และจัดทํารายงานในเรื่ องดังกล่าว พร้ อมทัง้ แสดง
เหตุผลและหลักฐานที่ได้ ให้ ความเห็นชอบหรื อที่ได้ ให้ การรับรองข้ อมูลในรายงานการแก้ ไขราคาย้ อนหลังและรายงานการ
ชดเชยราคาจากผู้ดแู ลผลประโยชน์ให้ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทราบโดยพลัน
(2.23) ทําการรับรองในกรณี ที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ องอันมีสาเหตุเนื่องมาจากปั จจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้
เช่น จากราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครัง้ สุดท้ ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรื อศูนย์ซื ้อขายหลักทรัพย์ไม่
ถูกต้ อง
(2.24) ทําการรับรองรายละเอียดโครงการที่แก้ ไขเพิ่มเติม ในการแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการที่มีลกั ษณะเป็ นการให้ ประโยชน์
ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม หรื อเพื่อให้ เป็ นไปตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์หรื อสํานักงานกําหนด
(2.25) ทําการรับรองผลการนับมติ ในการแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากปรากฏว่ามติของผู้ถือ
หน่วยลงทุนดังกล่าวไม่เกินร้ อยละ 55 ของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของโครงการ
้
มติของผู้ถือหน่วยลงทุนตามวรรคหนึง่ หมายความว่า มติโดยเสียงข้ างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึง่ คิดตามจํานวนหน่วยลงทุน
้
รวมกันเกินกึง่ หนึง่ ของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของโครงการ
(2.26) ผู้ดแู ลผลประโยชน์มีหน้ าที่ต้องดูแลการดํารงจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนให้ เป็ นไปตามโครงการและประกาศ
กํ าหนด และในกรณี ที่จํานวนผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เป็ นไปตามที่กํา หนดในโครงการหรื อประกาศ และบริ ษัทจัดการไม่
ดําเนินการตามประกาศและโครงการ ผู้ดแู ลผลประโยชน์มีหน้ าที่ต้องรายงานให้ สํานักงานทราบ
(2.27) ผู้ดแู ลผลประโยชน์จะปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
2535 ประกาศคณะกรรมการกํ า กับ หลัก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์ และประกาศสํ า นัก งานคณะกรรมการกํ า กับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศไว้ โดยเคร่งครัด
(2.28) ดํ า เนิ น การอื่ น ๆ ตามที่ กํ า หนดไว้ ใ นสัญ ญาแต่ ง ตัง้ ผู้ดูแ ลผลประโยชน์ ทัง้ นี ้ ต้ อ งไม่ขัด ต่อ กฎหมายว่า ด้ ว ย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
22.3. สิทธิ หน้ าที่ และความรับผิดชอบของผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน
(1) สิทธิของผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน
(1.1) ได้ รับค่าธรรมเนียมจากผู้ถือหน่วยลงทุนสําหรับการทําหน้ าที่เป็ นผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนของกองทุน (ถ้ ามี)
ตามอัตราที่กําหนดไว้ ในโครงการ
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(1.2) บอกเลิกสัญญาแต่งตังผู
้ ้ สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนตามเงื่อนไขที่กําหนดไว้ ในสัญญาดังกล่าวโดยได้ รับความ
เห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(2) หน้ าที่และความรับผิดชอบของผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน
(2.1) ให้ จดั วางเอกสารเผยแพร่ ณ สํานักงานใหญ่และสาขา (ถ้ ามี) ของผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนเกี่ยวกับ
กองทุนรวมทังดํ
้ าเนินการด้ วยความร่วมมือของบริ ษัทจัดการในการเผยแพร่มลู ค่าหน่วยลงทุนราคาขายหน่วยลงทุน ราคา
รับซื ้อคืนหน่วยลงทุน รวมทังข้
้ อมูลและเอกสารอันจําเป็ น
(2.2) แจกจ่ายหนังสือชี ้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนส่วนสรุ ปข้ อมูลสําคัญ ใบคําขอเปิ ดบัญชีกองทุน ใบคําสัง่ ซื ้อหน่วยลงทุน
ใบคําสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุน หรื อเอกสารการเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับหน่วยลงทุนที่จําหน่าย หรื อเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องกับ
กองทุน
(2.3) รับเอกสารและตรวจสอบความถูกต้ องและความครบถ้ วนของเอกสารที่ใช้ ในการซื ้อหรื อขายคืนหน่วยลงทุนและ
เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง
(2.4) ตรวจสอบเอกสารการแสดงตน อาทิเช่น บัตรประชาชน บัตรข้ าราชการ ว่าตรงกับชื่อของผู้ถือหน่วยลงทุนของ
กองทุนในการทําธุรกรรมกับกองทุน
(2.5) รับชําระเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุน หรื อชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน ทังนี
้ ้ ตามเงื่อนไขที่ระบุ
ในโครงการ
(2.6) ยืนยันการซื อ้ หรื อขายคืนหน่วยลงทุนส่งมอบหรื อรั บมอบหนัง สือรั บรองสิทธิ ในหน่วยลงทุน/ใบเสร็ จรั บเงิน /
ใบกํากับภาษี และเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้ อง
(2.7)

คืนเงินค่าซื ้อหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ทู ี่ไม่ได้ รับการจัดสรรหน่วยลงทุนตามคําสัง่ บริษัทจัดการ

(2.8) ให้ ความร่ วมมือกับบริ ษัทจัดการในการแจ้ งหรื อติดต่อกับผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุน หรื อผู้ถือหน่วยลงทุนเมื่อมีความ
จําเป็ นที่จะต้ องแจ้ งหรื อติดต่อเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของผู้สงั่ ซื ้อหน่วยลงทุน หรื อผู้ถือหน่วยลงทุน หรื อเมื่อมีเหตุจําเป็ นอื่นใด
(2.9)

ทําการอื่นใดที่เกี่ยวข้ องกับหน้ าที่ดงั กล่าวข้ างต้ น

(2.10) ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนจะต้ องปฏิบตั ิหน้ าที่ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวข้ องอย่างเคร่งครัด
(2.11) ดําเนินการอื่นๆ ตามที่กําหนดไว้ ในสัญญาแต่งตังผู
้ ้ สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน
22.4. สิทธิ หน้ าที่ และความรับผิดชอบของตัวแทนจําหน่าย
เช่นเดียวกับที่ได้ กําหนดไว้ ในข้ อ 22.3 “สิทธิ หน้ าที่ และความรับผิดชอบของผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน” เฉพาะ
สําหรับกรณีการขายหน่วยลงทุน ไม่รวมถึงการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
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22.5. สิทธิ หน้ าที่ และความรับผิดชอบของที่ปรึกษาการลงทุน
(1) สิทธิของที่ปรึกษาการลงทุน
ได้ รับค่าธรรมเนียมสําหรับการทําหน้ าที่เป็ นที่ปรึกษาการลงทุนตามสัญญาจัดตังที
้ ่ปรึกษาการลงทุน
(2) หน้ าที่และความรับผิดชอบของที่ปรึกษาการลงทุน
(2.1) ให้ คําแนะนําและข้ อเสนอในเรื่ องต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการลงทุนและการบริ หารจัดการกองทุนแก่บริ ษัทจัดการหรื อ
กองทุน เช่น ภาวะเศรษฐกิจ ภาวะตลาดหลักทรัพย์ ตลาดการเงิน การเคลื่อนไหวของอัตราดอกเบี ้ย และเหตุการณ์ ต่างๆ ที่
้ บตั ิหน้ าที่ตามที่กําหนดในสัญญาที่
เกิดขึ ้นทังในและต่
้
างประเทศ ซึ่งมีผลกระทบต่อการดําเนินงานของกองทุนรวมทังปฏิ
ปรึกษาการลงทุน ทังนี
้ ้ที่ปรึกษาการลงทุนไม่มีอํานาจควบคุมการดําเนินงานของบริษัทจัดการแต่อย่างใด
(2.2) เก็บรักษาข้ อมูลที่ได้ ลว่ งรู้มาอันเนื่องจากการปฏิบตั ิตามสัญญาที่ปรึกษาการลงทุนเป็ นความลับและจะไม่เปิ ดเผยให้
บุคคลใดๆ ทราบ เว้ นแต่จะมีกฎหมายกําหนดโดยชัดแจ้ งให้ เปิ ดเผย หรื อโดยความยินยอมของบริษัทจัดการ
(2.3) พนักงานลูกจ้ างหรื อบุคคลอื่นใดที่ทํางานให้ แก่ที่ปรึกษาการลงทุนต้ องไม่กระทําการใดๆ หรื องดเว้ นการกระทําการใดๆ
อันเป็ นการเปิ ดเผยหรื อใช้ ประโยชน์จากข้ อมูลที่ได้ รับจากการปฎิบตั ิหน้ าที่เป็ นที่ปรึกษาการลงทุน
(2.4) ไม่กระทําการใดๆ หรื องดเว้ นการกระทําการใดๆ ที่ก่อ/อาจก่อให้ เกิดข้ อขัดแย้ งทางผลประโยชน์กบั กองทุนและ/หรื อ
บริษัทจัดการ รวมถึงการจะต้ องปฏิบตั ิตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ท่ีมีอยูแ่ ล้ วและที่จะมีขึ ้นในภายหน้ าโดยเคร่งครัด
(2.5) ที่ปรึกษาการลงทุนจะต้ องรับผิดต่อความสูญเสีย ความเสียหาย หรื อการลดมูลค่าของกองทุนในกรณีที่มีความ
สูญเสีย ความเสียหาย หรื อการลดมูลค่าของกองทุนดังกล่าวเกิดจากการประพฤติมิชอบ ฉ้ อฉล ไม่สจุ ริ ต ประมาท เลินเล่อ
หรื อไม่ประพฤติตามข้ อกําหนดหรื อเงื่อนไขใดๆ ตามที่ระบุไว้ ในสัญญาที่ปรึกษาการลงทุน หรื อฝ่ าฝื นคําสัง่ โดยชอบที่เป็ น
ลายลักษณ์อกั ษรของบริษัทจัดการ
(2.6)

หน้ าที่อื่นใดตามที่ระบุไว้ ในสัญญาแต่งตัง้

22.6. สิทธิ หน้ าที่ และความรับผิดชอบของที่ปรึกษากองทุน / ที่ปรึกษาอื่น ๆ
(1) สิทธิของที่ปรึกษากองทุน
ที่ปรึกษากองทุนจะได้ รับค่าธรรมเนียมจากกองทุนในการปฏิบตั ิหน้ าที่ ตามที่ระบุไว้ ในสัญญาแต่งตังที
้ ่ปรึกษากองทุน
(2) หน้ าที่และความรับผิดชอบของที่ปรึกษากองทุน
(2.1) ให้ คํา แนะนํ า และข้ อเสนอในเรื่ องต่างๆ ที่ เกี่ ยวเนื่ อ งกับ การลงทุนและการบริ หารจัดการกองทุน เช่น ภาวะ
เศรษฐกิจ ภาวะตลาดหลักทรัพย์ ตลาดการเงิน การเคลื่อนไหวของอัตราดอกเบี ้ย และเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ ้นทังในและ
้
ต่างประเทศ ตลอดจนการให้ คําแนะนํา ปรึ กษาในเชิงวิชาชีพ อาทิเช่น ให้ คําแนะนําปรึ กษาทางกฎหมาย การบัญชี การ
ลงทุน เป็ นต้ น รวมทังปฏิ
้ บตั ิหน้ าที่ตามที่กําหนดในสัญญาที่ปรึกษากองทุน ทังนี
้ ้ ที่ปรึกษากองทุนไม่มีอํานาจควบคุมการ
ดําเนินงานของบริษัทจัดการแต่อย่างใด
(2.2) เก็บรักษาข้ อมูลที่ได้ ล่วงรู้ มา อันเนื่องจากการปฏิบตั ิตามสัญญาเป็ นความลับและจะไม่เปิ ดเผยให้ บุคคลใดๆ
ทราบ เว้ นแต่จะมีกฎหมายกําหนดโดยชัดแจ้ งให้ เปิ ดเผย หรื อโดยความยินยอมของบริ ษัทจัดการ
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(2.3) พนักงานลูกจ้ างหรื อบุคคลอื่นใดที่ทํางานให้ แก่ที่ปรึกษากองทุนต้ องไม่กระทําการใดๆ หรื องดเว้ นการกระทําการใดๆ
อันเป็ นการเปิ ดเผยหรื อใช้ ประโยชน์จากข้ อมูลที่ได้ จากการปฏิบตั ิหน้ าที่เป็ นที่ปรึกษากองทุน
(2.4) ไม่กระทําการใดๆ หรื องดเว้ นการกระทําการใดๆ ที่ก่อ/อาจก่อให้ เกิดข้ อขัดแย้ งทางผลประโยชน์กบั กองทุนและจะ
ปฏิบตั ิตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่มีอยูแ่ ล้ วและที่จะมีขึ ้นในภายหลังโดยเคร่งครัด
(2.5) ที่ปรึ กษากองทุนจะต้ องรับผิดต่อความสูญเสีย ความเสียหาย หรื อการลดมูลค่าของกองทุนในกรณี ที่มีความ
สูญเสีย ความเสียหาย หรื อการลดมูลค่าของกองทุนดังกล่าวเกิดจากการประพฤติมิชอบ ฉ้ อฉล ไม่สจุ ริ ต ประมาท เลินเล่อ
หรื อ ไม่ประพฤติตามข้ อกําหนดหรื อเงื่อนไขใด ๆ ตามที่ระบุไว้ ในสัญญาที่ปรึกษาการลงทุน หรื อฝ่ าฝื นคําสัง่ โดยชอบที่เป็ น
ลายลักษณ์อกั ษรของบริษัทจัดการ
(2.6)

หน้ าที่อื่นใดตามที่ระบุไว้ ในสัญญาแต่งตัง้

22.7 สิทธิ หน้ าที่ ความรับผิดชอบ และการแต่งตังคณะตั
้
วแทนผู้ถือหน่วยลงทุน
--ไม่มี -- เนื่องจากไม่ใช่กองทุนรวมสําหรับผู้ลงทุนต่างประเทศ (Country Fund)
23. ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่ายที่เรี ยกเก็บจากผู้ส่ ังซือ้ หรื อผู้ถือหน่ วยลงทุนและกองทุนรวม
23.1 ค่าธรรมเนียมที่เรี ยกเก็บจากผู้สงั่ ซื ้อหรื อผู้ถือหน่วยลงทุน
23.1.1 ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front- End Fee)
อัตราไม่เกินร้ อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน (มูลค่าหน่วยลงทุนเทียบเท่า : สกุลเงินบาท)
โดยในระยะแรกจะเรี ยกเก็บในอัตราร้ อยละ 1.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุน ทังนี
้ ้ หากมีการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมที่
เรี ยกเก็บ บริษัทจัดการจะทําการติดประกาศไว้ ณ ที่เปิ ดเผยของบริษัทจัดการ
23.1.2 ค่าธรรมเนียมการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน (Back - End Fee)
อัตราไม่เกินร้ อยละ 1.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน (มูลค่าหน่วยลงทุนเทียบเท่า : สกุลเงินบาท)
ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการจะติดประกาศอัตราเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวนี ้ ไว้ ณ ที่เปิ ดเผยของบริ ษัทจัดการ ล่วงหน้ าก่อน
เปิ ดให้ มีการขายคืนในแต่ละครัง้ เป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน
23.1.3 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุน (Switching Fee)
-- ไม่มี –
23.1.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน
--ไม่มี – ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนได้ อย่างเสรี โดยไม่มีคา่ ธรรมเนียม
23.1.5 ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
50 บาทต่อรายการโดยในระยะแรกจะยกเว้ นไม่เรี ยกเก็บ
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23.1.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที่กําหนดในโครงการ (Exit Fee)
ไม่มี
23.1.7 ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ :
(1) ส่วนต่างค่าขายหน่วยลงทุน (Subscription Spread)
- ไม่มี –
(2) ส่วนต่างค่ารับซื ้อคืนหน่วยลงทุน (Redemption Spread)
- ไม่มี (3) ค่าใช้ จ่ายอื่น ๆ ที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนขอให้ บริษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนหรื อนายทะเบียนหน่วยลงทุน
ดําเนินการให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนเป็ นกรณีพิเศษนอกเหนือจากกรณีปกติ เช่น
(3.1) ค่าธรรมเนี ยมในการเปลี่ยนชื่อ - สกุล ที่อยู่ การออกใบหน่วยลงทุน การออกหนังสือรั บรองสิทธิ ใหม่ให้ แก่
ผู้ถือหน่วยลงทุน ในกรณีหายและอื่นๆ ที่เกิดขึ ้นจริ ง ซึง่ เป็ นความประสงค์เฉพาะตัวของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยนายทะเบียน
หน่วยลงทุนจะคิดค่าธรรมเนียมจากผู้ถือหน่วยลงทุน ในอัตรา 50 บาทต่อรายการ
(3.2) ค่าใช้ จ่ายในการจดแจ้ งการจํานํากับนายทะเบียนหน่วยลงทุนในอัตรา 1,000 บาท ต่อรายการ
(3.3) ค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเข้ าบัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุน ตามที่จ่ายจริง
(3.4) ค่าใช้ จ่ายอื่น ๆ ที่ผ้ ูถือหน่วยลงทุนขอให้ บริ ษัทจัดการหรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน หรื อนายทะเบียน
หน่วยลงทุนดําเนินการให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนตามที่ผ้ ถู ือหน่วยร้ องขอ ตามที่จ่ายจริง
ค่าธรรมเนียมดังกล่าวในข้ อ 23.1 ข้ างต้ นนี ้ เป็ นอัตราที่ยงั ไม่รวมภาษี มลู ค่าเพิ่ม ภาษี ธุรกิจเฉพาะ หรื อภาษี อื่นใดทํานอง
เดียวกัน
23.2

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายที่เรี ยกเก็บจากกองทุนรวม

23.2.1 ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี
อัตราไม่เกินร้ อยละ 1.00 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน
23.2.2 ค่าธรรมเนียมผู้ดแู ลผลประโยชน์รายปี
 ค่าธรรมเนียมผู้ดแ
ู ลผลประโยชน์รายปี
อัตราไม่เกินร้ อยละ 0.15 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน
ค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้ จ่ายส่วนเพิ่มที่เกี่ยวเนื่องกับการให้ บริการของผู้ดแู ลผลประโยชน์ (Transaction Fee)
เรี ยกเก็บตามที่จ่ายจริ ง


23.2.3 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี
อัตราไม่เกินร้ อยละ 0.10 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน
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23.2.4 ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน
เรี ยกเก็บตามที่จ่ายจริ ง
23.2.5 ค่าธรรมเนียมผู้ที่ได้ รับมอบหมายการจัดการลงทุนในต่างประเทศ
อัตราไม่เกินร้ อยละ 0.25 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน
23.2.6 ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่าย (Underwriting Fee)
-- ไม่มี -- แต่ทงนี
ั ้ ผ้ ้ จู ัดจําหน่ายอาจได้ รับผลตอบแทนในรู ปของค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนได้ ตามที่ระบุไว้ ในข้ อ
23.1 “ค่าธรรมเนียมที่เรี ยกเก็บจากผู้สงั่ ซื ้อหรื อผู้ถือหน่วยลงทุน”
23.2.7 ค่าใช้ จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับกองทุน:
(1) ค่าใช้ จ่ายในการจัดตัง้ และส่งเสริ มการขายในการเสนอขายครัง้ แรก เช่น ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ หรื อค่าสื่อโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ การส่งเสริ มการขาย การจัดอบรมเผยแพร่ ความรู้ ค่าใช้ จ่ายด้ านการตลาดตลอดจนการจัดสัมมนาแนะนํา
กองทุน เป็ นต้ น ตามที่จ่ายจริง ทังนี
้ ้ ไม่เกิน 1,000,000 บาท
(2) ค่าแปลหนังสือชี ้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนเป็ นภาษาต่างประเทศ (ถ้ ามี)
(3) ค่าใช้ จ่ายในการสอบบัญชี
(4) ค่าที่ปรึกษากองทุน
(5) ค่าที่ปรึกษากฎหมาย
(6) ค่าใช้ จ่ายในการดําเนินคดี (ถ้ ามี) อาทิเช่น ค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ ้นจากการติดตามทวงถามหรื อการดําเนินคดี เพื่อการรับ
ชําระหนี ้ใด ๆ ของกองทุน และ/หรื อค่าใช้ จ่ายในการดําเนินคดีของผู้ดแู ลผลประโยชน์ที่ฟ้องร้ องให้ บริ ษัทจัดการปฏิบตั ิหน้ าที่
หรื อเรี ยกค่าสินไหมทดแทน ความเสียหายจากบริ ษัทจัดการเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรื อเมื่อได้ รับคําสัง่ จาก
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรื อคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ
และ/หรื อ ค่าใช้ จ่ายด้ านกฎหมายในการดําเนินคดีทางศาลเพื่อรักษาสิทธิของกองทุน เป็ นต้ น
(7) ค่า จัดทํ า จัดพิมพ์ แบบฟอร์ มคํ า ขอใช้ บ ริ การกองทุน คํ า สั่ง ซื อ้ หน่ วยลงทุน หนัง สือ รั บ รองสิท ธิ ใ นหน่ วยลงทุน /
ใบเสร็ จรับเงิน/ใบกํากับภาษี รายงานการถือหน่วยลงทุนและแบบฟอร์ มอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องกับกองทุน และค่าใช้ จ่ายในการ
จัดเตรี ยมและจัดส่งเอกสารดังกล่าวให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วย ลงทุน ตลอดจนค่าใช้ จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับกองทุน
(8) ค่าใช้ จ่ายในการส่งเสริ มการขายหลังจากการเสนอขายครั ง้ แรก เช่น ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ หรื อค่าสื่ อโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมการขาย การจัดอบรมเผยแพร่ความรู้ ค่าใช้ จ่ายด้ านการตลาด ตลอดจนการจัดสัมมนาการแนะนํา
กองทุน เป็ นต้ น ตามที่จ่ายจริง แต่ทงนี
ั ้ ้จะไม่เกิน 500,000 บาทต่อปี บัญชี
(9) ค่าจัดทํา ค่าพิมพ์หนังสือชี ้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน รายงานประจํางวด 6 เดือนและรายงานประจํา ปี ถึงผู้ถือ
หน่วยลงทุน.
(10) ค่าใช้ จ่ายในการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิตามประกาศของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ใน
หนังสือพิมพ์รายวันหรื อสิง่ พิมพ์อื่นใด
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(11) ค่าเก็บรักษาทรัพย์สินทัง้ ในและนอกประเทศนอกเหนื อไปจากที่ได้ ระบุไว้ ในข้ อ 23.2.2.
ผลประโยชน์รายปี ” ไม่เกินร้ อยละ 0.07 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน

“ค่าธรรมเนียมผู้ดูแล

(12) ค่าใช้ จ่าย และ/หรื อค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกี่ยวกับการซื ้อขายหลักทรัพย์การลงทุนในหลักทรัพย์ เช่น ค่านายหน้ าซื ้อขาย
หลักทรัพย์ ค่าประกันความเสี่ยงเนื่องจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราและ/หรื ออัตราดอกเบี ้ย เป็ นต้ น
(13) ค่าจัดเตรี ยมรายงานต่างๆ สําหรับผู้ถือหน่วยลงทุน และ/หรื อค่าใช้ จ่ายต่างๆที่เกิดขึ ้นจากการปฏิบตั ิตามกฎหมาย
หรื อประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรื อคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์
(14) ค่าใช้ จ่ายในการจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งหนังสือบอกกล่าว ประกาศและรายงานต่างๆ รวมถึงการลงประกาศใน
หนังสือพิมพ์รายวัน และ/หรื อ ข่าวสารถึงผู้ถือหน่วยลงทุน
(15) ค่าใช้ จ่ายอันเกี่ยวเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงแก้ ไขโครงการ เช่น การจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน การขอมติผ้ ถู ือหน่วยลงทุน
เป็ นต้ น
(16) ค่าใช้ จ่ายในการรับชําระเงินค่าซือ้ หน่วยลงทุน ค่าใช้ จ่ายในการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน เช่น ค่าธรรมเนี ยม
ธนาคาร ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร เป็ นต้ น
(17) ค่าฤชา ค่าธรรมเนียม และ/หรื อค่าใช้ จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าธรรมเนียมธนาคารต่างๆ ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่า
โทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าไปรษณียากรสําหรับหนังสือโต้ ตอบกับผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าพาหนะ ค่าจดทะเบียนกับผู้มีอํานาจ
ตามกฎหมาย รวมทังค่
้ าใช้ จ่ายและ/หรื อค่าธรรมเนียมต่างๆที่เกี่ยวเนื่องกับการ จัดหา ได้ มา รับมอบ/ส่งมอบ ดูแล รักษา
ป้องกันผลประโยชน์ ซึ่งสินทรัพย์หรื อหลักทรัพย์ต่างๆของกองทุนที่นอกเหนือไปจากที่ได้ ระบุไว้ ในข้ อ 23.2.2 “ค่าธรรมเนียม
ผู้ดแู ลผลประโยชน์ รายปี ” เป็ นต้ น
(18) ค่าใช้ จา่ ยต่างๆ ในการชําระบัญชี และเลิกกองทุน
(19) ค่าฤชา ค่าธรรมเนียม และ/หรื อค่าใช้ จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับกองทุน
(20) ค่าใช้ จ่ายที่เกิดจากการผิดนัดชําระราคา (Failed Trade)
(21) ค่าใช้ จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องจากการรับจํานองอสังหาริ มทรัพย์เพื่อเป็ นหลักประกันการลงทุน และ/หรื อในกรณีที่กองทุน
รวมได้ รับที่ดินจากการชําระหนี ้หรื อสิทธิเรี ยกร้ อง
หมายเหตุ :
- ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายรวมทังหมดที
้
่เรี ยกเก็บจากกองทุนรวม
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายรวมทังหมดซึ
้
่งเรี ยกเก็บจากกองทุนรวม เมื่อรวมกันแล้ วไม่เกินร้ อยละ 5 ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สนิ สุทธิถวั เฉลี่ยระหว่างงวด
หมายเหตุ : การกําหนดค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายรวมดังกล่าวข้ างต้ น บริ ษัทจัดการประมาณการจากมูลค่าทรัพย์สิน
สุท ธิ ณ ต้ น ปี อนึ่ง ในกรณี ระหว่า งปี มูลค่า ทรั พ ย์ สิน สุท ธิ ข องกองทุน ได้ ล ดลงอย่า งมี นัยสํา คัญ และส่ง ผลให้ มูลค่า
ทรัพย์สนิ สุทธิถวั เฉลี่ยระหว่างงวดลดลง อาจทําให้ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายรวมที่เรี ยกเก็บเมื่อคํานวณเป็ นอัตราร้ อยละ
ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิถวั เฉลี่ยระหว่างงวดเกินกว่าอัตราที่กําหนดไว้ ข้างต้ นได้ โดยเป็ นผลมาจากการคํานวณในฐาน
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ที่แตกต่างกัน โดยมิได้ เกิดจากการเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้ จ่ายจากกองทุนรวมในอัตราที่
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เพิ่มขึ ้นแต่อย่างใด โดยในกรณีดงั กล่าว บริษัทจัดการจะไม่เรี ยกเก็บหรื อตัดจ่ายเงินเพื่อจ่ายค่าใช้ จ่ายอื่นใดของกองทุนเพิ่ม
อีก ยกเว้ นในส่วนของค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดแู ลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วย
ลงทุน ค่าธรรมเนี ยมผู้สอบบัญ ชี และค่าใช้ จ่า ยที่เกี่ ยวข้ องกับการซื อ้ ขายหลักทรั พย์ หรื อค่าธรรมเนี ยมธนาคาร หรื อ
ค่าใช้ จ่ายที่จําเป็ นในการปฏิบตั ิตามประกาศ กฎเกณฑ์ หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้ องเท่านัน้
- การเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการตามข้ อ 23.2.1
้
านวณตามมูลค่าที่ตราไว้ ของหน่วยลงทุนน้ อย
(1) ในกรณีที่กองทุนรวมมีมลู ค่าหน่วยลงทุนที่ขายได้ แล้ วทังหมดโดยคํ
กว่า 50 ล้ านบาท บริ ษัทจัดการจะเรี ยกเก็บค่าธรรมเนี ยมการจัดการเป็ นอัตราร้ อยละของมูลค่าทรั พย์สิน หรื อมูลค่า
ทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวมเท่านัน้
(2) ในกรณีที่มลู ค่าของกองทุนรวมในขณะจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็ นกองทุนรวมมีมลู ค่าไม่น้อยกว่า 50 ล้ านบาท หาก
ต่อมากองทุนรวมดังกล่าวมีมลู ค่าหน่วยลงทุนที่ขายได้ แล้ วทังหมดโดยคํ
้
านวณตามมูลค่าที่ตราไว้ ของหน่วยลงทุนลดลงเหลือ
น้ อยกว่า 50 ล้ านบาท บริษัทจัดการจะเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี ้
(2.1) ในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการเป็ นอัตราร้ อยละของมูลค่าทรัพย์สินหรื อมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมไว้ อยู่แล้ ว ค่าธรรมเนียมการจัดการที่เรี ยกเก็บต้ องเป็ นอัตราร้ อยละที่ไม่สงู กว่าร้ อยละของ
ค่าธรรมเนียมการจัดการเดิมที่บริษัทจัดการเรี ยกเก็บในช่วงเวลาที่กองทุนรวมมีมลู ค่าไม่น้อยกว่า 50 ล้ านบาทโดยคํานวณตาม
มูลค่าที่ตราไว้ ของหน่วยลงทุน
(2.2) ในกรณีอื่นนอกเหนือจากกรณีตาม (2.1) บริ ษัทจัดการจะเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการในอัตราที่แสดงได้ ว่า
เหมาะสมและเป็ นธรรม ทังนี
้ ้ โดยได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
- ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายทังหมดเป็
้
นอัตราที่ยงั ไม่รวมภาษี มลู ค่าเพิ่ม ภาษี ธุรกิจเฉพาะ ภาษี หกั ณ ที่จ่าย หรื อภาษี
้ ่กองทุนเป็ นผู้รับภาระหรื อเป็ นผู้รับภาระแทนผู้รับเงินตามสัญญา
อื่นใดทํานองเดียวกัน ทังที
- บริ ษัทจัดการจะคํานวณค่าธรรมเนียมข้ อ 23.2.1 – 23.2.5 ทุกวัน โดยใช้ มลู ค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนในแต่ละวัน
เป็ นฐานคํานวณ แต่จะเรี ยกเก็บจากกองทุนโดยการตัดจ่ายจากบัญชีของกองทุนเป็ นรายสัปดาห์ไม่เกิน 3 วันทําการของ
สัปดาห์ถดั ไป หรื อตามระยะเวลาที่บริษัทจัดการเห็นสมควร
- ค่าใช้ จ่ายข้ อ 23.2.7 (1) , 23.2.7 (12) จะเรี ยกเก็บจากกองทุนเมื่อมีค่าใช้ จ่ายเกิดขึ ้นตามที่จ่ายจริ ง โดยในทางบัญชี
บริ ษัทจัดการจะพิจารณาตัดจ่ายเป็ นค่าใช้ จ่ายของกองทุนเฉลี่ยเท่ากันทุกวันตามระยะเวลาของค่าใช้ จ่ายนัน้ หรื อตาม
ระยะเวลาที่บริษัทจัดการเห็นสมควร
- ค่าใช้ จ่ายข้ อ 23.2.7 (13) – (21) จะเรี ยกเก็บจากกองทุนเมื่อมีค่าใช้ จ่ายเกิดขึ ้นตามจํานวนที่จ่ายจริ ง โดยในทางบัญชี
บริ ษัทจัดการ จะตัดจ่ายครัง้ เดียวในวันที่เกิดค่าใช้ จ่ายนัน้ ๆ
ทังนี
้ ้ การตัดจ่ายค่าใช้ จ่ายดังกล่าวข้ างต้ นจะเป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่กําหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี
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23.3

การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้ จ่าย

23.3.1 การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้ จ่ายภายใต้ อตั ราที่ระบุไว้ ในโครงการ
ทังนี
้ บ้ ริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิ ในการเพิ่ม/ลด/ยกเว้ นค่าธรรมเนียมภายใต้ อัตราที่ระบุไว้ ในข้ อ 23 “ค่าธรรมเนียมและ
ค่าใช้ จ่ายที่เรี ยกเก็บจากผู้สงั่ ซื ้อหรื อผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม” นีโ้ ดยไม่ถือว่าเป็ นการแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการ
อย่างไรก็ดีในการเรี ยกเก็บ เพิ่ม หรื อ ลด หรื อยกเว้ นค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้ างต้ นนี ้ บริ ษัทจัดการจะทําการติดประกาศไว้
ณ ที่เปิ ดเผยของบริษัทจัดการ
23.3.2 การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้ จ่าย
บริ ษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะเพิ่ม/ลดค่าธรรมเนียม และ/หรื อ ค่าใช้ จ่าย ตามข้ อ 23.1 และข้ อ 23.2 โดยไม่ถือว่าเป็ นการ
แก้ ไขเพิ่มเติมโครงการ โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี ้
(1) กรณี เพิ่มอัตราค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้ จ่าย ไม่เกินร้ อยละ 5 ของอัตราค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้ จ่ายตามที่ระบุไว้ ใน
โครงการ ภายในระยะเวลา 1 ปี
บริ ษัทจัดการจะดําเนินการแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 60 วัน ตามวิธีการดังต่อไปนี ้ ก่อนการเรี ยก
เก็บค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้ จ่ายเพิ่มดังกล่าว
(1.1) ประกาศหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้ อยหนึง่ ฉบับ เป็ นเวลา 3 วันติดต่อกัน และ
(1.2) ติดประกาศไว้ ณ สํานักงานของบริ ษัทจัดการ และสถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนที่
ใช้ เป็ นสถานที่ในการซื ้อขายหน่วยลงทุน
(2) กรณีเพิ่มอัตราค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้ จ่ายเกินกว่าร้ อยละ 5 ของค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้ จ่ายตามที่ระบุไว้ ในโครงการ
ภายในระยะเวลา 1 ปี
บริ ษัทจัดการจะกระทําเมื่อได้ รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนด้ วยมติเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่าย
ได้ แล้ วทังหมด
้
หรื อได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(3) กรณีที่บริษัทจัดการจะเปลี่ยนแปลงลดค่าธรรมเนียม หรื อค่าใช้ จ่าย
บริ ษัทจัดการจะติดประกาศค่าธรรมเนียม หรื อค่าใช้ จ่ายอัตราใหม่ ณ สํานักงานของบริ ษัทจัดการและสถานที่ติดต่อทุก
แห่งของผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนที่ใช้ เป็ นสถานที่ในการซื ้อขายหน่วยลงทุน
ทัง้ นี ้ การเปลี่ยนแปลงตามข้ อ (1) ข้ อ (2) และข้ อ (3) ข้ างต้ น บริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ สํานักงานคณะกรรมการกํ ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทราบภายใน 15 วันนับแต่วนั เปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียม หรื อค่าใช้ จ่าย
24. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่ าทรั พย์ สินสุทธิ มูลค่ าหน่ วยลงทุน ราคาขาย
หน่ วยลงทุน และราคารั บซือ้ คืนหน่ วยลงทุน หลักเกณฑ์ และวิธีการดําเนินการเมื่อราคาขายหน่ วยลงทุน หรื อ
ราคารั บซือ้ คืนหน่ วยลงทุนไม่ ถูกต้ อง
24.1 วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขาย
หน่วยลงทุน และราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
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1. บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่สํานักงาคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกําหนด
2. บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื ้อคืน
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี ้
(2.1) คํานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุน ทุกสิ ้นวันทําการ ภายใน 2 วันทําการถัดไป
(2.2) คํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ ้นวันทําการซื ้อขายหน่วยลงทุน ภายใน 2 วันทํา
การถัดไป
(2.3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังต่อไปนี ้
(ก) วันทําการก่อนวันทําการซื ้อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ ประกาศภายใน 2 วันทําการถัดไป
(ข) วันทําการซื ้อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ ประกาศภายใน 3 วันทําการถัดไป
(ค) วันทําการสุดท้ ายของแต่ละเดือน โดยให้ ประกาศภายใน 3 วันทําการถัดไป ทังนี
้ ้ เฉพาะในกรณีที่กองทุนรวม
กําหนดวันทําการซื ้อขายหน่วยลงทุนแต่ละครัง้ ห่างกันยาวกว่าหนึง่ เดือน
(ง) วันปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อการจ่ายเงินปั นผล โดยให้ ประกาศภายใน 3 วันทําการถัดไป
ความใน (ก) มิให้ นํามาใช้ บงั คับกับกองทุนรวมเปิ ดที่ซื ้อขายหน่วยลงทุนทุกวันทําการ และกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภท
สถาบัน
(2.4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารั บซื อ้ คืนหน่วยลงทุนของวันทําการซือ้ ขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้
ประกาศภายใน 3 วันทําการถัดไป
มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ หารด้ วยจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดเมื
้
่อสิ ้นวันทําการที่
คํานวณนัน้
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนที่ประกาศข้ างต้ นต้ อง
ได้ รับการรับรองโดยผู้ดแู ลผลประโยชน์
ในกรณีที่การประกาศตาม (2.3) และ (2.4) ได้ กระทําผ่านระบบเผยแพร่ ข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนที่จดั ขึ ้นโดยสมาคม
(NAV Center) หรื อช่องทางอื่นที่สํานักงานยอมรับ บริ ษัทจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุน
ภายใน 4 วันทําการถัดไปก็ได้
การประกาศมูล ค่า และราคาตามวรรคหนึ่ง (2.3)
และ (2.4) ข้ า งต้ น บริ ษั ท จัด การจะประกาศทางเว็ บ ไซต์ ข อง
บริ ษัทจัดการ (www.uobam.co.th) และจัดให้ มีข้อมูลประกาศดังกล่าวข้ างต้ นไว้ ณ ที่ทําการทุกแห่งของบริ ษัทจัดการ และ
สถานที่ทกุ แห่งที่ผ้ สู นับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนใช้ ซื ้อขายหน่วยลงทุน (ถ้ ามี)
ทั ง้ นี ้ บริ ษั ท จั ด การขอสงวนสิ ท ธิ ที่ จ ะประกาศโดยช่ อ งทางอื่ น แทนการประกาศทางเว็ บ ไซต์ ข องบริ ษั ท จั ด การ
(www.uobam.co.th) เช่น หนังสือพิมพ์รายวัน เป็ นต้ น หรื อช่องทางอื่นใดที่เหมาะสม โดยถือว่าได้ รับความเห็นชอบจากผู้
ถือหน่วยลงทุนแล้ ว และบริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ลู งทุนทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 30 วัน ณ ที่ทําการทุกแห่งของบริ ษัทจัดการ
และสถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน (ถ้ ามี)
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3. การใช้ ตวั เลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซือ้ คืนหน่วยลงทุน หรื อจํานวน
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี ้
(3.1) คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็ นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้ วิธีการปั ดเศษทศนิยมตาม
หลักสากล
(3.2) คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็ นตัวเลข โดยมี ทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้ วิธีการปั ดเศษทศนิยมตามหลักสากล
สําหรับมูลค่าหน่วยลงทุนเพื่อใช้ ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนจะปั ดเศษทศนิยมตําแหน่งที่ 4 ขึ ้น ส่วนมูลค่าหน่วย
ลงทุนเพื่อใช้ ในการคํานวณราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตําแหน่งที่ 5 ทิ ้ง
(3.3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที่คํานวณได้ ใน (3.2) เป็ นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหน่งโดยตัด ทศนิยมตําแหน่ง
ที่ 5 ทิ ้ง และประกาศราคาขายและราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนตามที่คํานวณได้ ใน (3.2)
(3.4) คํานวณจํานวนหน่วยลงทุนเป็ นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้ วิธีการปั ดเศษทศนิยมตามหลักสากล แต่จะ
ใช้ ผลลัพธ์เป็ นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยมตําแหน่งที่ 5 ทิ ้ง
ั้
าเป็ น
ในกรณีที่มีผลประโยชน์เกิดขึ ้นจากการคํานวณตาม (3.1) ถึง (3.4) บริ ษัทจัดการจะนําผลประโยชน์นนรวมเข้
ทรัพย์สนิ ของกองทุนเปิ ด
4. บริ ษัทจัดการได้ รับยกเว้ นไม่ต้องคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และ
ราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนกองทุนเปิ ด เมื่อมีเหตุการณ์ดงั ต่อไปนี ้
(1) เมื่อบริ ษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขาย รับซื ้อคืนหรื อสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรื อหยุดรับคําสัง่ ซื ้อ คําสัง่ ขายคืนหรื อคําสัง่
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน โดยให้ ได้ รับยกเว้ นเฉพาะในช่วงระยะเวลาดังกล่าว
(2) เมื่อมีเหตุที่บริษัทจัดการต้ องเลิกกองทุนรวม โดยให้ ได้ รับยกเว้ นตังแต่
้ วนั ที่ปรากฏเหตุดงั กล่าว
เงื่อนไขพิเศษ :
1. เนื่ อ งจากกองทุน อาจลงทุน ในหลักทรั พ ย์ ที่ อ ยู่ในกลุ่ม หลักทรั พ ย์ ที่ มิ ไ ด้ จ ดทะเบี ย นในตลาดหลักทรั พ ย์ หรื อ เป็ น
หลักทรัพย์ที่มิได้ ทําการซื ้อขายในตลาดซื ้อขายคล่องอื่นๆ หรื อหลักทรัพย์ในต่างประเทศ ดังนัน้ ตราสารที่กองทุนลงทุน
อาจไม่มีสภาพคล่อง หรื อมีสภาพคล่องน้ อยมาก หรื ออาจมีปัจจัยภายนอกต่างๆ ทังในและนอกประเทศมากระทบต่
้
อ
มูลค่าหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุน จึงอาจเป็ นเหตุให้ การบันทึกบัญชี การบันทึกมูลค่าหลักทรัพย์ ให้ เป็ นไปตามมูลค่าตาม
ราคาตลาดของหลักทรัพย์ตา่ งๆ ในพอร์ ตการลงทุน เป็ นไปได้ ยาก และอาจไม่เป็ นปั จจุบนั
อย่างไรก็ดี บริ ษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์ และ วิธีการ ตามที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรั พย์ คณะกรรมการกํ ากับหลักทรั พย์ และตลาดหลักทรั พย์ และ/หรื อ หน่วยงานที่มีอํานาจตามกฎหมาย
ประกาศกําหนด
2. การคํานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิกรณีที่วนั ทําการในประเทศไทยตรงกับวันหยุดทําการในต่างประเทศ
บริ ษัทจัดการจะใช้ ราคาหลักทรัพย์และทรัพย์สินล่าสุดที่มีเป็ นฐานในการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทังนี
้ ้เว้ น
แต่กรณีที่บริ ษัทจัดการและผู้ดแู ลผลประโยชน์เห็นร่วมกันว่าควรที่จะใช้ ราคาอื่นที่เหมาะสมกว่าแทน
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3. อัตราแลกเปลี่ยนที่ใช้ ในการคํานวณการกําหนดมูลค่าหลักทรัพย์ที่เป็ นสกุลเงินตราต่างประเทศ
บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนเป็ นเงิน
บาท โดยใช้ อตั ราแลกเปลี่ยนที่ประกาศบนหน้ าจอ Bloomberg ประมาณเวลา 16.00 น. ในวันทําการซื ้อขายหน่วยลงทุน
เป็ นเกณฑ์ในการคํานวณ ในกรณีไม่มีอตั ราแลกเปลี่ยนในเวลาดังกล่าว บริ ษัทจัดการจะใช้ อตั ราแลกเปลี่ยนที่ใกล้ ที่สดุ ถัด
จากเวลาดังกล่าว ทังนี
้ ้ อัตราแลกเปลี่ยนดังกล่าวจะต้ องเป็ นอัตราแลกเปลี่ยนที่ซื ้อขายกันระหว่างผู้ลงทุนสถาบัน และเป็ น
อัตราแลกเปลี่ยนภายหลังเวลาปิ ดรับคําสัง่ ซื ้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนในวันทําการซื ้อขายหน่วยลงทุนนัน้
อนึ่ง บริ ษั ท จัด การขอสงวนสิท ธิ ที่ จ ะเปลี่ ย นแปลงแหล่ง ที่ มาของอัต ราแลกเปลี่ ย นที่ ใ ช้ อาทิ เ ช่ น เปลี่ ย นมาใช้ อัต รา
แลกเปลี่ยนที่ประกาศในเว็บไซต์ของธนาคารแห่งประเทศไทย หรื อเปลี่ยนมาใช้ อตั ราแลกเปลี่ยนที่ประกาศโดย APEX หรื อ
Reuter เป็ นต้ น และ/หรื อขอสงวนสิทธิที่จะใช้ อตั ราแลกเปลี่ยนอื่นที่เหมาะสมที่บริ ษัทจัดการและผู้ดแู ลผลประโยชน์ตกลง
ร่ วมกัน และ/หรื อตามที่ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อสมาคม หรื อหน่วยงานที่มีอํานาจตามกฎหมายได้ มี
ประกาศกําหนด โดยถือว่าได้ รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว
4. การหยุดคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สนิ
เว้ นแต่กรณีที่คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรื อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ได้ แก้ ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ประกาศ กําหนด สัง่ การ เห็นชอบ และ/หรื อผ่อนผันเป็ นอย่างอื่น บริ ษัท
จัดการขอสงวนสิทธิที่จะหยุดคํานวณ และไม่ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และ
ราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ เมื่อบริ ษัทจัดการและผู้ที่ได้ รับมอบหมายการจัดการ
ลงทุนในต่างประเทศเห็นว่ามีเหตุการณ์ ต่างๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน และ/หรื ออาจมี
ผลกระทบต่อการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนจนเป็ นเหตุให้ ไม่สามารถคํานวณได้ อย่างสมเหตุสมผล หรื อเป็ น
ธรรม และ/หรื อ กรณีที่มีเหตุการณ์ อื่นตามที่ได้ รับการผ่อนผันจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึง่ บริ ษัทจัดการจะยื่น
ขอผ่อนผันจากสํานักงานก่อนเป็ นรายกรณี อาทิเช่น
(1) เมื่อตลาดหลักทรัพย์หรื อตลาดทางการอื่นใด ที่หลักทรัพย์หรื อตราสารอื่นใดที่กองทุนมีไว้ หรื อลงทุนไว้ หรื อฝากไว้
ปิ ดทําการ ไม่ว่าด้ วยเหตุใดก็ตามที่นอกเหนื อจากการปิ ดทําการตามปกติหรื อต้ องหยุดการดําเนินการอันเป็ นปกติลง
ชัว่ ขณะ หรื อ
(2) เมื่อปรากฏเหตุการณ์ ในกรณีที่การทํารายการ ซื ้อ-ขาย หลักทรัพย์ และ/หรื อตราสารอื่นใดที่กองทุนลงทุนไว้ หรื อ
มีไว้ ถูกจํากัด หรื อ ถูกระงับ ในการทํารายการ (restricted and suspended) หรื อ
(3) เมื่อ ปรากฏเหตุก ารณ์ใ นกรณีที่ การทํา รายการ ฝาก-ถอน โอนเงิน ในบัญ ชีที่กองทุน เป็ นเจ้ า ของ หรื อ การทํา
รายการ ซื ้อ-ขาย ฝาก-ถอน-โอน หลักทรัพย์ที่กองทุนมีไว้ หรื อลงทุนไว้ ไม่สามารถดําเนินการได้ ตามปกติ จนเป็ นเหตุให้ ไม่
สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนได้ อย่างสมเหตุสมผล หรื อเป็ นธรรม หรื อ
(4) เมื่อระบบการติดต่อ – สื่อสารต่างๆ และ/หรื อ ระบบงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการคํานวณ หรื อ การหามูลค่าสินทรัพย์
และ/หรื อ หลักทรัพย์อื่นใด รวมถึง เงินฝาก ที่กองทุนมีไว้ หรื อ ลงทุนไว้ เกิดการขัดข้ องไม่ว่าด้ วยเหตุอนั ใดจนเป็ นเหตุให้
บริ ษัทจัดการไม่สามารถทําการคํานวณมูลค่าทรัพย์สนิ ของกองทุนได้ อย่างสมเหตุสมผล หรื อ เป็ นธรรม หรื อ
(5) เมื่ออัตราแลกเปลี่ยนในประเทศที่กองทุนลงทุนขาดเสถียรภาพและไม่ได้ สะท้ อนมูลค่าที่แท้ จริง หรื อเกิดเหตุการณ์อื่น
ใดจนทําให้ บริษัทจัดการไม่สามารถทํารายการต่างๆ ได้ ตามปกติ อาทิเช่น โอนเงิน ฝาก-ถอน ซื ้อ-ขาย-โอน สินทรัพย์ต่างๆ
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ที่ลงทุนไว้ หรื อมีไว้ จนเป็ นเหตุให้ บริ ษัทจัดการไม่สามารถทําหามูลค่าของทรัพย์สินต่างๆ ได้ อย่างสมเหตุสมผล หรื อเป็ น
ธรรม ภายในเวลาที่กําหนด จนเป็ นเหตุให้ บ ริ ษั ท จัดการไม่สามารถคํ านวณมูลค่า ทรั พ ย์ สิน สุทธิ ข องกองทุนได้ อย่า ง
สมเหตุสมผล หรื อ เป็ นธรรม หรื อ
(6) เมื่อเกิดเหตุการณ์ ไม่ปกติทางการเมือง เศรษฐกิจ การทหาร หรื อทางการเงิน หรื อเหตุการณ์ ไม่ปกติอื่นใด อันเป็ น
ผลกระทบต่อผลประโยชน์ในด้ านต่างๆ ของกองทุน หรื อต่อสินทรัพย์ต่างๆ ที่กองทุนลงทุนไว้ หรื อมีไว้ จนเป็ นเหตุให้ กองทุนไม่
สามารถ ซื ้อ-ขาย ฝาก-ถอน โอน-ย้ าย สินทรัพย์ตา่ งๆ ได้ อย่างปกติ หรื อ
(7) เมื่อตลาดเงินสกุลดอลลาร์ สหรัฐฯ ปิ ดทําการ นอกเหนือจากการปิ ดทําการตามปกติ หรื อต้ องหยุดการดําเนินการอัน
เป็ นปกติลงชัว่ ขณะ หรื อ
(8) เหตุ ก ารณ์ อื่ น ๆ ที่ มี นัย สํ า คัญ และส่ ง ผลกระทบให้ ก องทุน ไม่ ส ามารถคํ า นวณมูล ค่ า ทรั พ ย์ สิ น สุท ธิ ไ ด้ อ ย่ า ง
สมเหตุสมผล หรื อ เป็ นธรรม เป็ นต้ น
เมื่อปรากฏเหตุตามที่ได้ กล่าวมาข้ างต้ น บริษัทจัดการจะประกาศการหยุดคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคา
ขายหน่วยลงทุน และราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ ณ ที่ทําการทุกแห่งของบริ ษัทจัดการ
และสถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนสนับสนุนที่ใช้ ในการซื ้อขายหน่วยลงทุน และบริ ษัทจัดการ
จะรายงานการหยุดคํานวณมูลค่าดังกล่าวพร้ อมทังแสดงเหตุ
้
ผล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทุนรวมที่ลงทุน
ในต่างประเทศนันให้
้ สํานักงานทราบโดยพลัน
อนึ่ง ขณะที่บริ ษัทจัดการไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนได้ อย่างสมเหตุสมผล และ/หรื อเป็ นธรรมนัน้
บริ ษัทจัดการอาจไม่ขาย หยุดขาย ไม่รับซื ้อคืน หยุดรับซื ้อคืน หรื อไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ตามคําสัง่ ซื ้อ คําสัง่ ขายคืน หรื อ
คําสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้ รับไว้ แล้ ว หรื ออาจหยุดรับคําสัง่ ซื ้อ คําสัง่ ขายคืน หรื อคําสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ด้ วย
เช่นกัน
5. สําหรับวิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขาย
หน่วยลงทุน และราคารับซื ้อคืนหน่วยลงทุน บริ ษัทจัดการจะดําเนินการให้ เป็ นไปตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 24.1 ข้ างต้ น เว้ นแต่
กรณีที่คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และ/หรื อหน่วยงานอื่นใดที่มีอํานาจตามกฎหมาย ได้ แก้ ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ประกาศ กําหนด สัง่ การ เห็นชอบ และ/หรื อ
ผ่อนผันเป็ นอย่างอื่น บริ ษัทจัดการจะดําเนินการให้ เป็ นไปตามนันโดยถื
้
อว่าได้ รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว
และไม่ถือเป็ นการแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการ
24.2. หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที่มลู ค่าหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ อง
1. ในกรณี ที่ราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถกู ต้ องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้ องน้ อยกว่าหนึ่งสตางค์ หรื อต่างจากราคา
หน่วยลงทุนที่ถกู ต้ องตังแต่
้ หนึง่ สตางค์ขึ ้นไป แต่ไม่ถงึ ร้ อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที่ถกู ต้ อง บริษัทจัดการจะจัดทําและส่ง
รายงานให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ทราบถึงความผิดพลาดภายใน 7 วันทําการนับแต่วนั ที่พบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ อง
และจัดให้ มีสําเนารายงานดังกล่าวไว้ ณ ที่ทําการของบริ ษัทจัดการเพื่อให้ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์สามารถตรวจสอบได้ โดยรายงานดังกล่าวจะมีรายการอย่างน้ อยดังต่อไปนี ้
(1) ราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถกู ต้ อง
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(2) ราคาหน่วยลงทุนที่ถกู ต้ อง
(3) สาเหตุที่ทําให้ ราคาหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ อง
(4) มาตรการป้องกันเพื่อมิให้ ราคาหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ อง ทังนี
้ ้ เว้ นแต่ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ องมีสาเหตุมา
จากปั จจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครัง้ สุดท้ ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยหรื อศูนย์ซื ้อขายหลักทรัพย์ไม่ถกู ต้ อง
ในกรณีที่เหตุของความผิดพลาดซึง่ ทําให้ ราคาหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ องตามวรรคหนึ่งมีผลต่อเนื่องต่อการคํานวณราคาหน่วย
ลงทุนครัง้ ต่อไป เช่น การกําหนดอัตราดอกเบี ้ยผิดพลาด เป็ นต้ น บริ ษัทจัดการจะแก้ ไขราคาหน่วยลงทุนให้ ถกู ต้ องนับแต่
วันที่บริ ษัทจัดการพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ องด้ วย
2. ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถกู ต้ องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที่ถกู ต้ องตังแต่
้ หนึ่งสตางค์ขึ ้นไป และคิดเป็ นอัตรา
ตังแต่
้ ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที่ถกู ต้ อง บริ ษัทจัดการจะคํานวณราคาหน่วยลงทุนย้ อนหลังนับแต่วนั ที่พบราคา
หน่วยลงทุนไม่ถูกต้ องจนถึงวันที่ราคาหน่วยลงทุนถูกต้ อง และดําเนินการดังต่อไปนี เ้ ฉพาะวันที่ราคาหน่วยลงทุนที่ไม่
ถูกต้ องต่างจากราคาหน่ว ยลงทุนที่ถกู ต้ องตั ้งแต่หนึ่งสตางค์ขึ ้นไป และคิดเป็ นอัตราส่วนตั ้งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคา
หน่วยลงทุนที่ถกู ต้ อง
(1) จัดทํารายงานการแก้ ไขราคาย้ อนหลังและรายงานการชดเชยราคาให้ เสร็ จสิ ้นภายในวันทําการถัดจากวันที่พบว่า
้ ถกู ต้ อง และส่งรายงานดังกล่าวให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ภายในวันทําการถัดจากวันที่คํานวณราคา
ราคาหน่วยลงทุนนันไม่
หน่วยลงทุนเสร็จสิ ้น เพื่อให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์รับรองข้ อมูลในรายงานดังกล่าวภายในวันทําการถัดจากวันที่บริ ษัทจัดการ
้ ้ รายงานดังกล่าวจะมีรายการอย่างน้ อย ดังต่อไปนี ้
ส่งรายงานให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ ทังนี
(ก) ราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถกู ต้ อง
(ข) ราคาหน่วยลงทุนที่ถกู ต้ อง
(ค) สาเหตุที่ทําให้ ราคาหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ อง
(ง) การดําเนินการของบริษัทจัดการเมื่อพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ อง
ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการจะจัดให้ มีสําเนารายงานตาม (1) ไว้ ณ ที่ทําการของบริ ษัทจัดการเพื่อให้ สํานักงานคณะกรรมการกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สามารถตรวจสอบได้
(2) แก้ ไขราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้ องให้ เป็ นราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้ องภายในวันที่ผ้ ูดูแลผลประโยชน์ รับรองข้ อมูลใน
รายงานการแก้ ไขราคาย้ อนหลังและรายงานการชดเชยราคาตาม (1)
(3) ประกาศชื่อกองทุนรวมที่มีการแก้ ไขราคาตาม (2) และวัน เดือน ปี ที่มีการแก้ ไขราคาตาม (2) ในหนังสือพิมพ์รายวัน
อย่างน้ อยหนึง่ ฉบับภายใน 3 วันทําการนับแต่วนั ที่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์รับรองข้ อมูลในรายงานดังกล่าว
(4) ชดเชยราคาให้ แล้ วเสร็ จและแจ้ งเป็ นหนังสือให้ ผ้ ซู ื ้อหน่วยลงทุนหรื อผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที่ได้ ซื ้อหรื อขายคืนหน่วย
ลงทุนในช่วงระยะเวลาที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ องทราบถึงการแก้ ไขราคาตาม (2) และการชดเชยราคา ภายใน 5 วันทํา
การนับแต่วนั ที่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์รับรองข้ อมูลในรายงานดังกล่าว
(5) จัดทํารายงานมาตรการป้องกันเพื่อมิให้ ราคาหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ องและส่งรายงานดังกล่าว พร้ อมทังสํ
้ าเนารายงาน
การแก้ ไขราคาย้ อนหลังและรายงานการชดเชยราคาที่จดั ทําตาม (1) ให้ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ภายใน 7 วันทําการนับแต่วนั ที่ ผู้ดแู ลผลประโยชน์รับรองข้ อมูลในรายงานการแก้ ไขราคาย้ อนหลังและ
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รายงานการชดเชยราคานัน้ เว้ นแต่ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ องมีสาเหตุมาจากปั จจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้
บริษัทจัดการจะไม่สง่ รายงานมาตรการป้องกันให้ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ แต่จะส่ง
สําเนาเอกสารที่ผ้ ูดูแลผลประโยชน์ รับรองว่าการที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้ องมีสาเหตุมาจากปั จจัยภายนอกที่ไม่อาจ
ควบคุมได้ แทน
3. ในการชดเชยราคาตามข้ อ 2 (4) บริษัทจัดการจะปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี ้
(1) กรณีราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถกู ต้ องตํ่ากว่าราคาหน่วยลงทุนที่ถกู ต้ อง (understate) บริษัทจัดการจะปฏิบตั ิดงั นี ้
(ก) กรณี ที่เป็ นการขายหน่วยลงทุน บริ ษัทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื ้อหน่วยลงทุนเป็ นจํานวนซึ่งมีมลู ค่า
เท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถกู ต้ องกับราคาหน่วยลงทุนที่ถกู ต้ อง
หากปรากฏว่าผู้ซื ้อหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยูห่ รื อมีหน่วยลงทุนเหลืออยูน่ ้ อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที่จะต้ องลด
บริ ษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริ ษัทจัดการเองเป็ นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่หรื อลดจํานวนหน่วยลงทุน
ที่เหลืออยู่นนและจ่
ั้
ายเงินของบริ ษัทจัดการเองเป็ นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่แล้ วแต่กรณี เพื่อชดเชยราคา
ให้ แก่กองทุนเปิ ด เว้ นแต่การที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ องมีสาเหตุมาจากปั จจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคา
หลักทรัพย์ตามราคาตลาดครัง้ สุดท้ ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรื อศูนย์ซื ้อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้ อง และ
ผู้ดแู ลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดงั กล่าว
(ข) กรณีที่เป็ นการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน บริ ษัทจัดการจะเพิ่มจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นจํานวน
ซึ่งมีมลู ค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถกู ต้ องกับราคาหน่วยลงทุนที่ถกู ต้ องหรื อจ่ายเงินของกองทุนเปิ ดเป็ น
จํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื่อชดเชยราคาให้ แก่ผ้ ขู ายคืนหน่วยลงทุน แต่หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มี
หน่วยลงทุนเหลืออยู่ บริ ษัทจัดการจะจ่ายเงินของกองทุนเปิ ดเป็ นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื่อชดเชยราคาให้ แก่
ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน
(2) กรณีราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถกู ต้ องสูงกว่าราคาหน่วยลงทุนที่ถกู ต้ อง (overstate) บริษัทจัดการจะปฏิบตั ิดงั นี ้
(ก) กรณีที่เป็ นการขายหน่วยลงทุน บริ ษัทจัดการจะเพิ่มจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื ้อหน่วยลงทุนเป็ นจํานวนซึ่งมีมลู ค่า
เท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้ องกับราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้ องหรื อจ่ายเงินของกองทุนเปิ ดเป็ นจํานวน
เท่ากับส่วนต่างของราคา เพื่อชดเชยราคาให้ แก่ผ้ ซู ื ้อหน่วยลงทุน
(ข) กรณีที่เป็ นการรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน บริ ษัทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นจํานวนซึ่ง
มีมลู ค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถกู ต้ องกับราคาหน่วยลงทุนที่ถกู ต้ อง
หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่หรื อมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที่
จะต้ องลด บริ ษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริ ษัทจัดการเองเป็ นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่หรื อลดจํานวน
หน่วยลงทุนที่เหลืออยู่นั ้นและจ่ายเงินของบริ ษัทจัดการเองเป็ นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่แล้ วแต่กรณี
เพื่อชดเชยราคาให้ แก่กองทุนเปิ ด เว้ นแต่การที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ องมีสาเหตุมาจากปั จจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้
เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครัง้ สุดท้ ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรื อศูนย์ซื ้อขายหลักทรัพย์ไม่ถกู ต้ อง
และผู้ดแู ลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดงั กล่าว
ในกรณี ที่บริ ษัทจัดการต้ องชดเชยราคาเป็ นเงินให้ แก่ผ้ ซู ื ้อหน่วยลงทุนหรื อผู้ขายคืนหน่วยลงทุนรายใดมีมลู ค่าไม่ถึงหนึ่ง
ร้ อยบาท บริ ษัทจัดการอาจนําเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที่มีการจ่ายเงินให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน แต่ถ้าบุคคล
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ดังกล่าวไม่มีสถานะเป็ นผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว บริ ษัทจัดการจะชดเชยราคาให้ แล้ วเสร็ จภายใน 5 วันทําการนับแต่วนั ที่
ผู้ดแู ลผลประโยชน์รับรองข้ อมูลในรายงานการแก้ ไขราคาย้ อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
การจ่ายเงินของกองทุนเปิ ดเพื่อชดเชยราคาให้ แก่ผ้ ขู ายคืนหน่วยลงทุนตาม (1) (ข) หรื อผู้ซื ้อหน่วยลงทุนตาม 2 (ก) บริ ษัทจัดการ
อาจจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองแทนกองทุนเปิ ดก็ได้
4. บริ ษัทจัดการจะรับผิดชอบค่าใช้ จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ ้นจากราคาหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ อง เช่น ค่าใช้ จ่ายในการประกาศ
การแก้ ไขราคาตามข้ อ 2 (3) ในหนังสือพิมพ์ ค่าออกเช็ค ค่าใช้ จ่ายในการจัดส่งเงินชดเชยราคาให้ แก่ผ้ ซู ื ้อหน่วยลงทุนและ
ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน เป็ นต้ น เว้ นแต่ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้ องมีสาเหตุมาจากปั จจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้
25. รอบระยะเวลาบัญชีประจําปี ของกองทุนรวม
วันที่สิ ้นสุดรอบบัญชีวนั ที่
วันที่สิ ้นสุดรอบบัญชีครัง้ แรกวันที่

: 30 มิถนุ ายน
: 30 มิถนุ ายน 2546

26. การกําหนดเวลา และวิธีการจ่ ายเงินปั นผลแก่ ผ้ ูถือหน่ วยลงทุน
กองทุนมีนโยบายไม่จ่ายเงินปั นผล
27. สิทธิประโยชน์ ของผู้ถือหน่ วยลงทุน
27.1 สิทธิในการขายคืนหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนให้ กบั บริ ษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืนได้ ทกุ วันทําการขาย
ธีการกําหนดไว้ ในโครงการนี ้
หรื อรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน ตามที่ขนตอนและวิ
ั้
27.2 สิทธิในการรับเงินปั นผล
--ไม่มี -- เนื่องจากกองทุนไม่มีนโยบายจ่ายเงินปั นผล-27.3 สิทธิในการโอนหน่วยลงทุน
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนได้ อย่างเสรี อย่างไรก็ตาม ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่อาจโอนหน่วยลงทุนให้ แก่คน
้ นการโอน
สหรัฐอเมริ กา (“US Person”) ดังนัน้ บริ ษัทจัดการจะไม่รับลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุน หากการโอนนันเป็
หรื อจําหน่ายให้ แก่ US Person
(2) วิธีการขอโอนหน่วยลงทุน
(2.1) การโอนหน่ว ยลงทุน จะกระทํา ได้ โ ดยกรอกแบบคํา ขอโอนหน่วยลงทุน ตามที่บ ริ ษัท จัด การ หรื อ นายทะเบีย น
หน่ว ยลงทุน กํ า หนด พร้ อมทัง้ ลงลายมื อ ชื่ อ ผู้โ อนและผู้รั บ โอน และได้ ยื่ น คํ า ขอดัง กล่า วพร้ อมเอกสารที่ กํ า หนดแก่
นายทะเบียนหน่วยลงทุน
(2.2) นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะบันทึกข้ อมูลการโอนหน่วยลงทุน และออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้ ผ้ รู ับโอน
หน่วยลงทุน และผู้โอนหน่วยลงทุน ภายใน 30 วัน นับแต่วนั ที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้ รับคําขอโอนหน่วยลงทุน

กองทุนเปิ ด ตราสารหนี ้เอเชียน

76

(2.3) ผู้รับโอนหน่วยลงทุนจะมีสิทธิในฐานะผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนก็ต่อเมื่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้ บนั ทึกชื่อ
ผู้รับโอนหน่วยลงทุนในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว
ั ชีกองทุนกับบริ ษัทจัดการมาก่อน ผู้รับโอนจะต้ องดําเนินการขอเปิ ดบัญชีกองทุน ตาม
ในกรณี ที่ผ้ รู ับโอนยังไม่เคยมีบญ
วิธีการที่กําหนดไว้ ในโครงการนี ้
(3) บริ ษัทจัดการหรื อนายทะเบียนหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิ ที่จะปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุนในกรณีที่บุคคลใดหรื อกลุ่ม
บุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินข้ อจํากัดการถือหน่วยลงทุน เว้ นแต่เข้ าข้ อยกเว้ นตามประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุนว่าด้ วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้ อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้ าที่ของบริษัทจัดการ
27.4. สิทธิในการลงมติเพื่อแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการลงทุนหรื อแก้ ไขวิธีจดั การ
้ บ้ ริ ษัทจัดการจะ
ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิ ลงมติเพื่อให้ บริ ษัทจัดการทําการแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการหรื อแก้ ไขวิธีจัดการได้ ทังนี
กระทําตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กําหนดไว้ ในโครงการนี ้
ในกรณีที่บคุ คลใดหรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าข้ อจํากัดการถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม บริ ษัทจัดการ
กองทุนรวมหรื อบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็ นเจ้ าของบัญชีแบบไม่เปิ ดเผยชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน (omnibus account) ต้ องไม่นบั คะแนน
้
เสียงของบุคคลหรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันนันในส่
้ วนที่เกินกว่าหนึง่ ในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้ แล้ วทังหมด
ในการแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการ หากไม่สามารถดํ าเนินการตามมติ โดยเสียงข้ างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ เนื่ องจาก
ข้ อจํากัดในการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้ วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ
ข้ อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้ าที่ของบริ ษัทจัดการ บริ ษัทจัดการกองทุนรวมอาจดําเนินการขอรับ
ความเห็นชอบจากสํานักงานตามแนวทางที่สํานักงานกําหนดได้
27.5. สิทธิในการได้ รับเงินคืนเมื่อเลิกโครงการ
ผู้ถื อ หน่ ว ยลงทุน มี สิ ท ธิ ที่ จ ะได้ รั บ เงิ น คื น และ/หรื อ ได้ รั บ ทรั พ ย์ สิ น อื่ น แทนเงิ น เมื่ อ บริ ษั ท จัด การเลิ ก กองทุน โดย
บริษัทจัดการจะจัดให้ มีการชําระบัญชี ตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กําหนดไว้ ในโครงการนี ้
27.6

สิทธิประโยชน์อื่นๆ

27.6.1 สิทธิในการจํานําหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนสามารถนําหน่วยลงทุนไปจํานําได้ ตามกฎหมาย
27.6.2 สิทธิในการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน
การร่ วมลงทุนในกองทุนรวมนี ้ ผู้ถือหน่วยได้ ตกลงมอบให้ บริ ษัทจัดการดําเนินการบริ หารจัดการกองทุนภายใต้ การดูแล
ของผู้ดแู ลผลประโยชน์ โดยบริ ษัทจัดการจะต้ องบริ หารจัดการ และปฏิบตั ิตามรายละเอียดโครงการจัดการที่ได้ รับอนุมตั ิ
จากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตามข้ อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยและบริ ษัทจัดการ
อย่างเคร่ งครัด ดังนั ้น ผู้ถือหน่วยจึงไม่จําเป็ นต้ องติดตามด้ วยตนเองตลอดเวลา และไม่จําเป็ นต้ องมีการจัดประชุมผู้ถือ
หน่วยลงทุนเพื่อการใดๆ เว้ นแต่บริ ษัทจัดการ ผู้ดแู ลผลประโยชน์ หรื อตามมติเสียงข้ างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งคิดตาม
จํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของโครงการจั
้
ดการกองทุนรวม (แล้ วแต่กรณี) จะเห็นสมควร
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28. วิธีการแก้ ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ ไขวิธีการจัดการ
28.1 การดําเนินการและการบริหารจัดการกองทุนโดยบริษัทจัดการ
(1) ในการดํ า เนิ น การและบริ หารจัดการใดๆ ของกองทุน นัน้ บริ ษั ท จัด การจะดํ า เนิ น การให้ เป็ นไปตามที่ ร ะบุไ ว้ ใ น
โครงการจัดการกองทุนและหนังสือชี ้ชวน เว้ นแต่กรณี ที่คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ สมาคม และ/หรื อหน่วยงานอื่นใดที่มีอํานาจตามกฎหมาย เช่น
กระทรวงการคลัง ธนาคารแห่งประเทศไทย หรื อคําพิพากษาศาล เป็ นต้ น ได้ แก้ ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ประกาศ กําหนด
สัง่ การ เห็นชอบ และ/หรื อผ่อนผันเป็ นอย่างอื่น บริ ษัทจัดการจะดําเนินการให้ เป็ นไปตามนันโดยถื
้
อว่าได้ รับความเห็นชอบ
จากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว
(2) บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงแก้ ไขโครงการจัดการกองทุน โดยถือว่าได้ รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนทุกรายแล้ ว
(2.1) ในกรณีที่ส่วนราชการต่างๆ เช่น คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ธนาคารแห่งประเทศไทย สมาคม และ/หรื อหน่วยงานอื่นใดที่มีอํานาจตามกฎหมายได้ มี
การปรับเปลี่ยน แก้ ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่ม/ลด ประกาศ กําหนด เห็นชอบ สัง่ การ ผ่อนผัน ฯลฯ ในเรื่ องต่างๆที่เกี่ยวเนื่องกับ
วงเงินรับอนุญาต และ/หรื อวงเงินรับอนุญาตคงเหลือที่กองทุนโดยบริ ษัทจัดการได้ รับไม่ว่าจะเป็ นเรื่ องของการปรับเปลี่ยน
กฎหมาย ประกาศ ข้ อกําหนด ระเบียบปฏิบตั ิ เงื่อนไข หรื อรายละเอียดต่างๆ ฯลฯ ที่เกี่ยวเนื่อง
(2.2) กรณีอื่นใดตามที่ระบุไว้ ในโครงการนี ้ ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการจะแจ้ งการแก้ ไขให้ กบั ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายทราบโดยพลัน
28.2 การแก้ ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรื อแก้ ไขวิธีการจัดการ
(1) หากมีความจําเป็ นต้ องแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุน หรื อวิธีการจัดการกองทุนเพื่อก่อให้ เกิดประโยชน์ต่อ
กองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนให้ อยู่ในดุลยพินิจของบริ ษัทจัดการ อาทิเช่น การแก้ ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทุนของ
กองทุน เป็ นต้ น โดยหากมิได้ กระทําโดยมติเสียงข้ างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึง่ คิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่ง
หนึ่งของจํ านวนหน่วยลงทุน ที่จํา หน่ายได้ แ ล้ ว ทัง้ หมดของโครงการจัดการกองทุน ก็จะต้ อ งได้ รับความเห็นชอบจาก
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ในกรณีที่มติดงั กล่าวของผู้ถือหน่วยลงทุนเกี่ยวข้ องกับสิทธิ หน้ าที่ และความรับผิดชอบตามข้ อ 22 “สิทธิ หน้ าที่ และความ
รับผิดชอบของ บริ ษัทจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน (ถ้ ามี) และที่ปรึ กษา (ถ้ ามี)” หรื อ
เกี่ยวข้ องกับค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้ จ่ายตามข้ อ 23 “ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายที่เรี ยกเก็บจากผู้สงั่ ซื ้อหรื อผู้ถือหน่วย
ลงทุนและกองทุนรวม” ของบริ ษัทจัดการ ผู้ดแู ลผลประโยชน์ นายทะเบียนหน่วยลงทุน ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน
ที่ปรึ กษา หรื อผู้อื่นที่ให้ บริ การแก่กองทุน มติดงั กล่าวจะต้ องได้ รับความเห็นชอบจากบริ ษัทจัดการ ผู้ดแู ลผลประโยชน์
นายทะเบียนหน่วยลงทุน ผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซื ้อคืน ที่ปรึกษา หรื อผู้อื่นที่ให้ บริ การแก่กองทุน (แล้ วแต่กรณี) ในการ
ดําเนินการตามมตินัน้ ๆ ทัง้ นี ้ การดําเนินการตามมติความเห็นชอบของผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้ องไม่ขัดต่อประกาศหรื อ
กฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง
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ในกรณีที่การแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการหรื อวิธีจดั การกองทุน ได้ กระทําโดยมีมติเสียงข้ างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งคิดตาม
จํา นวนหน่วยลงทุนรวมกัน เกิน กึ่ง หนึ่ง ของจํา นวนหน่วยลงทุน ที่จํา หน่า ยได้ แ ล้ ว ทั ้งหมดของโครงการจัดการกองทุน
บริ ษัทจัดการจะแจ้ งให้ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทราบภายใน 15 วัน นับแต่วนั ที่มีมติ
ให้ แก้ ไข
อย่างไรก็ดี ในการแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากปรากฏว่ามติของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว
้
บริ ษัทจัดการกองทุนรวมจะส่งเอกสาร
ไม่เกินร้ อยละ 55 ของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของโครงการ
หลักฐานเกี่ยวกับการขอมติและการนับมติไปยังผู้ดแู ลผลประโยชน์ เพื่อให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์รับรองผลการนับมตินนั ้
ในการแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการใด หากไม่สามารถดําเนินการตามมติโดยเสียงข้ างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ เนื่องจากข้ อจํากัด
ในการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้ วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้ อจํากัด
การถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้ าที่ของบริ ษัทจัดการบริ ษัทจัดการกองทุนรวมอาจดําเนินการขอรับความเห็นชอบ
จากสํานักงานตามแนวทางที่สํานักงานกําหนดได้
้ ้ บริษัทจัดการจะแจ้ งการแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการหรื อวิธีการจัดการกองทุนไปยังผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย และจะประกาศทาง
ทังนี
หนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้ อย 1 ฉบับภายใน 15 วันนับแต่วนั ที่ได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรื อวันที่ได้ มีมติแก้ ไข แล้ วแต่กรณี
(2) บริ ษั ท จัด การอาจดํ า เนิ น การเพิ่ม จํ า นวนเงิ น ทุน ของโครงการจัด การกองทุน ที่ ไ ด้ จ ดทะเบี ย นไว้ กับ สํ า นักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์โดยถือว่าได้ รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว ทังนี
้ ้ ภายใต้
เงื่อนไขและวิธีการ ดังต่อไปนี ้
(2.1) บริ ษัทจัดการจะเสนอขายหน่วยลงทุนตามจํ านวนที่เพิ่มขึน้ ของเงินทุนโครงการได้ ต่อเมื่อได้ มีการจดทะเบี ยน
เปลี่ยนแปลงเงินทุนโครงการต่อสํานักงานแล้ ว
้ ้
(2.2) การขายหน่วยลงทุนเพิ่มจะต้ องไม่ทําให้ มลู ค่าทังหมดของหน่
้
วยลงทุนที่เพิ่มมีมลู ค่าเกินกว่าเงินทุนโครงการ ทังนี
ให้ บริ ษัทจัดการใช้ มลู ค่าที่ตราไว้ ของหน่วยลงทุนเป็ นเกณฑ์ในการคํานวณ
(2.3) ราคาเสนอขายหน่วยลงทุนต้ องกําหนดตามมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม ณ สิ ้นวันที่เสนอขายหน่วยลงทุนเพิ่ม
เมื่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้ รับจดทะเบียนเพิ่มจํานวนเงินทุนของโครงการแล้ ว
บริ ษัท จัด การจะแจ้ ง การดํา เนิน การดัง กล่า วให้ ผ้ ูถือ หน่ว ยลงทุน ของกองทุน ทราบ โดยจะประกาศทางเว็บ ไซต์ข อง
บริ ษัทจัดการ (www.uobam.co.th) และ ณ ที่ทําการทุกแห่งของบริ ษัทจัดการ และสถานที่ทกุ แห่งที่ผ้ สู นับสนุนการขายหรื อ
รับซื ้อคืนหน่วยลงทุนใช้ ซื ้อขายหน่วยลงทุน
(3) บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการแก้ ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุน หรื อวิธีจดั การกองทุนเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงวัน
เวลา วิธีการในการทําการรับคําสัง่ ซื ้อ-ขายหน่วยลงทุน การสับเปลี่ยนข้ ามระบบการซื ้อ-ขาย และ/หรื อกรณีอื่นใดที่เป็ น
กรณีที่ถือว่าได้ รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว ตามที่กําหนดไว้ ในโครงการนี ้ ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการจะดําเนินการ
แจ้ งให้ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทราบต่อไป
(4) บริ ษัทจัดการอาจดําเนินการควบรวมกองทุน โดยจะเป็ นการควบกองทุนรวมหรื อการรวมกองทุนรวมที่อยู่ภายใต้
การจัดการของบริ ษัทจัดการเท่านัน้ ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการจะสามารถดําเนินการเพื่อควบรวมกองทุนได้ ต่อเมื่อได้ รับมติของ
ผู้ถือหน่วยลงทุน และได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
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ทังนี
้ ้ ในการควบรวมกองทุน บริ ษัทจัดการจะดําเนินการภายใต้ หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการตามที่คณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรื อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศกําหนด
เว้ น แต่ค ณะกรรมการกํ า กับ หลัก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์ สํ า นัก งานคณะกรรมการกํ า กับ หลัก ทรั พ ย์ แ ละตลาด
หลักทรัพย์ จะพิจารณาผ่อนผัน เห็นชอบ ประกาศ กําหนด แก้ ไข เปลี่ยนแปลง หรื อสัง่ การ เป็ นอย่างอื่น
29. การเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม
้
ดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทัว่ ไป หากปรากฏว่าบุคคลใดหรื อ
29.1 สํานักงานอาจเพิกถอนการอนุมตั ิให้ จัดตังและจั
กลุม่ บุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใดกองทุนรวมหนึง่ เกินกว่าหนึง่ ในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่าย
ได้ แล้ วทังหมดของกองทุ
้
นรวมนัน้ เว้ นแต่เข้ าข้ อยกเว้ นตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
29.2 หากปรากฎว่ากองทุนรวมใดมีมลู ค่าหน่วยลงทุนหรื อมีผ้ ถู ือหน่วยลงทุนเป็ นจํานวนดังนี ้
(1) มูลค่าหน่วยลงทุนที่ขายได้ แล้ วทังหมดโดยคํ
้
านวณตามมูลค่าที่ตราไว้ ของหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้ อยกว่า 50 ล้ านบาท
ในวันทําการใด และบริษัทจัดการประสงค์จะเลิกกองทุนรวมนัน้
(2) จํานวนผู้ถือหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้ อยกว่า 35 รายในวันทําการใด
(3) หากปรากฏว่ากองทุนหลักที่กองทุนไปลงทุนมีมลู ค่าทรัพย์สนิ สุทธิลดลงในลักษณะใดลักษณะหนึง่ ดังต่อไปนี ้
(ก) เมื่อมีการขายคืนหน่วยลงทุน ณ วันใดวันหนึ่งเกินกว่าสองในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้ แล้ วทั ้งหมด
แต่ไม่รวมถึงกรณีที่เป็ นการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงิน และการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
หน่วยลงทุน
(ข) มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาห้ าวันทําการซื ้อขายหน่วยลงทุนใดติดต่อกันคิดเป็ นจํานวนเกิน
กว่าสองในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้ แล้ วทั ้งหมด แต่ไม่รวมถึงกรณีที่เป็ นการขายคืนหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมตลาดเงิน และการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหน่วยลงทุน
กองทุนหลัก ให้ หมายถึงเฉพาะกองทุนที่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี ้
(1) เป็ นกองทุนรวมตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 และให้ หมายความรวมถึงกองทุนที่มี
ลักษณะเป็ นการลงทุนร่ วมกันของผู้ลงทุน ไม่ว่าจะจัดตังขึ
้ ้นตามกฎหมายไทยหรื อกฎหมายต่างประเทศและไม่ว่ากองทุน
ดังกล่าวจะจัดตังในรู
้ ปบริ ษัท ทรัสต์ หรื อ รู ปแบบอื่นใด เช่น กองทุนอสังหาริ มทรัพย์ต่างประเทศ (REIT) โครงการจัดการ
กองทุน (collective investment scheme) เป็ นต้ น
(2) เป็ นกองทุนหลักที่กองทุนรวมหน่วยลงทุนมีการลงทุนในกองทุนหลักตามวรรคสอง (1) ไม่น้อยกว่าร้ อยละห้ าของ
มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนหลักนัน้
29.3 เมื่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สงั่ ให้ บริ ษัทจัดการเลิกกองทุนเปิ ดในกรณี ที่
บริษัทจัดการกระทําการหรื องดเว้ นกระทําการจนก่อให้ เกิดความเสียหายแก่กองทุนเปิ ดหรื อไม่ปฏิบตั ิตามหน้ าที่ของตน
29.4 เมื่อได้ รับความเห็นชอบตามมติเสียงข้ างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนหน่วยลงทุนที่
จําหน่ายได้ เเล้ วทังหมดของโครงการจั
้
ดการ
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29.5 ในกรณี ที่ บ ริ ษั ท จัด การได้ รับ คํ า สั่ง ให้ เลิกกองทุน จากหน่ว ยงานที่ มีอํ า นาจตามกฎหมาย อาทิเช่น สํา นักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คําสัง่ ศาล คําสัง่ อนุญาโตตุลาการ และหรื อกรณีปรากฏเหตุการณ์อื่น
ใดตามที่ระบุไว้ ในโครงการนี ้
เงื่อนไขพิเศษ
สําหรับเงื่อนไขการเลิกกองทุนรวมในข้ อ 29.2 บริ ษัทจัดการจะดําเนินการให้ เป็ นไปตามที่ระบุไว้ เว้ นแต่กรณีที่คณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรื อหน่วยงานอื่นใดที่มี
อํานาจตามกฎหมาย ได้ แก้ ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ประกาศ กําหนด สัง่ การ เห็นชอบ และ/หรื อผ่อนผันเป็ นอย่างอื่น
บริ ษัทจัดการจะดําเนินการให้ เป็ นไปตามนัน้ โดยถือว่าได้ รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว และไม่ถือเป็ นการ
แก้ ไขเพิ่มเติมโครงการ
30. การดําเนินการของบริษัทจัดการ เมื่อเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม
เว้ นแต่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จะพิจารณาแก้ ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ประกาศ กําหนด
สัง่ การ เห็นชอบ และ/หรื อผ่อนผันเป็ นอย่างอื่น ในกรณีที่มีเหตุจําเป็ นและสมควรสําหรับการเลิกกองทุน บริ ษัทจัดการจะ
ดําเนินการดังนี ้
30.1 กรณีที่ทราบกําหนดการเลิกกองทุนล่วงหน้ า
กรณีที่ทราบกําหนดการเลิกกองทุนล่วงหน้ า บริษัทจัดการจะดําเนินการดังนี ้
(1) แจ้ งเป็ นหนังสือให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยทางไปรษณีย์ ลงทะเบียน และ
จะกระทําการด้ วยวิธีอื่นใดเพื่อให้ ประชาชนรับทราบข้ อมูลในเรื่ องดังกล่าวก่อนวันเลิกกองทุนเป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 5 วันทํา
การ เช่นประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันท้ องถิ่น เป็ นต้ น
(2) แจ้ งเป็ นหนังสือให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทราบ ก่อนวันเลิกกองทุนเป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 5 วันทําการ
(3) จําหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเพื่อรวบรวมเป็ นเงินสด เงินฝากประเภทกระแสรายวัน เงินฝากประเภทออมทรัพย์ และ
ตัว๋ สัญญาใช้ เงินที่มีกําหนดระยะเวลาใช้ เงินคืนเมื่อทวงถาม ให้ เสร็จสิ ้นก่อนวันเลิก กองทุน
30.2 กรณีที่ไม่ทราบกําหนดการเลิกกองทุนล่วงหน้ า
30.2.1 กรณีที่ไม่ทราบกําหนดการเลิกกองทุนล่วงหน้ า ดังเช่นกรณีที่ปรากฏเหตุตามข้ อ 29.2 บริ ษัทจัดการจะดําเนินการ
ดังนี ้
(1) ยุติการรับคําสัง่ ซื ้อและคําสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุนตังแต่
้ วนั ทําการที่ปรากฏเหตุตามข้ อ 29.2
้ งเป็ นหนังสือ
(2) แจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน รวมทังแจ้
ให้ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทราบด้ วย ทังนี
้ ้ภายใน 3 วันทําการนับแต่วนั ที่ปรากฏ
เหตุตามข้ อ 29.2
(3) จําหน่ายหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สนิ ที่เหลืออยูข่ องกองทุนเปิ ดดังกล่าวภายใน 5 วันทําการนับแต่วนั ทําการที่ปรากฏเหตุ
ตามข้ อ 29.2 เพื่อรวบรวมเงินเท่าที่สามารถกระทําได้ เพื่อชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ
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(4) ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามสัดส่วนจํานวนเงินที่รวบรวมได้ ตาม (3) ให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนภายใน 10 วันทําการนับแต่
วันทําการที่ปรากฏเหตุตามข้ อ 29.2 และเมื่อได้ ดําเนินการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแล้ วจะถือว่าเป็ นการเลิกกองทุนเปิ ดนัน้
(5) กรณี ที่กองทุนหลักที่กองทุนไปลงทุนมีมลู ค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงตามข้ อ 29.2 (3) ให้ บริ ษัทจัดการกองทุนรวม
ดําเนินการดังต่อไปนี ้
(5.1) แจ้ งเหตุที่กองทุนหลักมีมลู ค่าทรัพย์สินลดลงตามข้ อ 29.2 (3) พร้ อมแนวทางการดําเนินการโดยคํานึงถึงประโยชน์
ที่ดีที่สดุ ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม ให้ สํานักงานและผู้ถือหน่วยลงทุนทราบภายในสามวันทําการนับแต่วนั ที่ปรากฎเหตุ
(5.2) ดําเนินการตาม (5.1) ให้ แล้ วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วนั ที่ปรากฎเหตุ
(5.3) รายงานผลการดําเนินการให้ สํานักงานทราบภายในสามวันทําการนับแต่วนั ที่ดําเนินการแล้ วเสร็จ
(5.4) เปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับการดําเนินการของกองทุนรวมตาม (5.1) ต่อผู้ที่สนใจจะลงทุนเพื่อให้ ผ้ สู นใจจะลงทุนรับรู้
และเข้ าใจเกี่ยวกับสถานะของกองทุนรวม ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการกองทุนรวมต้ องดําเนินการให้ บคุ คลากรที่เกี่ยวข้ องเปิ ดเผย
ข้ อมูลเกี่ยวกับการดําเนินการดังกล่าวด้ วย
เมื่อได้ ดําเนินการตาม (1) ถึง (4) แล้ ว หากมีหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินคงเหลืออยู่จากการดําเนินการตาม (3) บริ ษัทจัดการจะ
ดําเนินการตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้ วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการชําระบัญชี
ของกองทุนรวม
30.2.2 กรณีที่ไม่ทราบกําหนดการเลิกกองทุนล่วงหน้ า ดังเช่นกรณีที่ปรากฏเหตุตามข้ อ 29.5 บริ ษัทจัดการจะดําเนินการ
ดังนี ้
ในกรณีที่มลู ค่าหน่วยลงทุนที่ขายได้ แล้ วทังหมดโดยคํ
้
านวณตามมูลค่าที่ตราไว้ ของหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดใดลดลง
เหลือน้ อยกว่า 50 ล้ านบาทในวันทําการใด หากบริ ษัทจัดการพิจารณาใช้ สิทธิหรื อประสงค์จะเลิกกองทุนเปิ ดนัน้ บริ ษัท
จัดการจะดําเนินการตามข้ อ 30.2.1 (1) ถึง (4) และหากมีหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินคงเหลืออยู่จากการดําเนินการตามข้ อ
30.2.1 (3) บริษัทจัดการจะดําเนินการตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้ วยหลักเกณฑ์
เงื่อนไข และวิธีการชําระบัญชีของกองทุนรวม
เงื่อนไขอื่น :
การเลิกกองทุนกรณีไม่ทราบกําหนดการเลิกกองทุนล่วงหน้ านัน้ บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเลื่อนกําหนดการต่างๆ
ตามที่กําหนดไว้ ในข้ อ 30.2 นี ้ ออกไปตามความเหมาะสม โดยบริ ษัทจัดการจะใช้ ความพยายามในการดําเนินการต่างๆ
ให้ เร็ วที่ สุด ทัง้ นี ้ เนื่ องจากเป็ นกองทุน ที่มีนโยบายหลักในการนํ าเงินไปลงทุนในประเทศต่างๆ ดังนัน้ ในการจํ าหน่า ย
หลัก ทรั พ ย์ ห รื อ ทรั พ ย์ สิน ที่ เ หลื อ อยู่ต ลอดจนการรวบรวมทรั พ ย์ สิน ต่า งๆ ของกองทุน กลับ เข้ า มายังประเทศไทย จึ ง
จําเป็ นต้ องใช้ เวลาในการจําหน่าย ขาย โอน รวบรวม เป็ นระยะเวลานานกว่ากองทุนรวมทัว่ ๆ ไป
31. การชําระบัญชีกองทุนรวม และวิธีการเฉลี่ยเงินคืนให้ แก่ ผ้ ูถือหน่ วยลงทุนเมื่อเลิกโครงการ
เมื่อเลิกโครงการแล้ วบริ ษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี ้ เว้ นแต่คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จะพิจารณาผ่อนผัน เห็นชอบ ประกาศ กําหนด แก้ ไข
เปลี่ยนแปลง หรื อสัง่ การ เป็ นอย่างอื่น
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(1) บริ ษัทจัดการจะจัดให้ มีการชําระบัญชี โดยจะแต่งตังผู
้ ้ ชําระบัญชีที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์เห็นชอบ เพื่อดําเนินการคิดคํานวณ รวบรวมทรัพย์สิน จัดทําบัญชี ชําระหนีส้ ิน จําหน่ายและแจกจ่าย
ทรัพย์สนิ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน รวมทังทํ
้ าการอย่างอื่นตามแต่จําเป็ นเพื่อชําระบัญชีของกองทุนให้ เสร็จสิ ้น โดยจะเป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่ คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศ กําหนด สัง่ การ ผ่อนผัน
และ/หรื อเห็นชอบ
(2) เมื่อชําระค่าใช้ จ่าย ค่าธรรมเนียม ค่าภาระติดพัน เงินค่าตอบแทนในการชําระบัญชี และหนี ้สินทังหมดของกองทุ
้
น
เสร็จสิ ้น ผู้ชําระบัญชีจะดําเนินการเฉลี่ยคืนเงินให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนตามมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิเท่าที่คงเหลืออยู่ตามสัดส่วน
จํานวนหน่วยลงทุนที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนถืออยูต่ ามหลักฐานที่ปรากฏอยูใ่ นทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันเลิกกองทุน
(3) ในกรณีที่เจ้ าหนี ้ของกองทุนไม่ได้ ยื่นคําทวงหนี ้แก่ผ้ ชู ําระบัญชี หรื อผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มารับเงินหรื อทรัพย์สิน หรื อไม่
ยื่นเช็คต่อธนาคารเพื่อให้ ใช้ เงินตามเช็คที่ได้ รับเนื่องจากการแจกจ่ายทรัพย์สินให้ แก่ผ้ ูถือหน่วยลงทุน ผู้ชําระบัญชีจะ
ดําเนินการวางเงินตามจํานวนหนี ้หรื อจํานวนเงินตามเช็ค หรื อทรัพย์สินอื่น รวมทั ้งวางเงินประกันค่าฤชาธรรมเนียมไว้
ณ สํานักงานวางทรัพย์ตามกฎหมาย กฎข้ อบังคับและระเบียบเกี่ยวกับการวางทรัพย์ และจะแจ้ งเป็ นหนังสือให้ เจ้ าหนี ้
หรื อผู้ถือหน่วยลงทุนซึง่ มีชื่อปรากฎในบัญชีและเอกสารหลักฐานของกองทุนทราบถึงการวางเงินหรื อทรัพย์สินดังกล่าวโดย
ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับหรื อโดยวิธีอื่นที่มีหลักฐานการตอบรับ อีกทังยั
้ งจะดําเนินการใดๆ ตามความจําเป็ นเพื่อให้
สํา นักงานคณะกรรมการกํา กับ หลักทรัพ ย์แ ละตลาดหลักทรัพ ย์เป็ นผู้มีสิท ธิ ถอนเงิน หรื อทรัพ ย์สิน ที่วางไว้ ซึ่งเจ้ า หนี ้
หรื อผู้ถือหน่วยมิได้ เรี ยกเอาภายใน 10 ปี นับแต่วนั ถัดจากวันที่ได้ รับคําบอกกล่าวการวางเงินหรื อทรัพย์สินในฐานะที่เป็ น
ทรัพย์สนิ คงค้ างของกองทุน
้ วนั ถัดจากวันเลิกกองทุน และเมื่อชําระบัญชีเสร็ จสิ ้น
(4) ผู้ชําระบัญชีจะต้ องชําระบัญชีให้ เสร็จสิ ้นภายใน 90 วันนับตังแต่
แล้ ว ผู้ชําระบัญชีจะทําการยื่นคําขอจดทะเบียนเลิกกองทุนพร้ อมทังจั
้ ดส่งรายงานผลการชําระบัญชีตามแบบที่สํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกําหนด ต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ภายใน 30 วันนับตังแต่
้ วนั ถัดจากวันชําระบัญชีเสร็จสิ ้น เว้ นแต่ในกรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนไม่มารับเงินหรื อ
ทรัพย์สิน หรื อไม่ยื่นเช็คแก่ธนาคารเพื่อให้ ใช้ เงินตามเช็คที่ได้ รับเนื่องจากการแจกจ่ายทรัพย์สินให้ แก่ผ้ ูถือหน่วยลงทุน
ผู้ชําระบัญชีสามารถยื่นคําขอจดทะเบียนเลิกกองทุนได้ เมื่อพ้ นกําหนด 6 เดือนนับตังแต่
้ วนั ถัดจากวันชําระบัญชีเสร็ จสิ ้น
แต่ทงนี
ั ้ ้ ต้ องไม่เกินหนึ่งปี นับตังแต่
้ วนั ถัดจากวันชําระบัญชีเสร็ จสิ ้น เว้ นแต่มีเหตุผลจําเป็ นและสมควรโดยต้ องได้ รับความ
เห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ด้วย และหากปรากฏว่ายังมีทรัพย์สินคงค้ าง
อยู่ ผู้ชําระบัญชีจะจัดการโอนทรัพย์สินดังกล่าวให้ ตกเป็ นกรรมสิทธิ ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์
32. อื่น ๆ
32.1 บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการแก้ ไข เปลี่ยนแปลง ยกเลิก หรื อหยุดขาย / รับซื ้อคืนหน่วยลงทุน ตามที่ได้ กําหนด
ไว้ ใ นโครงการนี ้ ในกรณี ที่ ส่ ว นราชการต่ า งๆ เช่ น คณะกรรมการกํ า กับ หลักทรั พ ย์ แ ละตลาดหลักทรั พ ย์ สํ า นัก งาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ธนาคารแห่งประเทศไทย และ/หรื อหน่วยงานอื่นใดที่มีอํานาจตาม
กฎหมาย ได้ มีการปรับเปลี่ยน แก้ ไขเพิ่ม/ลด ประกาศกําหนด เห็นชอบ สัง่ การ ผ่อนผันในเรื่ องต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับวงเงิน
รับอนุญาต และ/หรื อวงเงินรับอนุญาตคงเหลือ ที่กองทุนโดยบริ ษัทจัดการได้ รับ ไม่ว่าจะเป็ นเรื่ องของกฎหมาย ประกาศ

กองทุนเปิ ด ตราสารหนี ้เอเชียน

83

ข้ อกําหนด ระเบียบปฏิบตั ิ เงื่อนไข หรื อรายละเอียดต่างๆ ฯลฯ ทั ้งนี ้ โดยถือว่าได้ รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุน
ทุกรายแล้ ว
้
บเข้ ามาลงทุนในประเทศ หากเป็ นกรณี ที่
32.2 บริ ษัทจัดการขอสงวนสิท ธิ ที่ จ ะนํา เงิ น ลงทุน บางส่ว นหรื อ ทังหมดกลั
ผู้จดั การกองทุนพิจารณาแล้ วเห็นว่าสถานการณ์ การลงทุนในต่างประเทศไม่เหมาะสม และ/หรื อมีเหตุให้ น่าเชื่อได้ ว่าเพื่อ
เป็ นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
ทังนี
้ ้ การเคลื่อนย้ ายเงินทุนดังกล่าว อาจอยู่ในรู ปของสกุลเงินต่างประเทศหรื อสกุลเงินบาทก็ได้ อย่างไรก็ดีหากเป็ นการ
เคลื่อนย้ ายเงินทุนกลับมา โดยเก็บรักษาเงินลงทุนในรู ปสกุลเงินบาท บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะแปลงสภาพกองทุน
เป็ นกองทุนรวมตราสารหนี ท้ ั่วไป ที่มีนโยบายลงทุนในประเทศ หรื อสงวนสิทธิ ที่จะเลิกกองทุนได้ โดยถือว่าได้ รับความ
เห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายแล้ ว
32.3 การกู้ยืมเงินหรื อการทําธุรกรรมการขายโดยมีสญ
ั ญาซื ้อคืน
ในกรณีที่กองทุนรวมเปิ ดมีเหตุจําเป็ นต้ องบริ หารสภาพคล่องเป็ นการชัว่ คราว บริ ษัทจัดการกองทุนรวมอาจกู้ยืมเงินหรื อ
ั ญาซื ้อคืนในนามของกองทุนรวมได้ ตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี ้
เข้ าทําธุรกรรมการขายโดยมีสญ
(1) คู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่งต้ องเป็ นบุคคลประเภทสถาบัน โดยบุคคลดังกล่าวต้ องไม่ใช่ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ของกองทุนรวม
เปิ ดนัน้
(2) ระยะเวลาการชําระหนี ้ตามสัญญากู้ยืมเงินหรื อธุรกรรมการขายโดยมีสญ
ั ญาซื ้อคืนต้ องไม่เกินเก้ าสิบวัน
(3) อัตราส่วนการกู้ยืมเงินและการทําธุรกรรมการขายโดยมีสญ
ั ญาซื ้อคืน ณ สิ ้นวันใด เมื่อรวมกันแล้ วต้ องไม่เกินร้ อยละ
สิบของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม เว้ นแต่การเกินอัตราส่วนดังกล่าวมิได้ เกิดจากการกู้ยืมเงินหรื อการทําธุรกรรม
การขายโดยมีสญ
ั ญาซื ้อคืนเพิ่มเติม
(4) ในกรณีของการทําธุรกรรมการขายโดยมีสญ
ั ญาซื ้อคืน ต้ องใช้ สญ
ั ญามาตรฐานที่กําหนดโดยสมาคมตลาดตราสาร
หนี ้ไทยหรื อบริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จํากัด (มหาชน)
32.4 การดํารงความเพียงพอของเงินกองทุน
ในกรณีที่บริ ษัทจัดการไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนตามนัยข้ อ 4 ของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้ วย
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนและการทําประกันภัยความรับผิดของบริ ษัทจัดการ บริ ษัทจัดการ
จะเปลี่ยนให้ บริษัทจัดการรายอื่นเข้ าจัดการกองทุนรวมแทน ด้ วยวิธีขอรับความเห็นชอบจากสํานักงาน หรื อขอมติโดยเสียง
ข้ างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึง่ คิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
ของกองทุนรวมภายใน 15 วันนับแต่วนั ที่บริ ษัทจัดการรู้ หรื ออาจรู้ ถึงการไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุน
ดังกล่าว ทังนี
้ ้หากมีเหตุจําเป็ นและสมควร บริ ษัทจัดการอาจขอให้ สํานักงานพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้ โดยการ
คัดเลือกบริษัทจัดการรายใหม่จะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็ นสําคัญ และในกรณีที่มีค่าใช้ จ่ายเกิดขึ ้นจากการ
เปลี่ยนบริ ษัทจัดการ บริ ษัทจัดการจะเป็ นผู้รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายดังกล่าว หากบริ ษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุนรวมต่อไป
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32.5 เงื่อนไขอื่น: ข้ อ 18. การเลื่อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน
เพื่อเป็ นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายให้ เท่าเทียมกัน ดังนัน้ หากเป็ นกรณีที่บริ ษัทจัดการอยู่ระหว่าง
การใช้ สทิ ธิในการงดคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนอันเนื่องมาจากไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนได้
อย่า งเป็ นธรรม และสมเหตุสมผลตามที่ ร ะบุไ ว้ ใ นข้ อ 24.1 เงื่ อ นไขพิเ ศษข้ อ 4 “การหยุดคํ า นวณและประกาศมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ ” บริ ษัทจัดการอาจเลื่อนกําหนดชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน โดยบริ ษัทจัดการจะ
ดําเนินการดังนี ้ :(1) ดําเนินการให้ มีการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้ กบั ผู้ขายหน่วยลงทุนในโอกาสแรกที่กระทําได้ โดยใช้ หลัก “สัง่ ขาย
ก่อนได้ ก่อน”
(2) ดําเนินการเช่นเดียวกันกับที่กําหนดไว้ สําหรับกรณีตามข้ อ 18 วรรคสอง (1) (2) (3) และ (4)
32.6 เงื่อนไขอื่น: ข้ อ 19. การไม่ขายหรื อไม่รับซื ้อคืนหน่วยลงทุนตามคําสัง่ ซื ้อหรื อคําสัง่ ขายคืนหน่วยลงทุน
เพื่อเป็ นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายให้ เท่าเทียมกัน ดังนัน้ หากเป็ นกรณีที่บริ ษัทจัดการอยู่ระหว่าง
การใช้ สิทธิในการงดคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนอันเนื่องมาจากไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนได้
อย่างเป็ นธรรม และสมเหตุสมผล ตามที่ ระบุไว้ ในข้ อ 24.1 เงื่ อนไขพิเศษข้ อ 4 “การหยุดคํานวณและประกาศมูลค่า
ทรัพย์สนิ สุทธิ” บริษัทจัดการอาจไม่ขาย หยุดขาย ไม่รับซื ้อคืน หยุดรับซื ้อคืน หรื อไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคําสัง่ ซื ้อ
คําสัง่ ขายคืน หรื อคําสัง่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้ รับไว้ แล้ ว หรื ออาจหยุดรับคําสัง่ ซื ้อ คําสัง่ ขายคืน หรื อคําสัง่ สับเปลี่ยน
หน่วยลงทุน หรื อบริษัทจัดการอาจทําการหยุดขายหน่วยลงทุน
32.7 เงื่อนไขอื่น : ข้ อ 20. การหยุดรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน
เว้ นแต่กรณีที่คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ สมาคม และ/หรื อหน่วยงานอื่นใดที่มีอํานาจตามกฎหมาย ได้ แก้ ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ประกาศ กําหนด
สัง่ การ เห็นชอบ และ/หรื อผ่อนผันเป็ นอย่างอื่น บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการแก้ ไข เปลี่ยนแปลง ยกเลิก หรื อหยุดขาย
และ/หรื อหยุดรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน ตามที่ได้ กําหนดไว้ ในโครงการนี ้ ในกรณีที่สว่ นราชการต่าง ๆ เช่น คณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ธนาคารแห่งประเทศไทย
และ/หรื อหน่วยงานอื่นใดที่มีอํานาจตามกฎหมายได้ มีการปรับเปลี่ยน เปลี่ยนแปลง แก้ ไข เพิ่ม/ลด ประกาศ กํ าหนด
เห็นชอบ สัง่ การ ผ่อนผันในเรื่ องต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับวงเงินรับอนุญาต และ/หรื อวงเงินรับอนุญาตคงเหลือที่กองทุนโดยบริ ษัท
จัดการได้ รับ ไม่ว่าจะเป็ นเรื่ องของกฎหมาย ประกาศ ข้ อกําหนด ระเบียบปฏิบตั ิ เงื่อนไข หรื อรายละเอียดต่างๆ ฯลฯ ทังนี
้ ้
โดยถือว่าได้ รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายแล้ ว
32.8 บริ ษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนจากบุคคลที่เป็ นผู้ให้ บริ การ อันเนื่องมาจากการใช้ บริ การ
ของบุคคลดังกล่าวในการจัดการกองทุนได้ แต่ต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี ้
(1) ผลประโยชน์ตอบแทนที่รับไว้ นนต้
ั ้ องเป็ นทรัพย์สินที่มีมลู ค่าในทางเศรษฐกิจและต้ องเกี่ยวกับบทบาทโดยตรงของ
ความเป็ นกองทุนตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
(2) ต้ องไม่มีพฤติกรรมที่แสดงให้ เห็นว่าบริ ษัทจัดการใช้ บริ การของบุคคลนันบ่
้ อยครัง้ เกินความจําเป็ นเพื่อให้ กองทุน
ได้ รับประโยชน์จากบุคคลดังกล่าว (churning)
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ในการจัดสรรผลประโยชน์ตามวรรคหนึ่งให้ แก่กองทุนที่อยู่ภายใต้ การบริ หารจัดการของบริ ษัทจัดการ บริ ษัทจัดการต้ อง
กระทําด้ วยความเป็ นธรรมและคํานึงถึงลักษณะและประเภทหลักทรัพย์ที่อาจมีไว้ ได้ ของกองทุนนันด้
้ วย
ทังนี
้ ้ บริ ษัทจัดการจะเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับการรับผลประโยชน์ดงั กล่าวไว้ ในรายงานรอบปี บัญชี และในกรณีที่เป็ นกองทุน
รวมเปิ ด จะเปิ ดเผยข้ อมูลดังกล่าวไว้ ในรายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนด้ วย
32.9 บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิ ที่จะปรับปรุ งเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม และ/หรื อแก้ ไขวิธีการจัดส่งเอกสาร ข้ อมูล หรื อ
รายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับกองทุนให้ กบั ผู้ถือหน่วยลงทุนแตกต่างไปจากเดิม อาทิเช่น บริ ษัทจัดการอาจพิจารณาจัดส่ง
เอกสาร ข้ อมูล หรื อรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับกองทุนผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น จัดส่งผ่านระบบเครื อข่ายอินเตอร์ เนต
ของบริ ษัทจัดการ หรื อ การจัดส่งข้ อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ (email) เป็ นต้ น และ/หรื อจัดส่งให้ ในรู ปแบบข้ อมูลทาง
้ ้ สําหรับหนังสือรับรอง
อิเล็กทรอนิกส์อื่น หรื อวิธีการอื่นใดตามที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนได้ แสดงความจํานงไว้ แล้ วแต่กรณี ทังนี
สิทธิในหน่วยลงทุนที่ได้ รับผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ และ/หรื อวิธีการอื่นใด ตามที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนได้ แสดงความจํานง
ไว้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถใช้ แทนหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนตามปกติได้
อนึ่ง กรณีที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนได้ แสดงความจํานงในการรับเอกสาร ข้ อมูล หรื อรายงานต่างๆ เกี่ยวกับกองทุนตามวิธีใดวิธี
หนึง่ ข้ างต้ น บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะจัดส่งเอกสาร ข้ อมูล หรื อรายต่างๆให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนตามวิธีที่ได้ แสดงความจํานง
ไว้ เท่านัน้ จนกว่าจะมีคําสัง่ เปลี่ยนแปลงเป็ นอย่างอื่น ดังนัน้ ผู้ถือหน่วยลงทุนจึงควรตรวจสอบให้ แน่ใจว่าได้ รับข้ อมูล
เกี่ยวกับกองทุนครบถ้ วน ตามวิธีหรื อช่องทางที่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนได้ แสดงความจํานงไว้ กบั บริษัทจัดการ
32.10 กองทุนนี ้ไม่ได้ จดทะเบียน และจะไม่จดทะเบียนภายใต้ กฎหมายการลงทุนของบริ ษัทของประเทศสหรัฐอเมริ กา
ค.ศ. 1940 และตามที่แก้ ไขเพิ่มเติม (United States Investment Company Act of 1940 (as amended)) หรื อ
กฎระเบียบอื่นใดในลักษณะเดียวกันของประเทศสหรัฐอเมริ กา เว้ นแต่จะกําหนดไว้ เป็ นอย่างอื่นในโครงการ และหน่วย
ลงทุนของกองทุนนี ้ไม่ได้ จดทะเบียนภายใต้ กฎหมายหลักทรัพย์ของประเทศสหรัฐอเมริ กา ค.ศ. 1933 และตามที่แก้ ไข
เพิ่มเติม (United States Securities Act of 1933 (as amended)) หรื อกฎระเบียบอื่นใดในลักษณะเดียวกันของประเทศ
สหรัฐอเมริกา เว้ นแต่จะกําหนดไว้ เป็ นอย่างอื่นในโครงการ
ด้ วยเหตุดงั กล่าว บริ ษัทจัดการจะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนในประเทศสหรัฐอเมริ กา ดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริ กา หรื อที่
ประเทศสหรัฐอเมริ กาครอบครอง รวมตลอดจนไม่เสนอขายหน่วยลงทุนให้ กบั คนสหรัฐอเมริ กา (“US Person”) ตาม
ความหมายที่กําหนดไว้ ใน Regulation S ซึ่งออกภายใต้ กฎหมายหลักทรัพย์ของประเทศสหรัฐอเมริ กา ค.ศ. 1933 (ซึ่ง
ความหมายคําว่า “US Person” อาจมีการแก้ ไขเพิ่มเติมเป็ นคราวๆ) ไม่ว่าทางตรงและทางอ้ อม นอกจากนี ้ ผู้ถือหน่วย
ลงทุนไม่อาจโอนหน่วยลงทุนให้ แก่ US Person ดังนัน้ บริ ษัทจัดการจะไม่รับลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุน หากการโอน
นันเป็
้ นการโอนหรื อจําหน่ายให้ แก่ US Person
ดังนัน้ ผู้ลงทุนหรื อผู้รับโอนหน่วยลงทุน (แล้ วแต่กรณี ) จะต้ องแสดงตนในเวลาที่จองซื ้อหรื อในเวลาลงทะเบียนรับโอน
หน่วยลงทุน (แล้ วแต่กรณี) ว่าตนมิใช่ US Person และมิได้ เปิ ดบัญชีซื ้อขายหน่วยลงทุนเพื่อหรื อในนามของ US Person
ผู้ลงทุนหรื อผู้รับโอนหน่วยลงทุน (แล้ วแต่กรณี) จัดหาข้ อมูลเกี่ยวกับ US Person และควรปรึกษากับนักกฎหมายของตน
ว่าตนเข้ าลักษณะเป็ น US Person หรื อไม่
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32.11 ข้ อจํากัดการถือหน่วยลงทุน
1. การถื อหน่วยลงทุนที่บุคคลใดหรื อกลุ่มบุคคลเดียวกันใดจะถื อได้ ในแต่ละกองทุนรวมต้ องไม่เกิ นหนึ่งในสามของ
จํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของกองทุ
้
นรวม
2. การถือหน่วยลงทุนตามข้ อ 1 ให้ มีข้อยกเว้ นได้ ในกรณีดงั ต่อไปนี ้
(1) กรณียกเว้ นให้ ถือหน่วยลงทุนได้ โดยไม่จํากัดสัดส่วนสําหรับผู้ถือหน่วยลงทุนดังต่อไปนี ้
(ก) กองทุนบําเหน็จบํานาญข้ าราชการ
(ข) กองทุนประกันสังคม
(ค) กองทุนการออมแห่งชาติ
(ง) กองทุนบําเหน็จบํานาญแห่งชาติ
(จ) กองทุนสํารองเลี ้ยงชีพ
(ฉ) กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทัว่ ไป
(ช) กองทุนต่างประเทศที่มีลกั ษณะตาม (ก) ถึง (ฉ)
(ซ) กองทุนอื่นใดที่มีลกั ษณะทํานองเดียวกับกองทุนตาม (ก) ถึง (ฉ)
้ ้นตามกฎหมายไทยนอกเหนือจาก (ก) ถึง (ฉ) ซึ่งไม่อยู่ภายใต้ บงั คับต้ องเสียภาษี เงินได้ นิติบุคคล
(ฌ) นิติบุคคลที่จดั ตังขึ
เช่น ธนาคารออมสิน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มูลนิธิ หรื อวัด เป็ นต้ น
(ญ) บุคคลอื่นที่ได้ รับการผ่อนผันจากสํานักงานเมื่อมีเหตุจําเป็ นและสมควร
(2) กรณีที่มีเหตุจําเป็ นและสมควรอื่นใดให้ ผ่อนคลายสัดส่วนการถือหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจถือหน่วยลงทุน
้
โดย
เกินข้ อจํากัดการถือหน่วยลงทุนตามข้ อ 1 ได้ แต่ไม่เกินร้ อยละห้ าสิบของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้ แล้ วทังหมด
ได้ รับการผ่อนผันจากสํานักงาน ทังนี
้ ้ ในการผ่อนผันดังกล่าว ให้ สํานักงานพิจารณาถึงประโยชน์โดยรวมของผู้ถือหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมดังกล่าวเป็ นสําคัญ
เงื่อนไขเกี่ยวกับสิทธิ ของผู้ถือหน่วยลงทุนกรณีที่ถือหน่วยลงทุนเกินข้ อจํากัดการถือหน่วยลงทุน ต้ องมีสาระสําคัญอย่าง
น้ อยดังต่อไปนี ้
(1) บริ ษัทจัดการหรื อนายทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนจะปฏิเสธการโอนหน่วย ลงทุน ในกรณี ที่การถือหน่วยลงทุนของ
บุคคลใดหรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันใดเกินข้ อจํากัดการถือหน่วยลงทุน
(2) การจํากัดสิทธิรับเงินปั นผลของผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสาระสําคัญดังต่อไปนี ้
(ก) บุคคลใดหรื อกลุ่มบุคคลเดียวกันใดที่ถือหน่วยลงทุนเกินข้ อจํากัดการถือหน่วยลงทุน จะถูกจํากัดสิทธิรับเงินปั นผล
ในส่วนที่ถือเกินนัน้ เว้ นแต่ในกรณีดงั ต่อไปนี ้
1. การเกินสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนมิได้ เกิดจากการได้ หน่วยลงทุนมาเพิ่มเติม
2. การเกินสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนเป็ นกรณีข้อยกเว้ นข้ อจํากัดการถือหน่วยลงทุนตามข้ อ 2
(ข) บริษัทจัดการจะยกเงินปั นผลส่วนที่ถกู จํากัดสิทธิตาม (ก) ให้ เป็ นรายได้ ของแผ่นดิน
(ค) ในระหว่างการดําเนินการเพื่อยกเงินปั นผลให้ เป็ นรายได้ ของแผ่นดิน บริ ษัทจัดการจะจัดทําบัญชีและแยกเงินปั นผล
ส่วนดังกล่าวออกจากทรัพย์สนิ อื่นของกองทุนรวมโดยไม่นํามารวมคํานวณเป็ นมูลค่าทรัพย์สนิ ของกองทุนรวม
(3) กรณี ที่บุคคลใดหรื อกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินข้ อจํากัดการถือหน่วยลงทุน บริ ษัทจัดการจะไม่นับ
คะแนนเสียงส่วนที่เกินกว่าหนึง่ ในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของกองทุ
้
นรวม
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บุคคลใดหรื อกลุ่มบุคคลเดียวกันใดจะถือหน่วยลงทุนได้ ไม่เกินหนึ่งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
ของกองทุนรวม ยกเว้ นในกรณีเข้ าข้ อยกเว้ นตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ว่าด้ วยเรื่ องหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ
ข้ อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้ าที่ของบริษัทจัดการ
32.12 หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน
การดําเนินการใดที่โครงการจัดการกองทุนรวมหรื อกฎหมายกําหนดให้ ต้องได้ รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากบริ ษัท
้
จัดการกองทุนรวมได้ ดําเนินการไปตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้ รับมาโดยชอบแล้ ว ให้ ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนทังปวง
เห็นชอบให้ ดําเนินการดังกล่าวและมีผลผูกพันตามมติ
มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ให้ ดําเนินการใดอันเป็ นการขัดหรื อแย้ งกับหลักเกณฑ์ที่กําหนดในกฎหมาย ให้ ถือว่ามตินนเสี
ั ้ ยไป
ในกรณีที่เป็ นการขอมติเพื่อแก้ ไขข้ อผูกพันในเรื่ องที่กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนยั สําคัญ ต้ องได้ รับมติโดย
เสียงข้ างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนหน่วยลงทุนที่จําหน่ายได้
้
ดการกองทุนรวมนัน้ เว้ นแต่กรณีที่กองทุนรวมมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน การขอมติผ้ ถู ือหน่วย
แล้ วทังหมดของโครงการจั
ลงทุนต้ องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์เพิ่มเติมดังต่อไปนี ้ด้ วย
(1) ในกรณี ที่ เ ป็ นการขอมติ ที่ มี ผลกระทบต่อ ผู้ถือ หน่ ว ยลงทุน ทุก ชนิ ด
โดยแต่ ล ะชนิ ด ได้ รับ ผลกระทบต่อ ผู้ถื อ
หน่วยลงทุนไม่เท่ากัน ให้ ได้ รับมติผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที่ถือหน่วยลงทุนชนิดที่ได้ รับผลกระทบเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนหน่วยลงทุน
แต่ละชนิด
(2) ในกรณีที่เป็ นการขอมติที่มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใด ให้ ได้ รับมติผ้ ถู ือหน่วยลงทุน
ที่ถือหน่วยลงทุนชนิดที่ได้ รับผลกระทบเกินกึง่ หนึง่ ของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิด
(3) ในกรณีที่เป็ นการขอมติที่มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ่ง ให้ ได้ รับมติผ้ ถู ือหน่วยลงทุนชนิดที่ได้ รับ
ผลกระทบเกินกึง่ หนึง่ ของจํานวนหน่วยลงทุนชนิดนัน้
32.13 การจัดทําทะเบียนหน่วยลงทุน การโอนหน่วยลงทุน และข้ อจํากัดการโอนหน่วยลงทุน
บริ ษั ท จัด การกองทุน รวมมี ห น้ า ที่ จัด ให้ มี ท ะเบี ย นผู้ถื อ หน่ ว ยลงทุน ตามหลัก เกณฑ์ ที่ อ อกตามมาตรา 125(5) แห่ ง
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
ให้ สนั นิษฐานไว้ ก่อนว่าทะเบียนหน่วยลงทุนถูกต้ อง และการชําระเงินหรื อทรัพย์สินอื่น รวมทังการให้
้
สิทธิหรื อการจํากัด
สิทธิใดๆ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนที่ปรากฏรายชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน หากได้ กระทําตามข้ อกําหนดในโครงการหรื อ
ตามกฎหมายแล้ ว ให้ ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ ดําเนินการตามอํานาจหน้ าที่แล้ ว
บริษัทจัดการกองทุนรวมมีอํานาจปฎิเสธการโอนหน่วยลงทุน ในกรณีที่การถือหน่วยลงทุนเกินข้ อจํากัดการถือหน่วยลงทุน
ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้ วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้ อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและ
หน้ าที่ของบริ ษัทจัดการ
32.14 เพื่อให้ เป็ นไปตามพันธะผูกพันและกฎหมายที่มีผลบังคับใช้ ต่อการประกอบกิจการของบริ ษัทจัดการหรื อกลุ่ม
ยูโอบี อาทิเช่น ข้ อกําหนดเกี่ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษี ต่างประเทศในลักษณะเดียวกันตามที่ระบุในข้ อ 32.15 หรื อใน
กรณีที่บริ ษัทจัดการหรื อกลุม่ ยูโอบีมีความประสงค์กําหนดนโยบายหรื อแนวการดําเนินธุรกิจอันเป็ นผลสืบเนื่องจากพันธะ
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ผูกพันหรื อกฎหมายดังกล่าว บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการกําหนดเงื่อนไขสําหรับการเปิ ดบัญชีและการทําธุรกรรมตาม
หลักเกณฑ์ และ/หรื อนโยบายของบริษัทจัดการ และกลุม่ ยูโอบีตามที่เห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะเปิ ดเผยข้ อมูลให้ ผ้ ลู งทุน
ทราบไว้ ณ ที่ทําการของบริษัทจัดการ
32.15 ข้ อกําหนดเกี่ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษี ตา่ งประเทศในลักษณะเดียวกัน
ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริ กาได้ ออกกฎหมายที่เรี ยกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึง่ ต่อไปจะ
เรี ยกว่า FATCA) โดยมีผลบังคับใช้ วนั ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าวกําหนดให้ สถาบันการเงินที่ไม่ใช่
สัญชาติอเมริ กนั นอกประเทศสหรัฐอเมริ กา (Foreign Financial Institution หรื อ FFI) รายงานข้ อมูลเกี่ยวกับบัญชีของ
บุคคลที่อยู่ในบังคับต้ องเสียภาษี ให้ กบั ประเทศสหรัฐอเมริ กา (ซึ่งรวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติบคุ คล สัญชาติอเมริ กนั ผู้ซึ่งมี
ถิ่นที่อยูถ่ าวรในสหรัฐอเมริกา และผู้ซงึ่ มีถิ่นที่อยูท่ างภาษี ในสหรัฐอเมริกา) ซึง่ เปิ ดหรื อมีไว้ กบั FFI นัน้ นอกจากนี ้ยังปรากฎ
ด้ วยว่าในปั จจุบันมีรัฐบาลในหลายประเทศกํ าลังดําเนินการออกกฎหมายที่มีข้อกํ าหนดและหลักเกณฑ์ในลักษณะที่
คล้ ายคลึงกับ FATCA (ซึง่ ต่อไปจะรวมเรี ยก FATCA และกฎหมายดังกล่าวว่า “กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้ อง”)
กองทุนรวมและบริ ษัทจัดการถือว่าเป็ น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ่งถูกกําหนดให้ ต้องเข้ าผูกพันตนกับหน่วยงาน
สรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริ กาโดยมีหน้ าที่ต้องรายงานข้ อมูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสัญชาติอเมริ กนั และ
บุคคลที่มีลกั ษณะตามหลักเกณฑ์ที่ FATCA กําหนด หน้ าที่ในการตรวจสอบข้ อมูลลูกค้ าเพื่อหาความสัมพันธ์ของลูกค้ า
กับประเทศสหรัฐอเมริ กา และรวมถึงหน้ าที่ในการกําหนดให้ ลกู ค้ าบางประเภทต้ องจัดทําเอกสารยืนยันตนตามหลักเกณฑ์
ของ FATCA เป็ นต้ น
ภายใต้ ข้อกําหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เข้ าผูกพันตนเพื่อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ FATCA (กล่าวคือ มี
สถานะเป็ น Non-Participating Foreign Financial Institution หรื อ NPFFI) กองทุนรวมนั ้นจะได้ รับผลกระทบที่สําคัญ
ในสองกรณี คือ
(1) ต้ องถูกหักเงินในอัตรา 30 % ของเงินที่กองทุนรวมจะได้ รับจากรายได้ ผลประโยชน์หรื อเงินจากการขายทรัพย์สินทาง
้ วนั ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็ นต้ นไป และเงิน
การเงินในประเทศสหรัฐอเมริ กา (เงินลงทุนทางตรง) ซึ่งจะเริ่ มต้ นตังแต่
ลงทุนทางอ้ อมในทรัพย์สินทางการเงินของประเทศสหรั ฐอเมริ กา (Pass-thru) ซึ่งอาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกับ
สถาบันการเงินอื่นๆ นอกประเทศสหรัฐอเมริ กา ซึง่ จะเริ่ มต้ นตังแต่
้ ปี พ.ศ. 2560 เป็ นต้ นไป โดย FATCA กําหนดให้ สถาบัน
การเงินของประเทศสหรัฐอเมริ กาและ FFI ที่เข้ าร่ วมผูกพันตนตามข้ อกําหนดของ FATCA (ซึ่งรวมถึงธนาคารและสถาบัน
การเงินในประเทศไทย ผู้รับฝากทรัพย์สิน ผู้สนับสนุนการขายและรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน) มีหน้ าที่ดําเนินการหักเงิน ณ ที่
จ่ายดังกล่าวก่อนชําระให้ กบั กองทุนรวมที่เป็ น NPFFI
(2) ธนาคารและสถาบันการเงินทังในประเทศไทยและต่
้
างประเทศรวมทังผู
้ ้ ดแู ลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และ
ผู้สนับสนุนการขายและรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน ที่เข้ าร่วมผูกพันตามข้ อกําหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรื อระงับการทํา
ธุรกรรมทางการเงินหรื อยุติความสัมพันธ์ ทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรื อบริ ษัทจัดการ ซึ่งอาจทําให้ กองทุนรวมไม่สามารถ
ดํ าเนินการลงทุนต่อไปได้ และ/หรื อดําเนินการลงทุนได้ อ ย่างไม่มีประสิทธิ ภาพ รวมถึงอาจทําให้ ผ้ ูถือหน่วยลงทุนไม่
สามารถทํารายการผ่านทางผู้สนับสนุนการขายและรับซื ้อคืนหน่วยลงทุนได้ อีกต่อไป
เพื่อ มิให้ บริ ษัทจัดการและกองทุนรวมได้ รับผลกระทบในการดําเนินงานรวมทั ้งเพื่อ เป็ นการรักษาประโยชน์ของผู้ถือ
หน่วยลงทุนโดยรวม บริ ษัทจัดการและกองทุนรวม (โดยบริ ษัทจัดการ) จึงเข้ าผูกพันตนเพื่อปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์และ
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ข้ อกําหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้ อง และเพื่อให้ บริ ษัทจัดการและกองทุนรวมสามารถปฏิบตั ิตามภาระผูกพัน
ภายใต้ ข้อกําหนดและหลักเกณฑ์ของกฎหมายต่างประเทศที่
เกี่ยวข้ องได้ บริ ษัทจัดการและกองทุนรวม (ซึ่งรวมทังผู
้ ้ ที่เกี่ยวข้ องกับการปฎิบตั ิงานของกองทุน เช่น ผู้ดแู ลผลประโยชน์
ผู้รับฝากทรัพย์สนิ และผู้สนับสนุนการขายและรับซื ้อคืนหน่วยลงทุน) จึงขอสงวนสิทธิในการดําเนินการดังนี ้
(1) ร้ องขอให้ ผ้ ูถื อ หน่ ว ยลงทุน ที่ เ ข้ า ข่ า ยเป็ นพลเมื อ งของประเทศสหรั ฐ อเมริ ก า (หรื อ เป็ นบุค คลตามที่ ก ฎหมาย
ต่างประเทศที่เกี่ยวข้ องกําหนด) ให้ คํายินยอมบริ ษัทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการนําส่งข้ อมูล (เช่น ชื่อ ที่อยู่ เลข
ประจําตัวผู้เสียภาษี ของสหรัฐอเมริ กา จํานวนและมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ จํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรื อเงินปั น
ผลที่ ได้ รับ เป็ นต้ น)ที่มีอยู่ในบัญชี ทัง้ หมดของผู้ถือหน่วยลงทุนนัน้ กับบริ ษัทจัดการ ให้ กับหน่วยงานของรั ฐทัง้ ในและ
ต่างประเทศ ตามข้ อกําหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้ อง
(2) ร้ องขอให้ ผ้ ูถือหน่วยลงทุนนํ า ส่งข้ อมูล เอกสาร และ/หรื อคํายินยอม เพิ่มเติม เพื่ อยืนยันหรื อพิสูจน์ ทราบความ
เกี่ยวข้ องกับประเทศสหรัฐอเมริ กา เช่น หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสัญชาติอเมริ กนั หรื อการให้ ข้อมูลตามหัวข้ อที่กําหนด
ไว้ ในแบบฟอร์ มของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริ กา หรื อการแจ้ งปรับปรุ งข้ อมูลเมื่อข้ อมูลที่เคยให้ ไว้ มีการ
เปลี่ยนแปลง เป็ นต้ น รวมถึงนําส่งหลักฐานเพื่อยืนยันการเข้ าร่ วมใน FATCA หรื อกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้ อง (ใน
กรณีที่เป็ นลูกค้ าสถาบันการเงิน) ทังนี
้ ้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และข้ อกําหนดของกฎหมายดังกล่าว
(3) ดําเนินการอื่นใดเพื่อให้ สอดคล้ องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้ อง
เพื่อเป็ นการป้องกันและลดผลกระทบที่จะเกิดต่อกองทุนหรื อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทังเพื
้ ่อให้ กองทุนหรื อผู้ถือหน่วย
ลงทุนโดยรวมได้ รับประโยชน์เพิ่มขึ ้นหากมีการดําเนินการที่สอดคล้ องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้ องข้ างต้ น ในกรณีที่
ผู้ถือหน่วยลงทุนปฏิเสธการดําเนินการหรื อไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที่บริ ษัทจัดการกําหนด บริ ษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิในการดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งหรื อหลายอย่างดังต่อไปนี ้ตามความจําเป็ นและความเหมาะสม โดยถือว่าผู้ถือ
หน่วยลงทุนดังกล่าวรับทราบการดําเนินการตามที่บริ ษัทจัดการแจ้ งนี ้แล้ ว และ/หรื อได้ ดําเนินการตามข้ อตกลงที่ได้ ระบุไว้
ในคําขอเปิ ดบัญชี
(1) ไม่รับคําสัง่ ซื ้อ/ สับเปลี่ยน/ โอน หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว
(2) ระงับหรื อหยุดให้ บริการ และดําเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนดังกล่าว
(3) ดําเนินการหักเงิน ณ ที่จ่ายจากรายได้ เงินลงทุน เงินปั นผลและ/หรื อเงินที่ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วย
้ ้ ต้ องไม่ขดั กับกฎหมาย
ลงทุนรายนันได้
้ เพื่อให้ สอดคล้ องกับเกณฑ์และข้ อกําหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้ อง ทังนี
ของประเทศไทย
(4) ดําเนินการอื่นใดอันเป็ นการป้องกันหรื อลดผลกระทบ หรื อทําให้ กองทุนหรื อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้ รับประโยชน์
เพิ่มขึ ้น หากมีการดําเนินการที่สอดคล้ องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้ องข้ างต้ น
การดําเนินการดังกล่าวถือเป็ นความจําเป็ น และเป็ นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะเป็ นการกระทําเพื่อ
หลีกเลี่ยงมิให้ บริ ษัทจัดการและกองทุนมีการดําเนินการที่ไม่สอดคล้ องข้ อบังคับของ FATCA และกฎหมายต่างประเทศที่
เกี่ยวข้ องอันจะทําให้ กองทุนอาจต้ องถูกหัก ณ ที่จ่าย หรื อถูกปิ ดบัญชีธนาคารตามที่กล่าวแล้ วข้ างต้ น ซึ่งในทางปฏิบตั ิ
บริ ษัทจัดการจะเลือกดําเนินการเฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที่เข้ าข่ายเป็ นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริ กา (หรื อเป็ นบุคคล
ตามที่กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้ องกําหนด) เท่านัน้
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ทังนี
้ ้ ในกรณี ที่กฎหมายไทยมีการแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อกําหนดเพื่อรองรับการดําเนินการตามที่บริ ษัทจัดการได้ สงวนสิทธิ ไว้
ข้ างต้ น บริษัทจัดการ(รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้ อง) จะดําเนินการตามข้ อกําหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนําส่งข้ อมูลของ
ผู้ถือหน่วยลงทุนไปยังหน่วยงาน หรื อดําเนินการอื่นใดที่ราชการกําหนด โดยไม่จําเป็ นต้ องร้ องขอต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
33. การระงับข้ อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ :
ไม่มี
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บริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด

ชัน้ 23A, 25 อาคารเอเซียเซ็นเตอร์ เลขที่ 173/27-30, 32-33 ถนนสาทรใต้ แขวงทุง่ มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 0-2786-2222 โทรสาร 0-2786-2377
www.uobam.co.th
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