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คาํจาํกัดความ 
 

ในโครงการฉบบันี ้เว้นแต่เนือ้ความจะแสดงให้เห็นเป็นความหมายอย่างอ่ืน คําจํากดัความต่างๆ ให้มีความหมาย
ตามท่ีได้ให้ไว้ ดงัตอ่ไปนี ้

 
โครงการ หมายถงึ โครงการจดัการกองทนุเปิด ออล เอเชีย อิควิตี ้ 
 
กองทุนรวม หมายถงึ กองทนุเปิด ออล เอเชีย อิควิตี ้ 
 
หน่วยลงทุน หมายถงึ หน่วยลงทนุกองทนุเปิด ออล เอเชีย อิควิตี ้ 
 
บริษัทจัดการ หมายถึง บริษัทหลกัทรัพย์ที่ได้รับใบอนญุาตให้ประกอบธุรกิจหลกัทรัพย์ประเภทการจดัการกองทนุรวม 
ซึ่งในท่ีนีคื้อ บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จํากดั 
 
วันทาํการ หมายถงึ วนัเปิดทําการตามปกติของบริษัทจดัการ  
 
วันทาํการขายหน่วยลงทุน (Subscription Date) หมายถึง วนัท่ีบริษัทจดัการกําหนดให้ผู้ลงทนุสามารถซือ้หน่วยลงทนุ
ได้ตามท่ีกําหนดไว้ในรายละเอียดโครงการ ซึ่งเป็นวนัท่ีตามปฏิทินท่ีเป็นวนัทําการตามปกติของบริษัทจดัการ และเป็นวนั 
ทําการของกองทนุรวมในต่างประเทศท่ีกองทนุลงทนุไว้ และเป็นวนัทําการท่ีบริษัทจดัการสามารถคํานวณมลูค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุนได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม และ/หรือวันทําการของตลาดหลักทรัพย์ของประเทศท่ีกองทุนหลัก 
จดทะเบียน และเป็นวนัทําการท่ีสามารถทําการชําระราคาและส่งมอบหลกัทรัพย์ และ/หรือวนัทําการของตวัแทนขาย
กองทนุรวมต่างประเทศดงักลา่ว และ/หรือวนัทําการท่ีบริษัทจดัการไม่ได้รับผลกระทบจากการรับชําระค่าซือ้ขายหน่วยลงทนุ
จากกองทนุหลกั และ/หรือวนัทําการของประเทศต่างๆ ท่ีกองทนุหลกัไปลงทนุ และ/หรือตามท่ีบริษัทจดัการจะประกาศ
กําหนดเพิ่มเติม 
 
วันทาํการรับซือ้คืนหน่วยลงทุน (Redemption Date) หมายถึง วนัท่ีบริษัทจดัการกําหนดให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถ
ทําการขายคืนหน่วยลงทนุได้ตามท่ีกําหนดไว้ในรายละเอียดโครงการ ซึง่เป็นวนัท่ีตามปฏิทินท่ีเป็นวนัทําการตามปกติของ
บริษัทจัดการ และเป็นวันทําการของกองทุนรวมในต่างประเทศท่ีกองทุนลงทุนไว้ และเป็นวันทําการท่ีบริษัทจัดการ
สามารถคํานวณมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม และ/หรือวนัทําการของตลาดหลกัทรัพย์
ของประเทศท่ีกองทนุหลกัจดทะเบียน และเป็นวนัทําการท่ีสามารถทําการชําระราคาและส่งมอบหลกัทรัพย์และ/หรือวนั
ทําการของตวัแทนขายกองทนุรวมต่างประเทศดงักล่าว และ/หรือวนัทําการท่ีบริษัทจดัการไม่ได้รับผลกระทบจากการรับ
ชําระค่าซือ้ขายหน่วยลงทนุจากกองทนุหลกั และ/หรือวนัทําการของประเทศต่างๆ ท่ีกองทนุหลกัไปลงทนุ และ/หรือตามท่ี 
บริษัทจดัการจะประกาศกําหนดเพิ่มเติม 
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ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน หมายถึง บคุคลท่ีบริษัทจดัการกองทนุรวมมอบหมายให้ทําหน้าท่ีขายหรือรับซือ้คืน
หน่วยลงทนุ แล้วแตก่รณี ของกองทนุรวม 
 
ผู้ดูแลผลประโยชน์ หมายถงึ ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวม ซึง่ได้แก่ ธนาคารซิตีแ้บงก์ เอน็ เอ สาขากรุงเทพฯ  
 
มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มลูค่าทรัพย์สินสทุธิหารด้วยจํานวนหน่วยลงทนุท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดเม่ือสิน้วนัทําการท่ี
คํานวณ 
 
ราคาขายหน่วยลงทุน (Subscription Price) หมายถึง มลูค่าหน่วยลงทนุ ณ สิน้วนัทําการขายหน่วยลงทนุ บวกด้วย 
คา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ (ถ้ามี)  
 
ราคารับซือ้คืนหน่วยลงทุน (Redemption Price) หมายถึง มลูค่าหน่วยลงทนุ ณ สิน้วนัทําการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ  
หกัด้วย คา่ธรรมเนียมการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) 
  
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-End Fee) หมายถึง ค่าธรรมเนียมท่ีบริษัทจดัการจะเรียกเก็บจากผู้ ซือ้ 
หน่วยลงทนุ โดยจะใช้มลูคา่หน่วยลงทนุ ณ สิน้วนัทําการขายหน่วยลงทนุเป็นฐานในการคํานวณ (ถ้ามี)  
 
ค่าธรรมเนียมการรับซือ้คืนหน่วยลงทุน (Back-End Fee) หมายถงึ คา่ธรรมเนียมท่ีบริษัทจดัการจะเรียกเก็บจากผู้ขายคืน
หน่วยลงทนุโดยจะใช้มลูคา่หน่วยลงทนุ ณ สิน้วนัทําการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุเป็นฐานในการคํานวณ (ถ้ามี)  
 
แก้ไขราคาย้อนหลัง หมายถึง แก้ไขราคาหน่วยลงทนุท่ีไม่ถกูต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทนุท่ีถกูต้อง โดยแก้ไขราคาย้อนหลงั
ตัง้แตว่นัท่ีราคาหน่วยลงทนุไมถ่กูต้องจนถงึปัจจบุนั  
 
การชดเชยราคา หมายถึง การเพิ่มหรือลดจํานวนหน่วยลงทนุของผู้ ซือ้หรือผู้ขายคืนหน่วยลงทนุท่ีมีราคาหน่วยลงทนุไม่
ถกูต้อง หรือการจ่ายเงินซึง่มีมลูค่าเท่ากบัสว่นต่างของราคาหน่วยลงทนุท่ีไม่ถกูต้องกบัราคาหน่วยลงทนุท่ีถกูต้องแทนการ
เพิ่มหรือลดจํานวนหน่วยลงทนุ  
 
ควบกองทุนรวม หมายถงึ การควบกองทนุรวมตัง้แตส่องกองทนุรวมขึน้ไปเข้าเป็นกองทนุรวมเดียว โดยจดัตัง้กองทนุรวม
ใหมข่ึน้มาเพ่ือซือ้หรือรับโอนทรัพย์สนิ สทิธิ และหน้าท่ีของกองทนุรวมเดิม และเลกิกองทนุรวมเดิม  
 
รวมกองทุนรวม หมายถึง การรวมกองทนุรวมตัง้แต่สองกองทนุรวมขึน้ไปเข้าเป็นกองทนุรวมเดียว โดยกองทนุรวมท่ีรับ
โอนซือ้หรือรับโอนทรัพย์สนิ สทิธิ และหน้าท่ีของกองทนุรวมท่ีโอนมาเป็นของตน และเลกิกองทนุรวมท่ีโอน  
 
ควบรวมกองทุน หมายถงึ การควบกองทนุรวมหรือการรวมกองทนุรวม แล้วแตก่รณี  
 
ใบแสดงสทิธิ หมายถงึ ใบแสดงสทิธิในผลประโยชน์ท่ีเกิดจากหลกัทรัพย์อ้างอิงไทย (depositary receipt)  
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หลักทรัพย์อ้างองิ หมายถงึ หลกัทรัพย์ประเภทใดประเภทหนึง่ท่ีออกโดยบริษัทจดทะเบียนและใช้เพ่ือรองรับใบแสดงสทิธิ  
 
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถงึ คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  
 
สาํนักงาน หรือ สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถงึ สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  
 
ตลาดหลักทรัพย์ หมายถงึ ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  
 
สมาคม หมายถงึ สมาคมบริษัทจดัการลงทนุ  
 
สถาบันการเงนิ หมายถงึ สถาบนัการเงินตามกฎหมายวา่ด้วยดอกเบีย้เงินให้กู้ ยืมของสถาบนัการเงิน  
 
บริษัทจดทะเบียน หมายถงึ บริษัทท่ีมีหุ้นจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  
 
กิจการ หมายถึง บริษัทท่ีมีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทท่ีมีหลักทรัพย์ซือ้ขายในศูนย์ซือ้ขาย
หลกัทรัพย์ หรือบริษัทมหาชน จํากดั ท่ีมีลกัษณะตามท่ีคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุประกาศกําหนด 
 
กลุ่มกิจการ หมายถึง บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบญัชีท่ีสภาวิชาชีพบญัชีกําหนดเก่ียวกบัการจดัทํา 
งบการเงินรวม 
 
คาํเสนอซือ้ หมายถงึ คําเสนอซือ้หลกัทรัพย์ของกิจการตามประกาศคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์
วา่ด้วยหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และ วิธีการเข้าถือหลกัทรัพย์เพ่ือครอบงํากิจการ  
 
คนสหรัฐอเมริกา (US Person) หมายถึง US Person ตามความหมายท่ีกําหนดไว้ใน Regulation S ซึง่ออกภายใต้กฎหมาย
หลกัทรัพย์ของประเทศสหรัฐอเมริกา ค.ศ. 1933 (ซึง่ความหมายคําวา่ “US Person” อาจมีการแก้ไขเพิ่มเติมเป็นคราวๆ) 
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โครงการจัดการ 
กองทนุเปิด ออล เอเชีย อคิวติี ้

 
ช่ือบริษัทจัดการ : บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จํากดั  

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

 
1. ช่ือ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม :  

1.1 ช่ือโครงการจดัการ : กองทนุเปิด ออล เอเชีย อิควิตี ้ 
 
1.2 ช่ือโครงการจดัการ (องักฤษ) : All Asia Equity Fund  
 
1.3 ช่ือยอ่ : ASIA-E 
 
1.4 ประเภทโครงการ : โครงการเปิด  
การระดมทนุ  : ผู้ลงทนุในประเทศ  
 
1.5 อายโุครงการ  : ไมกํ่าหนด  
เง่ือนไขอ่ืนๆ :  ไมมี่  
 
1.6 ลกัษณะโครงการ  :  กองทนุรวมเพ่ือผู้ลงทนุทัว่ไป 
 
2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที่ตราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที่เสนอ
ขาย :  

2.1 จํานวนเงินทนุของโครงการ :  5,000 ล้านบาท 
เง่ือนไข :  
1. ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทนุของกองทนุรวมครัง้แรก บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะเสนอขาย
หน่วยลงทนุเกินเงินทนุของโครงการได้ไมเ่กินร้อยละ 15 ของเงินทนุของโครงการ 

2. บริษัทจดัการจะจดัสรรวงเงินลงทนุในต่างประเทศให้กบักองทนุรวมภายใต้การจดัการของบริษัทจดัการท่ีจะมีการ
ลงทนุในตา่งประเทศรวมกนัทกุกองทนุไมเ่กินวงเงินตามท่ีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนมุติัจดัสรรให้ ทัง้นี ้บริษัทจดัการ
ขอสงวนสิทธิโอนหรือรับโอนวงเงินลงทุนในต่างประเทศท่ีบริษัทจัดการได้รับ ไปมาระหว่างกองทุนรวมภายใต้การ
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จดัการของบริษัทจัดการดงักล่าว ในกรณีท่ีกองทุนรวมใดกองทุนรวมหนึ่งไม่สามารถระดมเงินทุนได้ตามเป้าหมาย 
และ/หรือมีวงเงินเหลือ และ/หรือไมส่ามารถนําไปลงทนุในตา่งประเทศได้ 

3. บริษัทจดัการสงวนสิทธิท่ีจะดําเนินการขอวงเงินเพิ่มเติมจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงานท่ี
มีอํานาจตามกฎหมายอ่ืนใด ตลอดจนสงวนสิทธิท่ีจะดําเนินการเพ่ิมเงินทุนจดทะเบียนโครงการได้ โดยถือว่าได้รับความ
เหน็ชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุรายแล้ว โดยไมต้่องขอมติความเหน็ชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

อนึ่ง การเพิ่ม/ลด และ/หรือการโอนหรือรับโอนวงเงินรับอนญุาตให้สามารถไปลงทนุในต่างประเทศตามเง่ือนไขต่างๆ 
ดงักลา่วข้างต้น จะสง่ผลกระทบถึงจํานวนเงินทนุของโครงการ ซึง่บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะดําเนินการ โดยถือว่า
ได้รับความเหน็ชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุรายแล้ว โดยไมข่อมติความเหน็ชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุ 
 
2.2 มลูคา่ท่ีตราไว้ตอ่หน่วย :  10 บาท  
 
2.3 จํานวนหน่วยลงทนุ :  500,000,000 หน่วย 
 
2.4 ประเภทหน่วยลงทนุ :  ระบช่ืุอผู้ ถือ  
 
2.5 ราคาของหน่วยลงทนุท่ีเสนอขายครัง้แรก  : 10 บาท  
 
2.6 มลูคา่ขัน้ต่ําของการสัง่ซือ้ครัง้แรก : 2,000 บาท  

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะลดหย่อน หรือยกเว้นมลูค่าขัน้ต่ําของการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุครัง้แรก โดยขึน้อยู่กบัดลุยพินิจ
ของบริษัทจดัการ ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะประกาศให้ผู้ลงทนุทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วนัทําการ ไว้ท่ีสํานกังานของ
บริษัทจดัการและผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) 
 
2.7 มลูคา่ขัน้ต่ําของการสัง่ซือ้ครัง้ถดัไป :  ไมกํ่าหนด  
 
2.8 มลูคา่ขัน้ต่ําของการสัง่ขายคืน :  ไมกํ่าหนด  
 
2.9 มลูคา่หน่วยลงทนุคงเหลือในบญัชีขัน้ต่ํา : ไมกํ่าหนด  
 
3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวมนโยบายการลงทุน ลักษณะโครงการประเภทและอัตราส่วน
ของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวธีิอ่ืนที่จะลงทุน :  

3.1 วตัถปุระสงค์ของโครงการ :  
เพ่ือสร้างรายได้ผลตอบแทนท่ีเหมาะสมให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ และเพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้ลงทนุท่ีต้องการ
กระจายการลงทนุของตนไปลงทนุในหลกัทรัพย์ประเภทตราสารทนุในประเทศญ่ีปุ่ น และประเทศตา่งๆ ในทวีปเอเชีย   
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อนึง่ กองทนุอาจรับจํานองอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือเป็นหลกัประกนัการลงทนุ และ/หรือในกรณีท่ีกองทนุรวมได้รับท่ีดินจาก
การชําระหนี ้หรือสิทธิเรียกร้อง กองทนุรวมอาจดําเนินการจดัสรรท่ีดินท่ีได้รับโอนใบอนญุาตทําการจดัสรรท่ีดินเพ่ือ
ประโยชน์ในการจําหน่ายท่ีดินดงักลา่วตอ่ไปได้ด้วย 

 
3.2 ประเภทกองทนุรวม : พิเศษ 
 
3.3 นโยบายการลงทนุ :  กองทนุรวมตราสารแหง่ทนุ  

รายละเอียด :  

(1) กองทนุเปิด ออล เอเชีย อิควิตี ้เป็นกองทนุท่ีมีนโยบายท่ีจะนําเงินสว่นใหญ่ท่ีได้จากการระดมทนุไปลงทนุในหน่วยลงทนุ
ของกองทนุรวมต่างประเทศท่ีมีหน่วยงานกํากบัดแูลด้านหลกัทรัพย์และตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์ท่ีเป็นสมาชิกสามญั
ของ IOSCO (International Organizations of Securities Commission) หรือในประเทศท่ีมีตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์เป็น
สมาชิกของ WFE (World Federation of  Exchange) โดยจะลงทนุในประเภทกองทนุตราสารแห่งทนุ (Equity Fund) 
ท่ีลงทนุเฉพาะในเอเชีย (Asia Ex-Japan) และ/หรือ ประเทศญ่ีปุ่ น (Japan) เพ่ือให้บรรลวุตัถปุระสงค์ของการกระจายการ
ลงทนุให้ครอบคลมุประเทศต่างๆ ในทวีปเอเชีย ทัง้นี ้กองทนุอาจลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุภายใต้การบริหาร
จดัการของบริษัทในกลุ่มไอเอ็นจี (ING Group) เท่านัน้ หรืออาจกระจายการลงทนุบางส่วนไปในหน่วยลงทนุของ
กองทนุภายใต้การบริหารจดัการของผู้จดัการกองทนุกลุม่อ่ืนๆ  

กองทนุจะลงทนุในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทนุของกองทนุรวมต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบญัชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 
ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทุน และกองทุนจะนําเงินไปลงทุนในต่างประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมลูค่า
ทรัพย์สินสทุธิของกองทุน โดยผู้จัดการกองทุนจะเป็นผู้พิจารณาสดัส่วนการลงทุนในหน่วยลงทนุแต่ละกองทุนตาม
ความเหมาะสมกบัสภาวะตลาดในแตล่ะขณะ 

นอกจากกองทนุจะลงทนุในกองทนุรวมต่างประเทศข้างต้นแล้ว กองทนุอาจพิจารณาลงทนุในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สิน
อ่ืน หรือสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าท่ีมีสินค้าหรือตวัแปรเป็นหลกัทรัพย์หรือดชันีกลุ่มหลกัทรัพย์ และ/หรืออตัราดอกเบีย้ 
และ/หรืออนัดบัความน่าเช่ือถือหรือเหตกุารณ์ท่ีมีผลต่อการชําระหนีข้องตราสารแห่งหนี ้และ/หรือสินค้าหรือตวัแปรอ่ืนใด
ท่ีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือป้องกนัความเส่ียง (hedging) หรือการหาดอกผลโดย
วิธีการอ่ืนอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างตามท่ีคณะกรรมการก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนดหรือให้ความเหน็ชอบ  

ทัง้นี ้กองทนุจะลงทนุบางส่วนในประเทศไทย โดยบริษัทจดัการจะฝากเงินของกองทนุไว้ในบญัชีเงินฝากในประเทศไทย 
ตลอดจนลงทุนในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอ่ืน หรือสัญญาซือ้ขายล่วงหน้าท่ีมีตัวแปรเป็น อัตราแลกเปล่ียนเงิน โดยมี
วตัถปุระสงค์เพ่ือป้องกนัความเส่ียง (Hedging) หรือการหาดอกผลโดยวิธีการอ่ืนอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง ทัง้นี ้
ตามท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดหรือให้ความเหน็ชอบ 

กองทนุจะไม่ลงทนุในหุ้นกู้อนพุนัธ์หรือตราสารท่ีมีลกัษณะของสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝง (structured note) หรือ 
Credit Linked note 
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(2) ในสภาวะปกติ กองทนุจะนําเงินไปลงทนุในต่างประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ 
อย่างไรก็ดี ในกรณีท่ีสถานการณ์การลงทนุในต่างประเทศไม่เหมาะสม เช่น ภาวะตลาดและเศรษฐกิจมีความผนัผวน 
เกิดภยัพิบติั หรือเกิดเหตกุารณ์ไม่ปกติต่างๆ และ/หรือกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงในเร่ืองของกฎระเบียบ เป็นต้น จึงอาจ
มีบางขณะท่ีกองทนุไม่สามารถลงทนุให้เป็นไปตามสดัส่วนการลงทนุท่ีกําหนดไว้ตามข้างต้นได้ ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะ
รายงานการไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามสดัส่วนการลงทุนท่ีกําหนดไว้ตามข้างต้นต่อสํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. 

อนึง่ ในกรณีท่ีวงเงินลงทนุในตา่งประเทศเตม็เป็นการชัว่คราว และ/หรือในช่วงระหว่างรอการลงทนุนบัตัง้แต่วนัถดัจาก
วนัจดทะเบียนกองทรัพย์สิน และ/หรือในช่วงระยะก่อนเลิกโครงการ ซึง่มีระยะเวลาประมาณ 30 วนั และ/หรือในช่วงท่ี
ผู้ลงทนุทําการสัง่ซือ้/ขายคืนหน่วยลงทนุ ซึง่มีระยะเวลาประมาณ 10 วนัทําการ กองทนุอาจจําเป็นต้องชะลอการลงทนุใน
ต่างประเทศเป็นการชัว่คราว จึงอาจมีบางขณะท่ีกองทนุไม่สามารถลงทนุให้เป็นไปตามสดัส่วนการลงทนุท่ีกําหนดไว้
ในโครงการตามข้างต้นได้  
 
(3) เนื่องจากเป็นกองทนุที่มีนโยบายเน้นลงทนุในต่างประเทศ ฉะนัน้ การลงทนุของกองทนุอาจมีผลกระทบจาก
ความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนเข้ามาเก่ียวข้อง ผู้ จัดการกองทุนจะเป็นผู้จัดสดัส่วนการลงทุน และพิจารณาถึง
ความจําเป็นของการจดัหาและ/หรือเลือกสรรวิธีการป้องกนัความเส่ียงอนัเกิดจากความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียน
และ/หรืออตัราดอกเบีย้ให้เหมาะสมกบัสภาวการณ์ในแตล่ะขณะ 
 
(4) บริษัทจัดการอาจพิจารณาโอนหรือรับโอนวงเงินลงทุนในต่างประเทศระหว่างกองทุนรวมท่ีได้รับการจัดสรรวงเงิน
ดงักลา่วภายใต้การจดัการของบริษัทจดัการ ในกรณีท่ีกองทนุรวมใดกองทนุรวมหนึ่งมีวงเงินดงักลา่วเหลือ นอกจากนี ้
บริษัทจดัการอาจขอวงเงินลงทุนในต่างประเทศเพ่ิมเติม และ/หรือดําเนินการเปล่ียนแปลง แก้ไขจํานวนเงินทุนของ
โครงการ โดยถือวา่ได้รับความเหน็ชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุรายแล้ว โดยไมต้่องขอมติจากผู้ ถือหน่วยลงทนุ 
 
(5) ในภาวะปกติเงินลงทนุของกองทนุส่วนใหญ่จะถกูนําไปลงทนุในกองทนุรวมต่างประเทศตามวตัถปุระสงค์หลกัของ
กองทนุตามท่ีได้กล่าวไว้ข้างต้น อย่างไรก็ดี บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะเลิกกองทนุ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบ
จากผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุรายแล้วหากเป็นกรณีท่ี 
- ผู้จดัการกองทนุพิจารณาแล้วเหน็วา่สถานการณ์การลงทนุในตา่งประเทศไมเ่หมาะสม  

- กรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงในเร่ืองของกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้องกบัการนําเงินไปลงทนุในตา่งประเทศ 

- กรณีท่ีไม่สามารถสรรหา และ/หรือลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศใดๆ ท่ีมีนโยบายการลงทุนสอดคล้องกับ
วตัถปุระสงค์ และ/หรือนโยบายการลงทนุของโครงการได้อยา่งเหมาะสม 

- กรณีท่ีกองทนุรวมมีจํานวนเงินท่ีได้จากการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรกไม่เพียงพอต่อการจดัตัง้กองทนุเพ่ือส่งเงินไป
ลงทนุในตา่งประเทศได้อยา่งเหมาะสม 

- กรณีมีเหตใุห้เช่ือได้วา่เพ่ือเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุโดยรวม  
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(6) ในกรณีท่ีกองทนุหลกัมีมลูค่าทรัพย์สินสทุธิลดลงในลกัษณะใดลกัษณะหนึ่งดงัต่อไปนี ้บริษัทจดัการจะดําเนินการ
ตามหลกัเกณฑ์ และวิธีการท่ีสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ประกาศกําหนด  

(1) มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ ณ วนัใดวนัหนึง่ลดลงเกินกวา่สองในสามของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุหลกั  
(2) ยอดรวมของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุหลกัลดลงในช่วงระยะเวลาห้าวนัทําการใดติดต่อกนั คิดเป็นจํานวน
เกินกวา่สองในสามของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุหลกั  

ในกรณีท่ีกองทนุหลกัมีมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิลดลงในลกัษณะดงักลา่วบริษัทจดัการจะดําเนินการดงัตอ่ไปนี ้
(1) แจ้งเหตท่ีุกองทนุหลกัมีมลูค่าทรัพย์สินลดลง พร้อมแนวทางการดําเนินการโดยคํานึงถึงประโยชน์ท่ีดีท่ีสดุของผู้ ถือ
หน่วยลงทนุโดยรวม ให้สํานกังานและผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบภายในสามวนัทําการนบัแตว่นัท่ีปรากฏเหต ุ 

(2) ดําเนินการตามแนวทางการดําเนินการตาม (1) ให้แล้วเสร็จภายในหกสบิวนันบัแตว่นัท่ีปรากฏเหต ุ 

(3) รายงานผลการดําเนินการให้สํานกังานทราบภายในสามวนัทําการนบัแตว่นัท่ีดําเนินการแล้วเสร็จ  

(4) เปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบัการดําเนินการของกองทนุรวมตาม (1) ต่อผู้ ท่ีสนใจจะลงทนุเพ่ือให้ผู้ ท่ีสนใจจะลงทนุรับรู้
และเข้าใจเก่ียวกบัสถานะของกองทนุรวม ทัง้นี ้บริษัทจดัการกองทนุรวมจะดําเนินการให้บคุลากรท่ีเก่ียวข้องเปิดเผย
ข้อมลูเก่ียวกบัการดําเนินการดงักลา่วด้วย ระยะเวลาในการดําเนินการตามข้อ (2) บริษัทจดัการสามารถขอผ่อนผนัต่อ
สํานกังาน 

ในกรณีท่ีบริษัทจดัการอยูร่ะหว่างการดําเนินการเปล่ียน/โอนย้ายกองทนุหลกั เน่ืองจากกรณีดงักลา่วข้างต้น จะยกเว้น
ไม่นําเร่ืองการลงทนุหรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สินในต่างประเทศในขณะใดขณะหนึ่งไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมลูค่าทรัพย์สิน
สทุธิของกองทุนรวมมาบงัคบัใช้ในช่วงดําเนินการคดัเลือก เตรียมการลงทุนในกองทุนใหม่ หรือระหว่างดําเนินการ
โอนย้ายเงินทนุดงักลา่วด้วย หรือในช่วงระยะเวลาประมาณ 30 วนัทําการก่อนวนัเลกิกองทนุ 
 
3.4 ลกัษณะพิเศษ : กองทนุรวมหน่วยลงทนุท่ีมีการกระจายการลงทนุน้อยกวา่เกณฑ์มาตรฐาน (Specific Fund)  
 
3.5 การลงทนุในตา่งประเทศ :  
ลงทนุในตา่งประเทศ คิดเป็นอตัราเฉล่ียต่อปีไม่เกินร้อยละ 100 ของ NAV โดยประมาณ (ทัง้นี ้ตามวงเงินท่ีได้รับอนมุติัให้
นําไปลงทนุในตา่งประเทศ)  
 
3.6 ประเภทของหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนท่ีจะลงทนุ :  
บริษัทจดัการจะลงทนุในหรือมีไว้ซึง่หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอ่ืนหรือหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนอยา่งใดอยา่งหนึง่หรือหลายอยา่ง
ตามท่ีประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดดงัต่อไปนี ้เว้นแต่ในกรณีท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. มีประกาศแก้ไขหรือเพิ่มเติมประเภทหรือลกัษณะของหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืน บริษัท
จดัการจะลงทนุในหรือมีไว้ซึ่งหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนหรือหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
ตามประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ดงักลา่ว 
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อีกทัง้ บริษัทจดัการจะลงทนุในหรือมีไว้ซึ่งหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนหรือหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนอย่างใดอย่างหนึ่งหรือ
หลายอยา่งตามท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือธนาคารแหง่ประเทศไทย หรือหน่วยงานท่ีมีอํานาจตามกฎหมายได้มีประกาศ
กําหนดหรือผอ่นผนัให้กองทนุรวมสามารถลงทนุได้เพิ่มเติมในอนาคตอีกด้วย  
 
3.6.1 ประเภทของหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนท่ีจะลงทนุในตา่งประเทศ 
(ก) ตราสารแหง่ทนุตา่งประเทศ ได้แก่  
หน่วยลงทนุของกองทนุรวมตา่งประเทศท่ีเสนอขายในต่างประเทศ ท่ีเป็นกองทนุรวมตราสารแห่งทนุ หรือท่ีเป็นกองทนุ
รวมอ่ืนท่ีมีนโยบายการลงทนุในตราสารแหง่ทนุ เช่น กองทนุรวมผสม เป็นต้น   

ทัง้นี  ้หน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศท่ีกองทุนจะลงทุนหรือมีไว้ ต้องเป็นไปตามเง่ือนไขท่ีสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ดงัตอ่ไปนี ้

(1) ต้องเป็นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศท่ีอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของหน่วยงานกํากับดูแลด้าน
หลกัทรัพย์และตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์ท่ีเป็นสมาชิกสามญัของ International Organizations of Securities 
Commission (IOSCO) หรือหน่วยลงทนุของกองทนุรวมต่างประเทศท่ีมีการซือ้ขายในตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์ท่ีเป็น
สมาชิกของ World Federations of Exchange (WFE)   

(2) ต้องเป็นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศท่ีมีทรัพย์สินท่ีลงทุนเป็นประเภทและชนิดเดียวกับทรัพย์สินท่ี
กองทุนอาจลงทุนหรือมีไว้ได้ เว้นแต่เป็นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศท่ีมีนโยบายการลงทุนในทองคํา
โดยตรง 

(3) ในกรณีท่ีเป็นการลงทนุหรือมีไว้เพ่ือเป็นทรัพย์สินของกองทนุรวมเพ่ือผู้ลงทนุทัว่ไป (retail fund) หน่วยลงทนุท่ีจะ
ลงทนุหรือมีไว้ได้ ต้องเป็นหน่วยลงทนุของกองทนุรวมตา่งประเทศท่ีจดัตัง้ขึน้เพ่ือผู้ลงทนุทัว่ไปเช่นกนั 

(4) ต้องไมใ่ช่หน่วยลงทนุของกองทนุรวมประเภทเฮ็ดจ์ฟันด์ (hedge fund) 
 
(ข) ตราสารแหง่หนีต้า่งประเทศท่ีออกโดยบคุคลต่างประเทศและเสนอขายในต่างประเทศ ได้แก่ ตราสารภาครัฐต่างประเทศ 
ซึง่ประกอบด้วย 

(1) พนัธบตัรหรือตราสารแห่งหนีท่ี้รัฐบาลต่างประเทศ องค์การหรือหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศ หรือองค์การ
ระหวา่งประเทศเป็นผู้ออกหรือผู้ คํา้ประกนั ซึง่มีอนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอนัดบัท่ี
สามารถลงทนุได้ (investment grade) 

(2) พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนีท่ี้รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายต่างประเทศเป็นผู้ ออกหรือผู้ คํา้ประกัน ซึ่งมีอันดับความ
น่าเช่ือถือของตราสารอยูใ่นอนัดบัท่ีสามารถลงทนุได้ (investment grade) 
 
(ค) สญัญาซือ้ขายลว่งหน้าท่ีมีสินค้าหรือตวัแปรเป็นหลกัทรัพย์หรือดชันีกลุม่หลกัทรัพย์ และ/หรืออตัราดอกเบีย้ และ/หรือ
อนัดับความน่าเช่ือถือหรือเหตุการณ์ท่ีมีผลต่อการชําระหนีข้องตราสารแห่งหนี ้และ/หรือสินค้าหรือตวัแปรอ่ืนใดท่ี
สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือการลดความเสี่ยง (hedging) ตามหลกัเกณฑ์ท่ีสํานกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 
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(ง) ทรัพย์สนิอ่ืนท่ีมีลกัษณะทํานองเดียวกบั (ก) ถงึ (ค) โดยได้รับความเหน็ชอบจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
 
กรณีท่ีคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
และ/หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีมีอํานาจตามกฎหมาย ได้แก้ไขเปล่ียนแปลง เพิ่มเติม ประกาศ กําหนด สัง่การ เห็นชอบ และ/
หรือผ่อนผนัเป็นอย่างอ่ืน บริษัทจดัการจะดําเนินการให้เป็นไปตามนัน้ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วย
ลงทนุแล้ว และไมถื่อเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ 
3.6.2 ประเภทของหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนหรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนท่ีจะลงทนุ นอกเหนือจากทรัพย์สินหลกัท่ี
กองทนุจะลงทนุข้างต้น  

บริษัทจดัการจะลงทนุในหรือมีไว้ซึ่งหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืน หรือหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลาย
อยา่งตามท่ีประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดดงัตอ่ไปนี ้

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

(1) ตราสารแหง่หนีท่ี้มีลกัษณะคล้ายเงินฝาก ได้แก่ 

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

(1.2) ตัว๋แลกเงินหรือตัว๋สญัญาใช้เงินที่บริษัทหลกัทรัพย์ที่ประกอบธุรกิจประเภทการให้สินเช่ือเพื่อธุรกิจหลกัทรัพย์
เป็นผู้ออก ซึง่กําหนดวนัใช้เงินตามตัว๋ไมเ่กิน 270 วนันบัแตว่นัออกตัว๋ และเป็นตัว๋เม่ือทวงถามหรือเม่ือได้เหน็ 

(1.3) ตัว๋แลกเงินหรือตัว๋สญัญาใช้เงินอายไุมเ่กิน 90 วนันบัแตว่นัท่ีออก ซึง่มีอนัดบัความน่าเช่ือถือ ดงัตอ่ไปนี ้

(ก) อนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยูใ่นอนัดบัแรก ทัง้นี ้ในกรณีท่ีเป็นอนัดบัความน่าเช่ือถือของ
ผู้ออกตราสาร ต้องเป็นอนัดบัความน่าเช่ือถือท่ีได้มาจากการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือระยะสัน้ (short-term rating) ด้วย 
หรือ 

(ข) อนัดบัความน่าเช่ือถือของผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้ คํา้ประกนั อยู่ในอนัดบัท่ีสามารถลงทนุได้ (investment 
grade) ทัง้นี ้โดยการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือของสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือภายใต้ช่ือ Standard & Poor หรือ Moody’s 
หรือ Fitch หรือสถาบนัอ่ืนท่ีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดเพิ่มเติม 

(2) ตราสารแหง่หนีท้ัว่ไป ได้แก่ 

(2.1) ตราสารภาครัฐไทย อนัได้แก่ 

(ก) ตัว๋เงินคลงั 

(ข) พนัธบตัรรัฐบาล หรือพนัธบตัรธนาคารแหง่ประเทศไทย 

(ค) พนัธบตัร ตัว๋แลกเงิน ตัว๋สญัญาใช้เงิน หุ้นกู้  หรือใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นกู้  ท่ีกระทรวงการคลงัหรือกองทนุ
เพ่ือการฟืน้ฟแูละพฒันาระบบสถาบนัการเงินเป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั หรือผู้ คํา้ประกนั 
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(2.2) ตราสารภาครัฐตา่งประเทศ อนัได้แก่ ตราสารท่ีมีรูปแบบทํานองเดียวกบัตราสารภาครัฐไทยท่ีรัฐบาลต่างประเทศ 
องค์การหรือหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศ รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายต่างประเทศ  หรือองค์การระหว่างประเทศ เป็น
ผู้ออกหรือผู้ คํา้ประกนั 

ทัง้นี ้ตราสารภาครัฐต่างประเทศดังกล่าว ต้องมีลกัษณะตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 
ดงัตอ่ไปนี ้

(1) เป็นตราสารขึน้ทะเบียนในสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย  

(2) มีราคาท่ีเหมาะสมตามท่ีสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทยกําหนด หรือมีผู้แสดงตนต่อบุคคลทัว่ไปว่าพร้อมจะเสนอ
ราคาซือ้และรับซือ้ตราสารนัน้ ในราคาดงักลา่ว (bid price แบบ firm quote) ตามจํานวนและวิธีการท่ีสมาคมตลาด
ตราสารหนีไ้ทยกําหนดอยูเ่สมอ โดยได้สง่สําเนาราคาแก่สมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทยตลอดอายขุองตราสารนัน้ และ 

(3) เป็นตราสารท่ีเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้  

(ก) ในกรณีท่ีเป็นตราสารภาครัฐต่างประเทศ ตราสารดงักล่าวต้องเป็นตราสารท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสาร
หรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอนัดบัท่ีสามารถลงทนุได้ (investment grade) เว้นแต่ผู้ออกตราสารดงักล่าวเป็นรัฐวิสาหกิจ
ตามกฎหมายต่างประเทศ ตราสารนัน้ต้องมีอันดับความน่าเช่ือถือของตราสารอยู่ในอันดับท่ีสามารถลงทุนได้ 
(investment grade) เทา่นัน้ 

(ข) ในกรณีท่ีผู้ออกตราสารเป็นนิติบคุคลต่างประเทศ ตราสารนัน้ต้องมีอนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารอยู่ในอนัดบั
ท่ีสามารถลงทนุได้ (investment grade)  

(ค) ในกรณีท่ีกองทนุลงทนุในตราสารอ่ืนนอกเหนือจาก (ก) และ (ข) ในการเสนอขายครัง้แรก หากตราสารดงักล่าวไม่
มีอนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอนัดบัท่ีสามารถลงทนุได้ (investment grade) ตราสาร
นัน้ต้องมีบริษัทจดัการไมต่ํ่ากวา่ 3 ราย เป็นผู้ ซือ้ตราสารดงักลา่วเพ่ือเป็นทรัพย์สนิของกองทนุภายใต้การจดัการ 

(2.3) ตราสารท่ีเปล่ียนมือได้ ซึง่หมายถึง พนัธบตัร ตัว๋แลกเงิน ตัว๋สญัญาใช้เงิน หรือหุ้นกู้ ท่ีไม่รวมถึงหุ้นกู้แปลงสภาพ
และหุ้นกู้อนพุนัธ์ ท่ีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนญุาตให้เสนอขายในลกัษณะทัว่ไปหรือในลกัษณะจํากดั หรือท่ี
ออกภายใต้ข้อผกูพนัท่ีกําหนดและอนญุาตโดยกระทรวงการคลงั หรือท่ีนิติบคุคลท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้เป็นผู้ออก 
หรือท่ีเป็นหลกัทรัพย์ท่ีออกใหม่ซึ่งผู้ออกหลกัทรัพย์ได้เสนอขายหลกัทรัพย์ท่ีออกใหม่นัน้ทัง้หมดต่อผู้ ถือหุ้นโดยได้รับ
ชําระราคาเตม็มลูคา่ท่ีเสนอขายจากผู้ ถือหุ้น  

ทัง้นี ้ตราสารท่ีเปล่ียนมือได้ดงักลา่ว ต้องมีลกัษณะตามท่ีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ตามท่ีระบุ
ไว้ในข้อ 3.6.2 (ก) (2.2) วรรคสอง โดยอนโุลม 

(2.4) ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ท่ีเกิดจากหลกัทรัพย์อ้างอิงไทยท่ีมีหลกัทรัพย์อ้างอิงเป็นพนัธบตัร หรือหุ้นกู้ ท่ีไม่ใช่
หุ้นกู้อนพุนัธ์ 

(2.5) ตัว๋แลกเงิน ตัว๋สญัญาใช้เงิน หุ้นกู้  หรือใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นกู้  ท่ีเสนอขายในต่างประเทศโดยมีผู้ออกเป็น
นิติบคุคลท่ีจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย ทัง้นี ้หุ้นกู้ดงักลา่วไมร่วมถงึหุ้นกู้แปลงสภาพและหุ้นกู้อนพุนัธ์ 
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(2.6) หน่วยลงทนุหรือใบสําคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุรวมตราสารแห่งหนี ้หรือของกองทนุรวมอ่ืนท่ี
มีนโยบายการลงทนุเฉพาะเงินฝาก ตราสารแห่งหนี ้หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนท่ีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศกําหนดหรือให้ความเหน็ชอบ เช่น กองทนุรวมตลาดเงิน เป็นต้น 

(2.7) ธุรกรรมการซือ้โดยมีสัญญาขายคืน ทัง้นี  ้บริษัทจัดการต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

(2.8) ธุรกรรมการให้ยืมหลกัทรัพย์โดยหลกัทรัพย์ท่ีให้ยืมเป็นตราสารแห่งหนีต้ามข้อ 3.6.2 (ก) (1) หรือข้อ 3.6.2 (ก) 
(2.1) (2.2) (2.3) (2.4) หรือ (2.6) 

ทัง้นี ้การทําธุรกรรมการให้ยืมหลกัทรัพย์ บริษัทจดัการต้องปฏิบติัให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีสํานกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ดงัตอ่ไปนี ้
1) คูส่ญัญาอีกฝ่ายหนึง่ต้องเป็นผู้ลงทนุตามท่ีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

2) หลกัทรัพย์ท่ีให้ยืมต้องเป็นหลกัทรัพย์ท่ีอยู่ในระบบรับฝากหลกัทรัพย์ของศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ หรือหลกัทรัพย์ท่ี
ธนาคารแหง่ประเทศไทยทําหน้าท่ีเป็นนายทะเบียนหลกัทรัพย์ 

3) ใช้สญัญาท่ีมีลกัษณะและสาระสําคญัของสญัญาตามประกาศสํานกังานคณะกรรมการก.ล.ต. ว่าด้วยลกัษณะและ
สาระสําคญัของสญัญายืมและให้ยืมหลกัทรัพย์  

4) ดําเนินการให้มีการวางหรือเรียกหลกัประกนัจากผู้ ยืมตามหลกัเกณฑ์ท่ีสํานกังาน คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

ในกรณีท่ีตราสารแห่งหนีต้ามข้อ 3.6.2 (ก) เป็นตัว๋แลกเงินหรือตัว๋สญัญาใช้เงินท่ีมีการจ่ายผลตอบแทน ผลตอบแทน
นัน้ต้องอยูใ่นรูปอตัราดอกเบีย้คงท่ีหรืออตัราดอกเบีย้ลอยตวัเทา่นัน้ 

การรับรอง รับอาวลั สลกัหลงั หรือคํา้ประกนัของบคุคลท่ีกําหนดไว้ในข้อ 3.6.2 (ก) ต้องเป็นการรับรองตลอดไป รับ
อาวลัทัง้จํานวน สลกัหลงัโอนประเภทมีสทิธิไลเ่บีย้โดยไมมี่ข้อกําหนดลบล้างหรือจํากดัความรับผิดของผู้สลกัหลงั หรือ
คํา้ประกนัต้นเงินและดอกเบีย้เตม็จํานวนแบบไมมี่เง่ือนไข 

(ข) เงินฝากในสถาบนัการเงินตามกฎหมายไทย ท่ีมีระยะเวลาการฝากเงินต่ํากวา่ 1 ปี 

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

(ง) ทรัพย์สนิอ่ืนท่ีมีลกัษณะทํานองเดียวกบั (ก) ถงึ (ค) โดยได้รับความเหน็ชอบจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
 
3.7 อตัราสว่นการลงทนุในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอ่ืน เพ่ือเป็นทรัพย์สนิของกองทนุรวม  :  

บริษัทจดัการจะลงทนุในหรือมีไว้ซึง่หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนหรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนเพ่ือเป็นทรัพย์สินของกองทนุ
รวม ตามท่ีได้รับความเหน็ชอบจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

อยา่งไรก็ดี เน่ืองจากเป็นกองทนุรวมท่ีเน้นลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุในต่างประเทศ ซึง่กองทนุในต่างประเทศจะ
มีการกระจายความเส่ียงตามอตัราสว่นและข้อกําหนดในประเทศท่ีกองทนุรวมต่างประเทศนัน้ ๆ ได้จดทะเบียนไว้แล้ว 
ดงันัน้ อตัราส่วนการลงทนุบางอตัราส่วนหรือทัง้หมดของกองทนุรวมต่างประเทศดงักล่าว อาจไม่เป็นไปตามท่ีสํานกังาน
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คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดไว้ อนึ่ง สําหรับการลงทนุในส่วนท่ีบริษัทดําเนินการบริหารจดัการเองโดยตรง 
การดํารงอตัราสว่นการลงทนุจะเป็นไปตามประกาศสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหากสํานกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ประกาศแก้ไขเปล่ียนแปลง เพิ่มเติม กําหนด สัง่การ เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผนัเป็นอย่างอ่ืน บริษัทจดัการจะ
ดําเนินการให้เป็นไปตามนัน้โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว และไม่ถือเป็นการแก้ไขเพิ่มเติม
โครงการ รายละเอียดอตัราสว่นการลงทนุมีดงัตอ่ไปนี ้  
 
3.7.1 อตัราสว่นการลงทนุในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอ่ืน ในตา่งประเทศ 

3.7.1.1 บริษัทจดัการจะลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมต่างประเทศท่ีเป็นกองทนุรวมตราสารแห่งทนุ หรือท่ีเป็น
กองทนุรวมอ่ืนท่ีมีนโยบายการลงทนุในตราสารแห่งทนุของแต่ละกองทนุรวม เพ่ือเป็นทรัพย์สินของกองทนุในขณะใด
ขณะหนึง่มีมลูคา่รวมกนัทัง้สิน้ไม่เกนิร้อยละ 25 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวม 
 
3.7.1.2 บริษัทจดัการอาจลงทนุในหรือมีไว้ซึง่ตราสารภาครัฐตา่งประเทศตามข้อ 3.6.1 (ข) ท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถืออยูใ่น 
2 อนัดบัแรก หรือสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าท่ีมีสินค้าเป็นตราสารดงักล่าว เพ่ือเป็นทรัพย์สินของกองทนุได้ โดยไม่จํากัด
อัตราส่วน  

ในกรณีของกองทนุรวมเปิด มลูค่าของตราสารภาครัฐต่างประเทศตามวรรคหนึ่ง เม่ือรวมกนัแล้วต้องไม่เกินร้อยละ 
20 ของมลูค่าตราสารนัน้ในแต่ละรุ่น เว้นแต่เป็นกองทุนรวมเปิดท่ีมีการขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทุนตามคําสัง่
ลว่งหน้าซึง่ระบเุวลาแน่นอน (auto redemption) 
 
3.7.1.3 บริษัทจดัการอาจลงทนุหรือมีไว้ซึง่ตราสารภาครัฐต่างประเทศท่ีนอกเหนือจากข้อ 3.7.1.2 หรือสญัญาซือ้ขาย
ลว่งหน้าท่ีมีสนิค้าเป็นตราสารดงักลา่ว เพ่ือเป็นทรัพย์สนิของกองทนุได้ โดยมีมลูคา่รวมกนัทัง้สิน้เม่ือคํานวณเฉพาะผู้ออก
หรือผู้ เป็นคูส่ญัญารายนัน้ ไม่เกนิร้อยละ 35 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ  

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

การคํานวณอตัราส่วนตามวรรคหนึ่ง ให้นบัตราสารตามวรรคหนึ่งและทรัพย์สินทกุประเภทท่ีผู้ออกหรือผู้ เป็นคู่สญัญา
รายดังกล่าวเป็นผู้ ออก ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวัล ผู้ สลักหลัง ผู้ คํา้ประกัน หรือคู่สัญญา ซึ่งกองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้ซึ่ง
ทรัพย์สนิเหลา่นัน้ รวมในอตัราสว่นการลงทนุดงักลา่วด้วย 
 
3.7.1.4 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซือ้ขายล่วงหน้าตามข้อ 3.6.1 (ค) ท่ีคู่สัญญามีอันดับความ
น่าเช่ือถืออยู่ในอนัดบัท่ีสามารถลงทนุได้ (investment grade) เพ่ือเป็นทรัพย์สินของกองทนุได้ โดยมีมลูค่ารวมกนั
ทัง้สิน้เม่ือคํานวณเฉพาะคูส่ญัญารายนัน้ไม่เกนิร้อยละ 15 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ 
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3.7.1.5 บริษัทจดัการอาจลงทนุหรือมีไว้ซึง่เงินฝากในสถาบนัการเงินต่างประเทศท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถืออยู่ในอนัดบั
ท่ีสามารถลงทนุได้ โดยมีมลูค่ารวมกนัทัง้สิน้เม่ือคํานวณเฉพาะสถาบนัการเงินต่างประเทศรายนัน้ ไม่เกินร้อยละ20 
ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ 

การคํานวณอตัราส่วนตามวรรคหนึ่ง ให้นบัมลูค่าของทรัพย์สินท่ีกองทนุลงทนุหรือมีไว้ดงัต่อไปนี ้รวมในอตัราส่วน
ดงักลา่ว 

(1) ทรัพย์สนิตามข้อ 3.7.1.4 วรรคหนึ่ง ท่ีสถาบนัการเงินต่างประเทศรายเดียวกนัเป็นผู้ออก ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกั
หลงั ผู้ คํา้ประกนั หรือคูส่ญัญา  

(2) ทรัพย์สินตามข้อ 3.7.2.4 วรรคหนึ่ง และข้อ 3.7.1.4 วรรคหนึ่ง ท่ีธนาคารพาณิชย์ซึ่งเป็นสาขาของสถาบนัการเงิน
ตา่งประเทศรายนัน้เป็นผู้ออก ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั ผู้ คํา้ประกนั หรือคูส่ญัญา 

ในกรณีท่ีกองทุนมีเงินฝากตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือการดําเนินงานของกองทุน มิให้นับ
มลูคา่ของเงินฝากดงักลา่วรวมในอตัราสว่นตามวรรคหนึง่ 
 
3.7.1.6 บริษัทจดัการอาจลงทนุหรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สินท่ีกลุม่กิจการใดเป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั  
ผู้ คํา้ประกนั หรือคู่สญัญา เพ่ือเป็นทรัพย์สินของกองทนุได้ โดยมีมลูค่ารวมกนัทัง้สิน้ของกลุ่มกิจการนัน้ไม่เกินอตัรา
อยา่งใดอยา่งหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้แล้วแตอ่ตัราใดจะสงูกวา่ 

(1) ร้อยละ 30 ของมลูคา่ทรัพย์สนิของกองทนุ 

(2) อตัราท่ีคํานวณได้จากนํา้หนกัของกลุม่กิจการดงักล่าวในตวัชีว้ดั (benchmark) ของกองทนุนัน้รวมกบัร้อยละ 10 
ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุนัน้ ทัง้นี ้ตวัชีว้ดัดงักล่าวต้องเป็นดชันีหรือองค์ประกอบของดชันี ท่ีมีการเผยแพร่
อยา่งกว้างขวางและสอดคล้องกบันโยบายการลงทนุของกองทนุนัน้  
 
3.7.1.7 การลงทนุหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินท่ีบริษัทในกลุ่มกิจการใดเป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่าย หรือคู่สญัญา เพ่ือเป็นทรัพย์สิน
ของกองทนุ หากทรัพย์สินดงักลา่วเป็นองค์ประกอบท่ีใช้ในการคํานวณตวัชีว้ดั (benchmark) ของกองทนุนัน้  บริษัท
จดัการจะลงทนุหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินนัน้โดยมีมลูค่ารวมกนัทัง้สิน้เม่ือคํานวณเฉพาะผู้ออก ผู้สัง่จ่าย หรือคู่สญัญาราย
นัน้ ไม่เกินผลรวมของนํา้หนกัของทรัพย์สินดงักลา่วในตวัชีว้ดัและร้อยละ 10 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ ทัง้นี ้
แทนอตัราสว่นท่ีกําหนดไว้ในข้อ 3.7.1.3 ข้อ 3.7.1.4  หรือข้อ 3.7.1.5 แล้วแตก่รณี ก็ได้  
 
3.7.1.8 บริษัทจดัการกองทนุรวมอาจลงทนุหรือมีไว้ซึง่เงินฝาก บตัรเงินฝาก ตัว๋แลกเงิน หรือตัว๋สญัญาใช้เงิน ท่ีบคุคล
ดงัต่อไปนี ้ เป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่าย หรือคู่สญัญา เป็นจํานวนท่ีมีมลูค่ารวมโดยเฉล่ียไม่เกินร้อยละ 45 ของมลูค่า
ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวมในรอบระยะเวลาบญัชี หรือในรอบอายกุองทนุรวมสําหรับกองทนุรวมท่ีมีอายนุ้อยกวา่ 1 ปี 

(1) ธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ 

(2) ธนาคารพาณิชย์ 

(3) บริษัทเงินทนุ 
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(4) บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ 

(5) บรรษัทตลาดรองสนิเช่ือท่ีอยูอ่าศยั 

(6) สถาบนัการเงินท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ 

(7) ธนาคารตา่งประเทศ 

การคํานวณอตัราสว่นการลงทนุตามวรรคหนึง่ มิให้นบัมลูคา่ของทรัพย์สนิดงัตอ่ไปนี ้รวมในอตัราสว่นดงักลา่ว 

(1) เงินฝากในบญัชีเงินฝากเพ่ือการดําเนินงานของกองทนุรวม 

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

อตัราสว่นตามวรรคหนึง่มิให้นํามาใช้บงัคบัในช่วงระยะเวลา 6 เดือนก่อนวนัครบกําหนดอายโุครงการของกองทนุรวมท่ี
มีอายโุครงการตัง้แต ่1 ปีขึน้ไป 
 
3.7.1.9 ในกรณีท่ีเงินฝากหรือตราสารแห่งหนีท่ี้มีลกัษณะคล้ายเงินฝากท่ีกองทนุรวมลงทนุในหรือมีไว้เกินอตัราสว่นท่ี
กําหนดตามข้อ 3.7.1.8 บริษัทจดัการกองทนุรวมจะลงทนุหรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สินดงักลา่วให้มีมลูค่ารวมโดยเฉล่ียไม่เกินร้อย
ละ 45 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวม ภายใน 30 วนันบัแต่วนัสิน้รอบระยะเวลาบญัชีนัน้ ทัง้นีจ้ะคํานวณ
อตัราสว่นการลงทนุหรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สินดงักลา่วโดยเฉล่ียตัง้แต่วนัแรกของรอบระยะเวลาบญัชีนัน้จนถึงวนัท่ีทรัพย์สิน
นัน้มีมลูคา่เป็นไปตามอตัราสว่นดงักลา่ว 

เม่ือบริษัทจดัการกองทนุรวมได้ปฏิบติัตามวรรคหนึ่งแล้ว บริษัทจดัการจะรายงานให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุ
รวมทราบภายในวนัทําการถดัจากวนัท่ีทรัพย์สินนัน้มีมลูค่ารวมโดยเฉลี่ยไม่เกินร้อยละ 45 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของ
กองทนุรวม เพ่ือให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวมตรวจสอบการปฏิบติัดงักล่าว ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะดําเนินการให้
ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวมแจ้งให้สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบภายใน 5 วนันบัแต่วนัท่ีได้รับรายงาน
จากบริษัทจดัการด้วย 

ในกรณีท่ีบริษัทจดัการไม่สามารถปฏิบติัตามวรรคหนึ่งได้ สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจสัง่ให้บริษัทจดัการเลิก
กองทนุรวมนัน้ 
 
3.7.1.10 ในกรณีท่ีมีเหตจํุาเป็นและสมควรเพ่ือคุ้มครองประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ อนัเน่ืองมาจากปัญหาความผนั
ผวนของตลาดเงินและตลาดทุนในวงกว้างในรอบระยะเวลาบัญชีใด บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจขอผ่อนผันต่อ
สํานกังานเพ่ือไม่ต้องนําการลงทนุในหรือมีไว้ซึ่งเงินฝาก บตัรเงินฝาก ตัว๋แลกเงิน หรือตัว๋สญัญาใช้เงิน ในช่วงเวลาท่ี
เกิดความผนัผวนดงักลา่วมารวมคํานวณอตัราสว่นการลงทนุตามข้อ 3.7.1.8 ได้สําหรับรอบระยะเวลาบญัชีนัน้ 
 
3.7.1.11 บริษัทจดัการอาจลงทนุหรือมีไว้ซึง่สญัญาซือ้ขายลว่งหน้าท่ีมีวตัถปุระสงค์เพ่ือการลดความเส่ียง (hedging) 
เพ่ือเป็นทรัพย์สนิของกองทนุได้ โดยไม่เกนิมูลค่าความเส่ียงทัง้หมดท่ีกองทนุมีอยู ่
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3.7.1.12 การคํานวณมูลค่าการลงทุนหรือมีไว้ซึ่งสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าเพ่ือการคํานวณอตัราส่วนการลงทุนตามข้อ 
3.7.1.3 และข้อ 3.7.1.4 ให้นบัมลูค่าท่ีคู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ่งมีหน้าท่ีต้องชําระตามสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า รวมคํานวณ
ในอตัราสว่นของบคุคลท่ีเป็นคูส่ญัญาดงักลา่ว เว้นแต่กรณีท่ีกองทนุได้ลงทนุหรือมีไว้ซึง่สญัญานัน้ในศนูย์ซือ้ขายสญัญา
ซือ้ขายลว่งหน้า บริษัทจดัการไมต้่องคํานวณมลูคา่และอตัราสว่นตามท่ีกําหนดในข้อดงักลา่ว 
 
3.7.1.13 นอกจากการคํานวณตามข้อ 3.7.1.12 แล้ว บริษัทจดัการจะคํานวณอตัราส่วนท่ีผู้ออกสินค้าของสญัญาซือ้
ขายล่วงหน้า หรือผู้ ท่ีต้องชําระหนีต้ามข้อผกูพนัของสินค้า (limit of underlying issuer or third party) โดยจะคํานวณ
อตัราส่วนเสมือนกองทนุลงทนุในสินค้านัน้โดยตรง ทัง้นี ้เฉพาะกรณีท่ีการเข้าเป็นคู่สญัญาในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า
เป็นผลหรืออาจเป็นผลให้กองทนุมีความเส่ียงต่อเครดิต (credit risks) ของผู้ออกสินค้าหรือผู้ ท่ีต้องชําระหนีต้ามข้อ
ผูกพนัของสินค้าโดยให้ใช้มลูค่าตามขนาดของสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า (notional amount) เป็นมลูค่าท่ีใช้ในการ
คํานวณเว้นแต่ในกรณีท่ีเป็นสญัญาออปชนั ให้บริษัทจดัการใช้มลูค่าตามขนาดของสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (notional 
amount) ซึง่คณูกบัคา่เดลต้าของสญัญาออปชนั 
 
3.7.1.14 ในการคํานวณอตัราสว่นตามข้อ 3.7.1.3 ข้อ 3.7.1.4 และข้อ 3.7.1.5 บริษัทจดัการจะปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์
ดงัตอ่ไปนี ้

(1) ในกรณีท่ีทรัพย์สินดงักล่าวมีผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้ คํา้ประกนั บริษัทจดัการจะคํานวณอตัราส่วนท่ี  
ผู้ออกทรัพย์สินหรือผู้ ท่ีเป็นคู่สญัญาดงักล่าว หรือคํานวณอตัราส่วนผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้ คํา้ประกัน 
แล้วแตก่รณี ก็ได้ 

(2) ในกรณีท่ีทรัพย์สินมีบคุคลมากกว่าหนึ่งรายเป็นผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้ คํา้ประกนั บริษัทจดัการจะ
เลือกคํานวณอตัราสว่นท่ีผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้ คํา้ประกนัรายใดรายหนึง่ก็ได้ 

ทัง้นี ้การคํานวณอัตราส่วนท่ีผู้ รับรอง ผู้ รับอาวัล ผู้สลกัหลงั หรือผู้ คํา้ประกันตามวรรคหนึ่ง จะทําได้ต่อเม่ือบุคคล
ดงักลา่วได้ทําการรับรองตลอดไป รับอาวลัทัง้จํานวน สลกัหลงัโอนประเภทมีสิทธิไลเ่บีย้โดยไม่มีข้อกําหนดลบล้างหรือ
จํากดัความรับผิดของผู้สลกัหลงั หรือคํา้ประกนัต้นเงินและดอกเบีย้เตม็จํานวนแบบไมมี่เง่ือนไข  
 
3.7.1.15 ในกรณีท่ีตราสารแห่งทนุ หรือตราสารแห่งหนี ้ในขณะท่ีลงทนุหรือในขณะท่ีได้มาเป็นทรัพย์สินของกองทนุ มี
มูลค่าไม่เกินอัตราส่วนท่ีกําหนดในข้อ 3.7.1 นี  ้หากต่อมาตราสารแห่งทุน หรือตราสารแห่งหนีน้ัน้ มีมูลค่าเกิน
อตัราส่วนดงักล่าวโดยเหตดุงัต่อไปนี ้บริษัทจดัการจะดําเนินการแก้ไขอตัราสว่นให้เป็นไปตามท่ีกําหนดภายใน 30 วนันบั
แต่วนัท่ีมีการประกาศให้ทราบถึงเหตดุงักลา่ว เว้นแต่ในกรณีท่ีมีเหตจํุาเป็นและสมควรโดยได้รับผอ่นผนัจากสํานกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(1) ตราสารแห่งทนุนัน้ในเวลาต่อมาเป็นตราสารแห่งทนุของบริษัทจดทะเบียนท่ีอยู่ระหว่างแก้ไขการดําเนินการให้เหตุ
แหง่การเพิกถอนหมดไป หรือถกูเพิกถอนจากการเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน   

(2) ตราสารแหง่หนีถ้กูปรับลดอนัดบัความน่าเช่ือถือ 
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3.7.1.16 ในกรณีท่ีทรัพย์สินในขณะท่ีลงทนุหรือในขณะท่ีได้มาเป็นทรัพย์สินของกองทนุ มีมลูค่าไม่เกินอตัราส่วนท่ี
กําหนดในข้อ 3.7.1 นี ้หากต่อมามีมลูค่าเกินอตัราส่วนดงักลา่วจากการรับชําระหนีด้้วยทรัพย์สินอ่ืน บริษัทจดัการจะ
ยงัคงมีไว้ซึง่ทรัพย์สนิดงักลา่วตอ่ไปก็ได้  

ทัง้นี ้บริษัทจัดการจะจดัทํารายงานโดยระบุช่ือ จํานวน อตัราส่วนการลงทนุหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินตามวรรคหนึ่ง และ
วนัท่ีทรัพย์สินนัน้มีมลูค่าเกินอตัราส่วนการลงทนุท่ีกําหนดพร้อมสาเหต ุและส่งรายงานดงักล่าวให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ของ
กองทุนรวม ทราบภายใน 3 วนัทําการนับแต่วนัท่ีทรัพย์สินนัน้มีมลูค่าเกินอตัราส่วนท่ีกําหนด พร้อมทัง้จดัทําสําเนา
รายงานดงักลา่วไว้ท่ีบริษัทจดัการเพ่ือให้สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้ 
 
3.7.1.17 ในกรณีท่ีการรับชําระหนีด้้วยทรัพย์สินอ่ืนเป็นผลให้กองทุนรวมเป็นผู้ ถือหุ้นท่ีบริษัทใดเป็นผู้ออก เพ่ือเป็น
ทรัพย์สินของกองทนุรวม เม่ือรวมกนัทกุกองทนุรวมท่ีบริษัทจดัการเป็นผู้ รับผิดชอบดําเนินการเกินกว่าร้อยละ 25 ของ
จํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัทนัน้ บริษัทจดัการจะดําเนินการดงัตอ่ไปนี ้

(1) ปฏิบติัให้เป็นไปตามประกาศท่ีกําหนดให้บริษัทจดัการสามารถรับชําระหนีด้้วยทรัพย์สนิอ่ืนได้ 

(2) งดเว้นการใช้สิทธิออกเสียงในหุ้นจํานวนท่ีเกินอตัราส่วนการลงทนุดงักล่าว เว้นแต่กรณีท่ีมีเหตจํุาเป็นและสมควร
โดยได้รับการผอ่นผนัจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ 

(3) กรณีท่ีเป็นหุ้นของบริษัทจดทะเบียน และการได้มาซึ่งหุ้นของบริษัทดงักล่าว เป็นผลให้กองทนุได้มาหรือเป็นผู้ ถือ
หุ้นของบริษัทนัน้จนถึงหรือข้ามจุดท่ีต้องทําคําเสนอซือ้ บริษัทจดัการจะดําเนินการเพ่ือให้ได้รับการยกเว้นการทําคํา
เสนอซือ้โดยการลดสดัส่วนการถือหุ้น หรือลดการมีอํานาจควบคุม หรือย่ืนคําขอผ่อนผนัการทําคําเสนอซือ้ ตาม
ประกาศคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ว่าด้วยหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการในการเข้าถือ
หลกัทรัพย์เพ่ือครอบงํากิจการ ทัง้นี ้การลดสดัส่วนการถือหุ้นดงักล่าว บริษัทจดัการจะลดสดัส่วนตามสดัสว่นของหุ้น
ของบริษัทจดทะเบียนท่ีแตล่ะกองทนุได้มาจากการรับชําระหนีด้้วยทรัพย์สนิอ่ืน 
 
3.7.1.18 ในกรณีท่ีทรัพย์สินในขณะท่ีลงทนุหรือในขณะท่ีได้มาเป็นทรัพย์สินของกองทนุ มีมลูค่าไม่เกินอตัราส่วนท่ี
กําหนดในข้อ 3.7.1 นี ้หากต่อมามีมลูค่าเกินอตัราสว่นดงักลา่วโดยไม่เข้าลกัษณะตามข้อ 3.7.1.8 ข้อ 3.7.1.16 ถึงข้อ 
3.7.1.17 และการเกินอตัราส่วนดงักลา่วมิได้เกิดจากการลงทนุหรือได้ทรัพย์สินมาเพิ่มเติม บริษัทจดัการจะยงัคงมีไว้
ซึง่ทรัพย์สนิดงักลา่วตอ่ไปก็ได้ 

ทัง้นี ้บริษัทจัดการจะจดัทํารายงานโดยระบุช่ือ จํานวน อตัราส่วนการลงทนุหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินตามวรรคหนึ่ง และ
วนัท่ีทรัพย์สนินัน้มีมลูคา่เกินอตัราสว่นท่ีกําหนดพร้อมสาเหต ุและสง่รายงานดงักลา่วให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุ
รวมทราบภายใน 3 วนัทําการนบัแต่วนัท่ีทรัพย์สินนัน้มีมลูค่าเกินอตัราส่วนท่ีกําหนด พร้อมทัง้จัดทําสําเนารายงาน
ดงักลา่วไว้ท่ีบริษัทจดัการเพ่ือให้สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้ 
 
3.7.2 อตัราสว่นการลงทนุในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอ่ืน ในประเทศ 

บริษัทจดัการอาจลงทนุหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินที่เป็นการลงทนุในประเทศที่ระบุไว้ในข้อ 3.6.2 มีมลูค่ารวมกนัทัง้สิน้
ไม่เกนิร้อยละ 20 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ ดงัตอ่ไปนี ้
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3.7.2.1 บริษัทจดัการอาจลงทนุหรือมีไว้ซึ ่งตราสารภาครัฐไทยตามข้อ 3.6.2 (ก) (2.1) เพื่อเป็นทรัพย์สินของ
กองทนุได้ ไม่เกนิร้อยละ 20 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ 

 
3.7.2.2 บริษัทจัดการอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารภาครัฐต่างประเทศตามข้อ 3.6.2 (ก) (2.2) ท่ีมีอนัดบัความ
น่าเช่ือถืออยู่ใน 2 อนัดบัแรก หรือสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าท่ีมีสินค้าเป็นตราสารดงักลา่ว เพ่ือเป็นทรัพย์สินของกองทนุได้ 
ไม่เกนิร้อยละ 20 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ  

ในกรณีของกองทนุรวมเปิด มลูค่าของตราสารภาครัฐต่างประเทศตามวรรคหนึ่ง เม่ือรวมกนัแล้วต้องไม่เกินร้อยละ 20 

ของมลูคา่ตราสารนัน้ในแตล่ะรุ่น เว้นแตเ่ป็นกองทนุรวมเปิดท่ีมีการขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทนุตามคําสัง่ลว่งหน้าซึง่
ระบเุวลาแน่นอน (auto redemption) 
 
3.7.2.3 บริษัทจดัการอาจลงทนุหรือมีไว้ซึ่งตราสารภาครัฐต่างประเทศท่ีนอกเหนือจากข้อ 3.7.2.2 สญัญาซือ้ขาย
ล่วงหน้าท่ีมีสินค้าเป็นตราสารดงักล่าว เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทนุได้ โดยมีมลูค่ารวมกนัทัง้สิน้เม่ือคํานวณเฉพาะ
ผู้ออกหรือผู้ เป็นคูส่ญัญารายนัน้ ไม่เกนิร้อยละ 20 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ   

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

การคํานวณอตัราส่วนตามวรรคหนึ่ง ให้นบัตราสารตามวรรคหนึ่งและทรัพย์สินทกุประเภทท่ีผู้ออกหรือผู้ เป็นคู่สญัญา
รายดังกล่าวเป็นผู้ ออก ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวัล ผู้ สลักหลัง ผู้ คํา้ประกัน หรือคู่สัญญา ซึ่งกองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้ซึ่ง
ทรัพย์สนิเหลา่นัน้ รวมในอตัราสว่นการลงทนุดงักลา่วด้วย 
 
3.7.2.4 บริษัทจดัการอาจลงทนุหรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สนิท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถืออยู่ในอนัดบัท่ีสามารถลงทนุได้ดงัต่อไปนี ้
ซึ่งธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทนุเป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั 
ผู้สลกัหลงั ผู้ คํา้ประกันหรือคู่สญัญา เพ่ือเป็นทรัพย์สินของกองทุนได้ โดยมีมลูค่ารวมกันทัง้สิน้เม่ือคํานวณเฉพาะ
ธนาคารหรือบริษัทเงินทนุรายนัน้ไม่เกนิร้อยละ 20 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ 

(1) ตราสารแหง่หนีใ้นประเทศ ตามข้อ 3.6.2 (ก) 

(2) เงินฝากในสถาบนัการเงินตามกฎหมายไทย ท่ีมีระยะเวลาการฝากเงินต่ํากวา่ 1 ปี 

(3) สญัญาซือ้ขายลว่งหน้าท่ีมีตวัแปรเป็นอตัราแลกเปล่ียนเงิน ท่ีมีวตัถปุระสงค์เพ่ือการลดความเส่ียง (hedging) 

ในกรณีท่ีกองทนุมีเงินฝากในนิติบคุคลตามวรรคหนึ่ง โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือการดําเนินงานของกองทนุ มิให้นบัมลูค่า
ของเงินฝากดงักลา่วรวมในอตัราสว่นตามวรรคหนึง่ 
 
3.7.2.5 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งหนีใ้นประเทศ ตามข้อ 3.6.2 (ก) เฉพาะท่ีมีอันดับความ
น่าเช่ือถืออยู่ในอนัดบัท่ีสามารถลงทนุได้ (investment grade) ทัง้นี ้ไม่รวมถึงตราสารภาครัฐต่างประเทศ ท่ีบคุคลใด
เป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั ผู้ คํา้ประกนั หรือคู่สญัญา เพ่ือเป็นทรัพย์สินของกองทนุได้ โดยมี
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มลูคา่รวมกนัทัง้สิน้เม่ือคํานวณเฉพาะผู้ออก ผู้สัง่จ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั ผู้ คํา้ประกนั หรือคู่สญัญารายนัน้ 
ไม่เกนิร้อยละ 15 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ 

ตราสารแห่งหนีใ้นประเทศตามวรรคหนึ่ง มิให้หมายความรวมถึงหน่วยลงทนุของกองทนุรวมท่ีถกูจดัให้เป็นตราสาร
แหง่หนีต้ามข้อ 3.6.2 (ก) (2.6)  
 
3.7.2.6 บริษัทจดัการอาจลงทนุหรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สินท่ีกลุม่กิจการใดเป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั  
ผู้ คํา้ประกนั หรือคู่สญัญา เพ่ือเป็นทรัพย์สินของกองทนุได้ โดยมีมลูค่ารวมกนัทัง้สิน้ของกลุ่มกิจการนัน้ไม่เกินอตัรา
อยา่งใดอยา่งหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้แล้วแตอ่ตัราใดจะสงูกวา่ 

(1) ร้อยละ 30 ของมลูคา่ทรัพย์สนิของกองทนุ 
(2) อตัราท่ีคํานวณได้จากนํา้หนกัของกลุม่กิจการดงักล่าวในตวัชีว้ดั (benchmark) ของกองทนุนัน้รวมกบัร้อยละ 10 
ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุนัน้ ทัง้นี ้ตวัชีว้ดัดงักล่าวต้องเป็นดชันีหรือองค์ประกอบของดชันี ท่ีมีการเผยแพร่
อยา่งกว้างขวางและสอดคล้องกบันโยบายการลงทนุของกองทนุนัน้ 
 
3.7.2.7 การลงทนุหรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สนิท่ีบริษัทในกลุม่กิจการใดเป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่าย หรือคูส่ญัญา เพ่ือเป็นทรัพย์สินของ
กองทนุ หากทรัพย์สินดงักลา่วเป็นองค์ประกอบท่ีใช้ในการคํานวณตวัชีว้ดั (benchmark) ของกองทนุนัน้ บริษัทจดัการจะ
ลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินนัน้โดยมีมลูค่ารวมกันทัง้สิน้เม่ือคํานวณเฉพาะผู้ออก ผู้สัง่จ่าย หรือคู่สญัญารายนัน้ ไม่เกิน
ผลรวมของนํา้หนักของทรัพย์สินดังกล่าวในตัวชีว้ัดและร้อยละสิบของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทัง้นี ้แทน
อตัราสว่นท่ีกําหนดไว้ในข้อ 3.7.2.3 ข้อ 3.7.2.4 หรือข้อ 3.7.2.5 แล้วแตก่รณีก็ได้ 
 
3.7.2.8 บริษัทจดัการกองทนุรวมอาจลงทนุหรือมีไว้ซึง่เงินฝาก บตัรเงินฝาก ตัว๋แลกเงิน หรือตัว๋สญัญาใช้เงิน ท่ีบคุคล
ดงัต่อไปนี ้ เป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่าย หรือคู่สญัญา เป็นจํานวนท่ีมีมลูค่ารวมโดยเฉล่ียไม่เกินร้อยละ 45 ของมลูค่า
ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวมในรอบระยะเวลาบญัชี หรือในรอบอายกุองทนุรวมสําหรับกองทนุรวมท่ีมีอายนุ้อยกวา่ 1 ปี 

(1) ธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ 

(2) ธนาคารพาณิชย์ 

(3) บริษัทเงินทนุ 

(4) บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ 

(5) บรรษัทตลาดรองสนิเช่ือท่ีอยูอ่าศยั 

(6) สถาบนัการเงินท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ 

(7) ธนาคารตา่งประเทศ 

การคํานวณอตัราสว่นการลงทนุตามวรรคหนึง่ มิให้นบัมลูคา่ของทรัพย์สนิดงัตอ่ไปนี ้รวมในอตัราสว่นดงักลา่ว 

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

อตัราสว่นตามวรรคหนึง่มิให้นํามาใช้บงัคบัในช่วงระยะเวลา 6 เดือนก่อนวนัครบกําหนดอายโุครงการของกองทนุรวมท่ี
มีอายโุครงการตัง้แต ่1 ปีขึน้ไป 
 
3.7.2.9 ในกรณีท่ีเงินฝากหรือตราสารแห่งหนีท่ี้มีลกัษณะคล้ายเงินฝากท่ีกองทนุรวมลงทนุในหรือมีไว้เกินอตัราส่วนท่ี
กําหนดตามข้อ 3.7.2.8 บริษัทจดัการกองทนุรวมจะลงทนุหรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สินดงักลา่วให้มีมลูค่ารวมโดยเฉล่ียไม่เกินร้อย
ละ 45 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวม ภายใน 30 วนันบัแต่วนัสิน้รอบระยะเวลาบญัชีนัน้ ทัง้นี ้จะคํานวณ
อตัราสว่นการลงทนุหรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สินดงักลา่วโดยเฉล่ียตัง้แต่วนัแรกของรอบระยะเวลาบญัชีนัน้จนถึงวนัท่ีทรัพย์สิน
นัน้มีมลูคา่เป็นไปตามอตัราสว่นดงักลา่ว 
เม่ือบริษัทจดัการกองทนุรวมได้ปฏิบติัตามวรรคหนึ่งแล้ว บริษัทจดัการจะรายงานให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ ของกองทนุ
รวมทราบภายในวนัทําการถดัจากวนัท่ีทรัพย์สินนัน้มีมลูค่ารวมโดยเฉลี่ยไม่เกินร้อยละ 45 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของ
กองทนุรวม เพ่ือให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวมตรวจสอบการปฏิบติัดงักล่าว ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะดําเนินการให้
ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวมแจ้งให้สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 5 วนันบัแต่วนัท่ีได้รับรายงาน
จากบริษัทจดัการด้วย 

ในกรณีท่ีบริษัทจดัการไม่สามารถปฏิบติัตามวรรคหนึ่งได้ สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจสัง่ให้บริษัทจดัการเลิก
กองทนุรวมนัน้ 
 
3.7.2.10 ในกรณีท่ีมีเหตจํุาเป็นและสมควร เพ่ือคุ้มครองประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ อนัเน่ืองมาจากปัญหาความผนั
ผวน (fluctuation) ของตลาดเงินและตลาดทนุในวงกว้างในรอบระยะเวลาบญัชีใด บริษัทจดัการอาจขอผ่อนผนัต่อ
สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เพ่ือไมต้่องนําการลงทนุในหรือมีไว้ซึง่เงินฝาก บตัรเงินฝาก ตัว๋แลกเงิน หรือตัว๋สญัญา
ใช้เงิน ในช่วงเวลาท่ีเกิดความผนัผวนดงักล่าวมารวมคํานวณอตัราส่วนการลงทุนตามข้อ 3.7.2.8 ได้สําหรับรอบ
ระยะเวลาบญัชีนัน้ 
 
3.7.2.11 ในกรณีของกองทนุรวม บริษัทจดัการกองทนุรวมอาจลงทนุหรือมีไว้ซึง่หน่วยลงทนุและใบสําคญัแสดงสิทธิท่ี
จะซือ้หน่วยลงทนุเพ่ือเป็นทรัพย์สนิของกองทนุรวมได้ ไมเ่กินอตัราสว่นดงัตอ่ไปนี ้

(1) ลงทนุหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทนุและใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หน่วยลงทนุของแต่ละกองทนุรวมท่ีบริษัทจดัการอ่ืน
เป็นผู้ รับผิดชอบดําเนินการ ไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของแต่ละกองทุนรวมท่ีบริษัทจัดการเป็น
ผู้ รับผิดชอบดําเนินการ  

(2) ลงทนุหรือมีไว้ซึง่หน่วยลงทนุและใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หน่วยลงทนุของทกุกองทนุรวมท่ีบริษัทจดัการอ่ืนเป็น
ผู้ รับผิดชอบดําเนินการ ไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของแต่ละกองทุนรวมท่ีบริษัทจัดการเป็น
ผู้ รับผิดชอบดําเนินการ  

หน่วยลงทนุตามวรรคหนึ่ง หมายถึง หน่วยลงทนุของกองทนุรวมท่ีจดัตัง้ขึน้ตามพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 เทา่นัน้ แตไ่มร่วมถงึหน่วยลงทนุของกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์  
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3.7.2.12 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซือ้ขายล่วงหน้าท่ีมีตัวแปรเป็นอัตราแลกเปลี่ยนเงิน ท่ีมี
วตัถปุระสงค์เพ่ือการลดความเส่ียง (hedging) เพ่ือเป็นทรัพย์สินของกองทนุได้ โดยไม่เกินมูลค่าความเส่ียงทัง้หมด
ท่ีกองทนุมีอยู ่
 
3.7.2.13 บริษัทจดัการอาจทําธุรกรรมการซือ้โดยมีสญัญาขายคืนในนามกองทนุได้ โดยมีมลูค่าธุรกรรมรวมกนั
ทัง้สิน้ไม่เกนิร้อยละ 25 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ 

คําวา่ “มลูคา่ธุรกรรม” ตามวรรคหนึง่ หมายความวา่ ราคาซือ้รวมกบัผลประโยชน์ท่ีกองทนุพงึได้รับจากธุรกรรมการซือ้
โดยมีสญัญาขายคืน จนถงึวนัท่ีมีการคํานวณ 
 
3.7.2.14 บริษัทจดัการอาจทําธุรกรรมการให้ยืมหลกัทรัพย์ของกองทนุได้ โดยมีมลูค่าธุรกรรมรวมกนัทัง้สิน้ไม่เกิน
ร้อยละ 20 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ ทัง้นี ้การคํานวณมลูค่าธุรกรรมดงักลา่ว บริษัทจดัการจะคํานวณโดย
ใช้มลูคา่หลกัทรัพย์ท่ีให้ยืม รวมผลประโยชน์ท่ีพงึได้รับจนถงึวนัท่ีคํานวณมลูคา่ธุรกรรมดงักลา่ว 
 
3.7.2.15 ในกรณีท่ีธุรกรรมการให้ยืมหลกัทรัพย์ในขณะท่ีกองทนุเข้าทําธุรกรรม มีมลูค่าไม่เกินอตัราส่วนท่ีกําหนดใน
ข้อ 3.7.2.14 หากต่อมาธุรกรรมการให้ยืมหลกัทรัพย์นัน้มีมลูค่าเกินอตัราสว่นดงักล่าวโดยมิได้เกิดจากการทําธุรกรรม
เพิ่มเติม บริษัทจดัการจะยงัคงมีไว้ซึง่ธุรกรรมการให้ยืมหลกัทรัพย์ดงักลา่วตอ่ไปก็ได้   

ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะจดัทํารายงานโดยระบุวนัท่ีทรัพย์สินนัน้มีมลูค่าเกินอตัราส่วนการลงทนุท่ีกําหนดพร้อมสาเหต ุ
และส่งรายงานดงักล่าวให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวม ทราบภายใน 3 วนัทําการนบัแต่วนัท่ีธุรกรรมการให้ยืม
หลกัทรัพย์นัน้มีมลูคา่เกินอตัราสว่นท่ีกําหนด พร้อมทัง้จดัทําสําเนารายงานดงักลา่วไว้ท่ีบริษัทจดัการเพ่ือให้สํานกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้  
 
3.7.2.16 บริษัทจัดการจะคํานวณอตัราส่วนการลงทุนหรือมีไว้ซึ่งใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ท่ีเกิดจากหลกัทรัพย์
อ้างอิงไทย หรือธุรกรรมการให้ยืมหลกัทรัพย์ ตามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้

(1) ในกรณีของใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ท่ีเกิดจากหลกัทรัพย์อ้างอิงไทย ให้นบัมลูค่าของหลกัทรัพย์อ้างอิงของใบ
แสดงสิทธิดงักล่าว รวมในอตัราส่วนสําหรับหลกัทรัพย์อ้างอิงดงักล่าวท่ีกําหนดในข้อ 3.7.2 นี ้โดยถือเสมือนหนึ่งว่า
กองทนุได้ลงทนุหรือมีไว้ซึง่หลกัทรัพย์อ้างอิงนัน้โดยตรง   

ทัง้นี ้บริษัทจดัการอาจไม่นบัมลูค่าของใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ท่ีเกิดจากหลกัทรัพย์อ้างอิงไทยรวมในอตัราสว่นท่ี
คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สนิหรือคูส่ญัญาท่ีกําหนดตามข้อ 3.7.2 ก็ได้  

มลูค่าของหลกัทรัพย์อ้างอิงท่ีนํามาคํานวณรวมในอตัราส่วนตามวรรคหนึ่งให้มีมลูค่าเท่ากับมลูค่าใบแสดงสิทธิใน
ผลประโยชน์ท่ีเกิดจากหลกัทรัพย์อ้างอิงไทยท่ีกองทนุได้ลงทนุหรือมีไว้ 

(2) ในกรณีของธุรกรรมการให้ยืมหลกัทรัพย์  การนบัมลูค่าของของหลกัทรัพย์ท่ีให้ยืมและมลูค่าของธุรกรรมการให้ยืม
หลกัทรัพย์ บริษัทจดัการจะปฏิบติัตามวรรคหนึง่ของ (1) โดยอนโุลม 
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3.7.2.17 การคํานวณมลูค่าการลงทนุหรือมีไว้ซึ่งสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าเพ่ือการคํานวณอตัราส่วนการลงทนุตามข้อ 
3.7.2.3 และข้อ 3.7.2.4 ให้นบัมลูค่าท่ีคู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ่งมีหน้าท่ีต้องชําระตามสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า รวมคํานวณ
ในอัตราส่วนของบุคคลท่ีเป็นคู่สญัญาดังกล่าว เว้นแต่กรณีท่ีกองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้ซึ่งสญัญานัน้ในศูนย์ซือ้ขาย
สญัญาซือ้ขายลว่งหน้า บริษัทจดัการไมต้่องคํานวณมลูคา่และอตัราสว่นตามท่ีกําหนดในข้อดงักลา่ว 
 
3.7.2.18 นอกจากการคํานวณตามข้อ 3.7.2.17 แล้ว บริษัทจดัการจะคํานวณอตัราส่วนท่ีผู้ออกสินค้าของสญัญาซือ้
ขายลว่งหน้า หรือผู้ ท่ีต้องชําระหนีต้ามข้อผกูพนัของสินค้า (limit of underlying issuer or third party) โดยให้คํานวณ
อตัราส่วนเสมือนกองทนุลงทนุในสินค้านัน้โดยตรง ทัง้นี ้เฉพาะกรณีท่ีการเข้าเป็นคู่สญัญาในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า
เป็นผลหรืออาจเป็นผลให้กองทนุมีความเส่ียงต่อเครดิต (credit risks) ของผู้ออกสินค้าหรือผู้ ท่ีต้องชําระหนีต้ามข้อ
ผกูพนัของสินค้า โดยให้ใช้มลูค่าตามขนาดของสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (notional amount) เป็นมลูค่าท่ีใช้ในการคํานวณ
เว้นแตใ่นกรณีท่ีเป็นสญัญาออปชนั บริษัทจดัการจะใช้มลูค่าตามขนาดของสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (notional amount) 
ซึง่คณูกบัคา่เดลต้าของสญัญาออปชนั 
 
3.7.2.19 ในการคํานวณอตัราสว่นตามข้อ 3.7.2.3 ข้อ 3.7.2.4 และข้อ 3.7.2.5 บริษัทจดัการจะปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์
ดงัตอ่ไปนี ้

(1) ในกรณีท่ีทรัพย์สินดงักลา่วมีผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้ คํา้ประกนั บริษัทจดัการจะคํานวณอตัราสว่นท่ีผู้
ออกทรัพย์สินหรือผู้ ท่ีเป็นคู่สญัญาดังกล่าว หรือคํานวณอัตราส่วนผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้ คํา้ประกัน 
แล้วแตก่รณี ก็ได้  

(2) ในกรณีท่ีทรัพย์สินมีบคุคลมากกว่าหนึ่งรายเป็นผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้ คํา้ประกนั บริษัทจดัการจะ
เลือกคํานวณอตัราสว่นท่ีผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้ คํา้ประกนัรายใดรายหนึง่ก็ได้ 

ทัง้นี ้การคํานวณอัตราส่วนท่ีผู้ รับรอง ผู้ รับอาวัล ผู้สลกัหลงั หรือผู้ คํา้ประกันตามวรรคหนึ่ง จะทําได้ต่อเม่ือบุคคล
ดงักลา่วได้ทําการรับรองตลอดไป รับอาวลัทัง้จํานวน สลกัหลงัโอนประเภทมีสิทธิไลเ่บีย้โดยไม่มีข้อกําหนดลบล้างหรือ
จํากดัความรับผิดของผู้สลกัหลงั หรือคํา้ประกนัต้นเงินและดอกเบีย้เตม็จํานวนแบบไมมี่เง่ือนไข 
 
3.7.2.20 ในกรณีท่ีตราสารแห่งหนีใ้นขณะท่ีลงทุนหรือในขณะท่ีได้มาเป็นทรัพย์สินของกองทุน มีมูลค่าไม่เกิน
อตัราส่วนท่ีกําหนดในข้อ 3.7.2 นี ้หากต่อมาตราสารแห่งหนีน้ัน้ มีมลูค่าเกินอตัราส่วนดงักล่าวโดยเหตท่ีุตราสารแห่ง
หนีถ้กูปรับลดอนัดบัความน่าเช่ือถือ บริษัทจดัการจะดําเนินการแก้ไขอตัราส่วนให้เป็นไปตามท่ีกําหนดภายใน 30 วนั
นับแต่วันท่ีมีการประกาศให้ทราบถึงเหตุดังกล่าว เว้นแต่ในกรณีท่ีมีเหตุจําเป็นและสมควรโดยได้รับผ่อนผันจาก
สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
 
3.7.2.21 ในกรณีท่ีทรัพย์สินในขณะท่ีลงทนุหรือในขณะท่ีได้มาเป็นทรัพย์สินของกองทนุ มีมลูค่าไม่เกินอตัราส่วนท่ี
กําหนดในข้อ 3.7.2 นี ้หากต่อมามีมลูค่าเกินอตัราส่วนดงักลา่วจากการรับชําระหนีด้้วยทรัพย์สินอ่ืน บริษัทจดัการจะ
ยงัคงมีไว้ซึง่ทรัพย์สนิดงักลา่วตอ่ไปก็ได้ 



 

กองทนุเปิด ออล เอเชีย อิควิตี ้            23 

ทัง้นี ้บริษัทจัดการจะจดัทํารายงานโดยระบุช่ือ จํานวน อตัราส่วนการลงทนุหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินตามวรรคหนึ่ง และ
วนัท่ีทรัพย์สินนัน้มีมลูค่าเกินอตัราส่วนการลงทนุท่ีกําหนดพร้อมสาเหต ุและส่งรายงานดงักล่าวให้ผู้ดแูลผลประโยชน์
ของกองทนุรวม ทราบภายใน 3 วนัทําการนบัแตว่นัท่ีทรัพย์สนินัน้มีมลูคา่เกินอตัราสว่นท่ีกําหนด พร้อมทัง้จดัทําสําเนา
รายงานดงักลา่วไว้ท่ีบริษัทจดัการเพ่ือให้สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้ 
 
3.7.2.22 ในกรณีท่ีการรับชําระหนีด้้วยทรัพย์สินอ่ืนเป็นผลให้กองทนุรวมเป็นผู้ ถือหุ้นท่ีบริษัทใดเป็นผู้ออก เพ่ือเป็น
ทรัพย์สินของกองทนุรวม เม่ือรวมกนัทกุกองทนุรวมท่ีบริษัทจดัการเป็นผู้ รับผิดชอบดําเนินการเกินกว่าร้อยละ 25 ของ
จํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัทนัน้ บริษัทจดัการจะดําเนินการดงัตอ่ไปนี ้

(1) ปฏิบติัให้เป็นไปตามประกาศท่ีกําหนดให้บริษัทจดัการสามารถรับชําระหนีด้้วยทรัพย์สนิอ่ืนได้ 

(2) งดเว้นการใช้สิทธิออกเสียงในหุ้นจํานวนท่ีเกินอตัราส่วนการลงทนุดงักล่าว เว้นแต่กรณีท่ีมีเหตจํุาเป็นและสมควร
โดยได้รับการผอ่นผนัจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ 

(3) กรณีท่ีเป็นหุ้นของบริษัทจดทะเบียน และการได้มาซึ่งหุ้นของบริษัทดงักล่าว เป็นผลให้กองทนุได้มาหรือเป็นผู้ ถือ
หุ้นของบริษัทนัน้จนถึงหรือข้ามจุดที่ต้องทําคําเสนอซือ้ บริษัทจดัการจะดําเนินการเพื่อให้ได้รับการยกเว้นการทํา
คําเสนอซือ้โดยการลดสดัส่วนการถือหุ้น หรือลดการมีอํานาจควบคมุ หรือย่ืนคําขอผ่อนผนัการทําคําเสนอซือ้ ตาม
ประกาศคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ว่าด้วยหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการในการเข้าถือ
หลกัทรัพย์เพ่ือครอบงํากิจการ ทัง้นี ้การลดสดัส่วนการถือหุ้นดงักล่าว บริษัทจดัการจะลดสดัส่วนตามสดัสว่นของหุ้น
ของบริษัทจดทะเบียนท่ีแตล่ะกองทนุได้มาจากการรับชําระหนีด้้วยทรัพย์สนิอ่ืน 
 
3.7.2.23 ในกรณีท่ีทรัพย์สินในขณะท่ีลงทนุหรือในขณะท่ีได้มาเป็นทรัพย์สินของกองทนุ มีมลูค่าไม่เกินอตัราส่วนท่ี
กําหนดในข้อ 3.7.2 นี ้หากต่อมามีมลูค่าเกินอตัราสว่นดงักลา่ว โดยไม่เข้าลกัษณะตามข้อ 3.7.2.9 ข้อ 3.7.2.15 ข้อ 
3.7.2.20 ข้อ 3.7.2.21 และข้อ 3.7.2.22 และการเกินอัตราส่วนดงักล่าวมิได้เกิดจากการลงทุนหรือได้ทรัพย์สินมา
เพิ่มเติม บริษัทจดัการจะยงัคงมีไว้ซึง่ทรัพย์สนิดงักลา่วตอ่ไปก็ได้   

ทัง้นี ้บริษัทจัดการจะจดัทํารายงานโดยระบุช่ือ จํานวน อตัราส่วนการลงทนุหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินตามวรรคหนึ่ง และ
วนัท่ีทรัพย์สนินัน้มีมลูคา่เกินอตัราสว่นท่ีกําหนดพร้อมสาเหต ุและสง่รายงานดงักลา่วให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุ
รวม ทราบภายใน 3 วนัทําการนบัแต่วนัท่ีทรัพย์สินนัน้มีมลูค่าเกินอตัราส่วนท่ีกําหนด พร้อมทัง้จดัทําสําเนารายงาน
ดงักลา่วไว้ท่ีบริษัทจดัการเพ่ือให้สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้ 

 
3.7.2.24 ข้อจํากดัการลงทนุข้างต้นจะไม่นํามาใช้บงัคบักองทนุเปิดท่ีปรากฏเหตตุามหวัข้อ “การเลิกโครงการจดัการ
กองทุนรวม” และบริษัทจดัการต้องดําเนินการเพ่ือเลิกกองทุนตามหวัข้อ “การดําเนินการของบริษัทจัดการ เม่ือเลิก
โครงการจดัการกองทนุรวม” 
 
เง่ือนไขเพิ่มเติม : 

1. กองทนุเปิด ออล เอเชีย อิควิตี ้เป็นกองทนุรวมหน่วยลงทนุท่ีมีนโยบายการลงทนุท่ีจะนําเงินส่วนใหญ่ไปลงทนุใน 
หน่วยลงทนุของกองทนุรวมต่างประเทศ ดงันัน้ อตัราส่วนการลงทนุของกองทนุรวมต่างประเทศดงักล่าว อาจจะไม่
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เป็นไปตามท่ีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกําหนดไว้ แต่จะเป็นไปตามอตัราสว่น และข้อกําหนดในประเทศ
ท่ีกองทนุรวมตา่งประเทศนัน้ๆ ได้จดทะเบียนไว้ 

2. ในภาวะปกติเงินลงทนุของกองทนุสว่นใหญ่จะถกูนําไปลงทนุในกองทนุรวมต่างประเทศตามวตัถปุระสงค์หลกัของ
กองทนุตามท่ีได้กล่าวไว้ข้างต้น อย่างไรก็ดี บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะเลิกกองทนุ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบ
จากผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุรายแล้ว โดยไมต้่องขอมติจากผู้ ถือหน่วยลงทนุ หากเป็นกรณีท่ี 

- ผู้จดัการกองทนุพิจารณาแล้วเหน็วา่สถานการณ์การลงทนุในตา่งประเทศไมเ่หมาะสม  

- กรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงในเร่ืองของกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้องกบัวงเงินรับอนญุาตให้นําเงินไปลงทนุในตา่งประเทศ 

- กรณีท่ีไม่สามารถสรรหา และ/หรือลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศใด ๆ ท่ีมีนโยบายการลงทุนสอดคล้องกับ
วตัถปุระสงค์และ/หรือนโยบายการลงทนุของโครงการได้อยา่งเหมาะสม 

- กรณีท่ีกองทนุรวมมีจํานวนเงินท่ีได้จากการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรกไม่เพียงพอต่อการจดัตัง้กองทนุเพ่ือส่งเงิน
ไปลงทนุในตา่งประเทศได้อยา่งเหมาะสม 

- กรณีมีเหตใุห้เช่ือได้วา่เพ่ือเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุโดยรวม  
 
4. นโยบายการจ่ายเงนิปันผล : ไมจ่่าย  

หลกัเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : กองทนุไมมี่นโยบายจ่ายเงินปันผล 
 
5. การรับชาํระหนีเ้พ่ือกองทุนรวมด้วยทรัพย์สนิอ่ืน :  

หากมีการผิดนดัชําระหนีห้รือมีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารแห่งหนีห้รือลกูหนีต้ามสิทธิเรียกร้องของกองทนุรวมจะไม่
สามารถชําระหนีไ้ด้ บริษัทจดัการจะรับชําระหนีด้้วยทรัพย์สินอ่ืนทัง้ท่ีเป็นหลกัประกนัและมิใช่หลกัประกนัเพ่ือกองทนุ
รวมตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยหลกัเกณฑ์และวิธีการในการจดัการกองทนุรวมในกรณีท่ีผู้ออกตราสาร
แหง่หนีห้รือลกูหนีต้ามสทิธิเรียกร้องผิดนดัชําระหนี ้ดงันี ้ 
 
5.1 กรณีท่ีบริษัทจดัการได้บนัทกึมลูคา่ตราสารแหง่หนีห้รือสทิธิเรียกร้องของกองทนุรวมเป็นศนูย์ 

5.1.1 เม่ือมีการบนัทกึมลูค่าตราสารแห่งหนีห้รือสิทธิเรียกร้องเป็นศนูย์ ผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุรายท่ีมีช่ืออยู่ในทะเบียนผู้
ถือหน่วยลงทนุ ณ วนัท่ีบริษัทจดัการได้บนัทึกมลูค่าตราสารแห่งหนีห้รือสิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์เป็นผู้ มีสิทธิในเงินได้
สทุธิจากทรัพย์สนิท่ีได้จากการรับชําระหนี ้ 
 
5.1.2 เม่ือได้รับทรัพย์สินมาจากการรับชําระหนี ้บริษัทจดัการจะไม่นําทรัพย์สินดงักลา่วและเงินได้สทุธิจากทรัพย์สินท่ี
ได้จากการรับชําระหนี ้มารวมคํานวณมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวม และจะจําหน่ายทรัพย์สินท่ีได้จากการรับ
ชําระหนีใ้นโอกาสแรกท่ีสามารถกระทําได้โดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุเป็นสําคญั เว้นแต่กรณีท่ีผู้ ถือ
หน่วยลงทนุท่ีมีสทิธิในเงินได้สทุธิจากทรัพย์สนิท่ีได้จากการรับชําระหนีต้กลงรับชําระหนีด้้วยทรัพย์สนิดงักลา่วแทนเงิน  

ทัง้นี  ้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีสมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. 
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ในระหวา่งท่ีบริษัทจดัการยงัไมส่ามารถจําหน่ายทรัพย์สนิท่ีได้จากการรับชําระหนี ้บริษัทจดัการอาจจดัหาผลประโยชน์
จากทรัพย์สินนัน้ได้ และในกรณีท่ีมีค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สิน บริษัทจัดการจะจ่ายจากเงินสํารอง รายได้หรือ
ผลประโยชน์ท่ีได้จากการบริหารทรัพย์สนินัน้ 
 
5.1.3 เม่ือมีเงินได้สทุธิจากทรัพย์สินท่ีได้จากการรับชําระหนีด้้วยทรัพย์สินอ่ืนในแต่ละครัง้ บริษัทจดัการจะเฉล่ียเงินได้
สทุธิจากทรัพย์สนิท่ีได้จากการรับชําระหนีคื้นให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีมีสิทธิในเงินได้สทุธินัน้ภายใน 45 วนันบัตัง้แต่วนั
ถดัจากวนัท่ีมีเงินได้สทุธิ และจะแจ้งรายละเอียดเก่ียวกบัการเฉล่ียเงินคืนไปยงัสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 
วนัทําการนบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัท่ีบริษัทจดัการได้เฉล่ียเงินคืน เว้นแต่สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะผ่อนผนั
ระยะเวลาการเฉล่ียเงินคืนเป็นอยา่งอ่ืน 
 
5.1.4 เม่ือมีการบนัทกึมลูค่าตราสารแห่งหนีห้รือสิทธิเรียกร้องเป็นศนูย์แล้ว ต่อมาปรากฎว่ากองทนุรวมได้รับชําระหนี ้
ตามตราสารแหง่หนีห้รือสทิธิเรียกร้องดงักลา่วเป็นเงิน บริษัทจดัการจะปฏิบติัตามความในข้อ 5.1.3 โดยอนโุลม 
 
5.2 กรณีท่ีบริษัทจดัการไมไ่ด้บนัทกึมลูคา่ตราสารแหง่หนีห้รือสทิธิเรียกร้องของกองทนุรวมเป็นศนูย์ 

5.2.1 ก่อนการรับชําระหนีด้้วยทรัพย์สินอื่นที่มิใช่หลกัประกนัในแต่ละครัง้ บริษัทจดัการจะต้องได้รับความเห็นชอบ
จากผู้ ถือหน่วยลงทนุโดยมติเสียงข้างมากซึ่งคิดตามจํานวนหน่วยลงทนุรวมกนัเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนหน่วยลงทนุท่ี
จําหน่ายได้แล้วทัง้หมด หรือได้รับความเหน็ชอบจากผู้ดแูลผลประโยชน์ โดยผู้ดแูลผลประโยชน์ได้ตรวจสอบและแสดง
ความเห็นพร้อมเหตผุลว่าในขณะนัน้การรับชําระหนีด้้วยทรัพย์สินดงักล่าวเป็นประโยชน์ต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุมากกว่า
การถือหรือมีไว้ซึง่ตราสารแหง่หนีห้รือสทิธิเรียกร้องนัน้ 
ในการขอความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุหรือผู้ดแูลผลประโยชน์ตามวรรคหนึ่ง บริษัทจดัการจะระบรุายละเอียด
เก่ียวกบัทรัพย์สนิท่ีกองทนุรวมจะได้จากการรับชําระหนี ้มลูค่าของทรัพย์สิน ประมาณการค่าใช้จ่าย พร้อมเหตผุลและ
ความจําเป็นในการรับชําระหนี ้ 
 
5.2.2 เม่ือได้รับทรัพย์สินมาจากการรับชําระหนี ้ บริษัทจดัการจะนําทรัพย์สินดงักล่าวมารวมคํานวณมลูค่าทรัพย์สิน
สทุธิของกองทนุรวมโดยจะกําหนดราคาทรัพย์สินนัน้เพ่ือใช้ในการคํานวณมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทุนรวมตาม
หลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีสามาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. และจะดําเนินการกบัทรัพย์สนิดงักลา่วดงันี ้

(1) กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทท่ีกองทุนรวมสามารถลงทุนในหรือมีไว้ได้ บริษัทจัดการอาจมีไว้ซึ่งทรัพย์สินดงักล่าว
ตอ่ไปเพ่ือเป็นทรัพย์สนิของกองทนุรวมก็ได้ 

(2) กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทท่ีกองทนุรวมไม่สามารถลงทนุในหรือมีไว้ได้ บริษัทจดัการจะจําหน่ายทรัพย์สินดงักลา่ว
ในโอกาสแรกท่ีสามารถกระทําได้โดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุเป็นสําคญั และในระหว่างท่ีบริษัทจดัการ
ยงัไมส่ามารถจําหน่ายทรัพย์สนิดงักลา่ว บริษัทจดัการอาจจดัหาผลประโยชน์จากทรัพย์สนิดงักลา่ว  
ในกรณีท่ีมีคา่ใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สนิ บริษัทจดัการจะจ่ายจากทรัพย์สนิของกองทนุรวม 
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5.3 ในกรณีท่ีมีพฤติการณ์วา่ผู้ออกตราสารแห่งหนีห้รือลกูหนีต้ามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชําระหนีไ้ด้ บริษัทจดัการ
กองทนุรวมจะดําเนินการให้ผู้ ถือหน่วยทกุรายท่ีมีช่ืออยู่ในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุ ณ วนัท่ีมีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสาร
แห่งหนีห้รือลกูหนีต้ามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชําระหนีไ้ด้ เป็นผู้ มีสิทธิในเงินได้สทุธิจากทรัพย์สินอ่ืนท่ีได้จากการ
รับชําระหนีก็้ได้   

ทัง้นี ้ในการดําเนินการดงักล่าว บริษัทไม่ต้องนําตราสารแห่งหนีห้รือสิทธิเรียกร้องนัน้มารวมคํานวณมลูค่าทรัพย์สิน
สทุธิของกองทนุรวม 
 
เง่ือนไขเพิ่มเติม :  

- ในการเฉล่ียเงินคืนในแต่ละครัง้ตามข้อ 5.1.3 หากบริษัทจดัการมีเหตผุลแสดงให้เห็นว่าเงินได้สทุธิจากทรัพย์สินท่ีได้
จากการรับชําระหนีไ้ม่คุ้มกบัภาระค่าใช้จ่ายในการเฉล่ียเงินคืนให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการอาจนําเงินได้สทุธิ
จากทรัพย์สินท่ีได้จากการรับชําระหนีด้งักลา่วไปรวมจ่ายในโอกาสแรกท่ีการเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุจะคุ้ม
กบัภาระค่าใช้จ่ายก็ได้ ทัง้นี ้หากได้มีการจําหน่ายทรัพย์สินท่ีได้จากการรับชําระหนีด้้วยทรัพย์สินอ่ืนจนครบถ้วนแล้ว 
และปรากฏว่าเงินได้สทุธิจากทรัพย์สินที่ได้จากการรับชําระหนีน้ัน้ไม่คุ้มกบัภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี่ยเงินคืน
บริษัทจดัการอาจนําเงินได้สทุธิจากทรัพย์สินท่ีได้จากการรับชําระหนีด้งักล่าวมารวมคํานวณเป็นมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ
ของกองทนุรวมก็ได้  

- บริษัทจดัการจะรับชําระหนีด้้วยทรัพย์สินอ่ืนทัง้ท่ีเป็นหลกัประกนัและมิใช่หลกัประกนัเพ่ือกองทนุรวมตามประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยหลกัเกณฑ์และวิธีการในการจัดการกองทนุรวมในกรณีท่ีผู้ออกตราสารแห่งหนีห้รือ
ลกูหนีต้ามสิทธิเรียกร้องผิดนดัชําระหนี ้และ/หรือประกาศสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ีเก่ียวข้องกบัการรับชําระ
หนีด้้วยหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอ่ืนของกองทนุ ทัง้นี ้เว้นแตก่รณีท่ีคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และ/หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีมีอํานาจตามกฎหมาย ได้แก้ไข
เปล่ียนแปลง เพิ่มเติม ประกาศ กําหนด สัง่การ เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผนัเป็นอย่างอ่ืน บริษัทจดัการจะดําเนินการให้
เป็นไปตามนัน้ โดยถือวา่ได้รับความเหน็ชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว 
 
6. ช่ือ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ เงื่อนไขการเปล่ียนผู้ดูแลผลประโยชน์ และสถานที่เก็บรักษาทรัพย์สินของ
กองทุนรวม :  

6.1 ช่ือ ท่ีอยู ่และหมายเลขโทรศพัท์ของผู้ดแูลผลประโยชน์ :  

ช่ือ : ธนาคาร ซิตีแ้บงก์ เอน็ เอ สาขากรุงเทพฯ  
ท่ีอยู ่: เลขท่ี 399 ถนนสขุมุวิท อาคารอินเตอร์เชนจ์ 21 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา  กรุงเทพฯ 10110 
โทรศพัท์ 0-2788-2000 

หรือผู้ดแูลผลประโยชน์ท่ีมีคณุสมบติัเป็นไปตามประกาศสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยคณุสมบติัของผู้ดแูล
ผลประโยชน์ของกองทนุรวม 
 
 
 



 

กองทนุเปิด ออล เอเชีย อิควิตี ้            27 

6.2. เง่ือนไขการเปล่ียนผู้ดแูลผลประโยชน์ :  

บริษัทจัดการจะเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์เม่ือเกิดกรณีใดกรณีหนึ่งหรือทัง้หมดดังต่อไปนี ้ทัง้นี ้โดยได้รับความ
เหน็ชอบจากสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ก่อน  

(1) เม่ือบริษัทจดัการหรือผู้ดแูลผลประโยชน์มีความประสงค์จะบอกเลิกสญัญาแต่งตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์โดยบอก
กลา่วให้อีกฝ่ายหนึง่ทราบลว่งหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรไมน้่อยกวา่ 90 วนั  

(2) ในกรณีท่ีบริษัทจัดการหรือผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่ปฏิบัติตามหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีได้ตกลงไว้ผู้ ดูแล
ผลประโยชน์หรือบริษัทจดัการอาจบอกเลิกสญัญาแต่งตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ได้ โดยบอกกลา่วให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบลว่งหน้า
เป็นลายลกัษณ์อกัษรเป็นเวลาไมน้่อยกวา่ 30 วนั 

(3) ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขในการจดัการโครงการหรือมีการแก้ไขเปล่ียนแปลงกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์หรือประกาศของคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์หรือประกาศของสํานักงาน
คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์หรือกรณีอ่ืนใดอนัจะมีผลให้บริษัทจดัการและผู้ดแูลผลประโยชน์
ไม่สามารถตกลงท่ีจะแก้ไขเปล่ียนแปลงสญัญา ให้สอดคล้องกบักฎหมาย และประกาศดงักล่าว ทัง้นี ้เน่ืองจากการ
เปล่ียนแปลงดงักล่าว มีผลให้เป็นการเพิ่มภาระหน้าท่ีแก่ผู้ดแูลผลประโยชน์ และผู้ดแูลผลประโยชน์ไม่ประสงค์จะรับ
หน้าท่ีดงักลา่วต่อไป ผู้ดแูลผลประโยชน์มีสิทธิบอกเลิกสญัญาแต่งตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ได้โดยบอกกลา่วให้บริษัทจดัการ
ทราบลว่งหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรเป็นเวลาไมน้่อยกวา่ 90 วนั  

(4) ในกรณีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุมีมติโดยเสียงข้างมากซึ่งคิดตามจํานวนหน่วยลงทนุรวมกนัเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวน 
หน่วยลงทนุท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของกองทนุเรียกร้องให้มีการเปล่ียนแปลงผู้ดแูลผลประโยชน์  

(5) ในกรณีท่ีผู้ดแูลผลประโยชน์ขาดคณุสมบติัข้อหนึ่งข้อใดตามประกาศสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์ว่าด้วยคุณสมบติัของผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม บริษัทจัดการจะดําเนินการให้ผู้ดูแล
ผลประโยชน์จัดการแก้ไขให้ถูกต้องภายใน 15 วัน นับแต่วันท่ีบริษัทจัดการตรวจพบหรือปรากฏจากการตรวจสอบของ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และบริษัทจัดการจะแจ้งการแก้ไขดังกล่าวให้สํานักงาน
คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ทราบภายใน 3 วนันบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัท่ีได้แก้ไขเสร็จสิน้  
ในกรณีท่ีผู้ ดูแลผลประโยชน์มิได้ทําการแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาดังกล่าว บริษัทจัดการจะดําเนินการขอ
อนญุาตเปล่ียนตวัผู้ดแูลผลประโยชน์ต่อสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ภายใน 15 วนั
นบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัท่ีครบกําหนดเวลาให้แก้ไข และเม่ือได้รับอนญุาตจากสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์แล้วบริษัทจัดการจะแต่งตัง้ผู้ ดูแลผลประโยชน์รายใหม่แทนโดยพลนั ทัง้นี ้เว้นแต่สํานักงาน
คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์จะสัง่เป็นอยา่งอ่ืน  

(6) ในกรณีท่ีผู้ดแูลผลประโยชน์นําข้อมลูต่างๆ ท่ีเก่ียวกบัการจดัการกองทนุ หรือข้อมลูอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกบักองทนุไป
เปิดเผย หรือใช้ในทางท่ีก่อหรืออาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อกองทนุหรือก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ดแูลผลประโยชน์เอง 
บริษัทจดัการสามารถบอกเลกิสญัญาแต่งตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ได้ ทัง้นี ้การบอกเลิกสญัญาจะต้องบอกกลา่วให้ผู้ดแูล
ผลประโยชน์ทราบลว่งหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรไมน้่อยกวา่ 15 วนั  
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(7) กรณีอ่ืนๆ ตามท่ีระบไุว้ในสญัญาแตง่ตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ 

เน่ืองจากพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 กําหนดให้กองทนุต้องมีผู้ดูแลผลประโยชน์ 
ดงันัน้ ในกรณีท่ีผู้ดแูลผลประโยชน์หมดหน้าท่ีลงตามข้อ 6.2 “เง่ือนไขการเปล่ียนผู้ดแูลผลประโยชน์” ผู้ดแูลผลประโยชน์นัน้
ต้องทําหน้าท่ีดูแลผลประโยชน์ของกองทุนต่อไปอย่างสมบูรณ์จนกว่าการจัดการโอนทรัพย์สินและเอกสารทัง้หมดของ
กองทนุนัน้ตลอดจนถึงการดําเนินการอ่ืนใดท่ีจําเป็นเพ่ือให้การโอนทรัพย์สินและเอกสารทัง้หลายเป็นไปโดยเรียบร้อย
ให้แก่ผู้ดแูลผลประโยชน์รายใหม่จะเสร็จสิน้ และผู้ดแูลผลประโยชน์รายใหม่สามารถทําหน้าท่ีได้ทนัทีเว้นแต่บริษัทจดัการ
หรือผู้ มีอํานาจตามกฎหมายจะมีคําสัง่เป็นอยา่งอ่ืน  
 
6.3 สถานท่ีเก็บรักษาทรัพย์สนิกองทนุรวม :  

ธนาคาร ซิตีแ้บงก์ เอน็ เอ สาขากรุงเทพฯ  
เลขท่ี 399 ถนนสขุมุวิท อาคารอินเตอร์เชนจ์ 21 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา  กรุงเทพฯ 10110 
โทรศพัท์ 0-2788-2000 

และ/หรือ ท่ีบริษัทศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั หรือบริษัทศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ในประเทศตา่งๆ และ/หรือ 
ผู้ รับฝากทรัพย์สนิใดๆ และ/หรือตวัแทนเก็บรักษาทรัพย์สนิท่ีผู้ดแูลผลประโยชน์จะแตง่ตัง้ขึน้  
 
7. ช่ือ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้สอบบัญชี :  

นายอธิพงศ์  อธิพงศ์สกลุ หรือนายประวิทย์  วิวรรณธนานตุร์ หรือนายบรรจง  พิชญประสาธน์ หรือนายเทอดทอง  เทพมงักร 
หรือนายอดุม  ธนรัูตน์พงศ์ หรือนางสาวชมภนูชุ  แซแ่ต้ หรือนายวิชยั รุจิตานนท์ หรือนายไกรสทิธ์ิ ศิลปมงคลกลุ 

รายละเอียดเพิ่มเติม (ผู้สอบบญัชี) : 
นายอธิพงศ์ อธิพงศ์สกลุ หรือนายวิชยั รุจิตานนท์ 
บริษัท เอเอน็เอส ออดิท จํากดั 
100/72 ชัน้ท่ี 22 อาคารวอ่งวานิช บี ห้องเลขท่ี 100/2 ถ.พระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320  
โทร.0-2645-0107-9   โทรสาร 0-2645-0110 

หรือ นายประวิทย์ วิวรรณธนานตุร์ หรือ นายเทอดทอง เทพมงักร หรือ นางสาวชมภนูชุ แซ่แต้ หรือนายบรรจง พิชญประสาธน์ 
หรือนายไกรสทิธ์ิ ศิลปมงคลกลุ หรือ นายอดุม ธนรัูตน์พงศ์   
บริษัท พีวี ออดิท จํากดั 
100/19 ชัน้ 14 อาคารวอ่งวานิช บี ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 
โทร.0-2645-0080   โทรสาร 0-2645-0020 

หรือ บคุคลอ่ืนท่ีได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบญัชี โดยบริษัทจดัการจะแจ้งให้
สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ 
 
 



 

กองทนุเปิด ออล เอเชีย อิควิตี ้            29 

8. ช่ือ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของนายทะเบียนหน่วยลงทุน:  

ช่ือ :  บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ยโูอบี (ประเทศไทย) จํากดั  
ท่ีอยู ่:  ชัน้ 23A, 25 อาคารเอเซียเซน็เตอร์ เลขท่ี 173/27-30, 32-33  
ถนนสาทรใต้ แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 
โทรศพัท์ 0-2786-2222   โทรสาร 0-2786-2377 

หรือบคุคลอ่ืนท่ีได้รับอนญุาตให้บริการเป็นนายทะเบียนหลกัทรัพย์จากคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจดัการจะแจ้ง
ให้สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ  
 
9. ช่ือ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้จัดจาํหน่าย :  

ไมมี่  
 
10. ช่ือ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน :  

บริษัทจดัการอาจแต่งตัง้ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนเพิ่มเติมหรือยกเลิกการแต่งตัง้ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้
คืนในภายหลงั โดยบริษัทจัดการจะแจ้งการแต่งตัง้หรือยกเลิกการแต่งตัง้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนให้สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบทกุครัง้ ในกรณีของการแต่งตัง้ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนเพิ่มเติม ผู้สนบัสนนุการ
ขายหรือรับซือ้คืนดงักล่าวอาจเป็นบคุคลธรรมดาหรือนิติบคุคลท่ีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ให้ความเห็นชอบเพ่ือ
ทําหน้าท่ีเป็นผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนของกองทนุ โดยผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนท่ีได้รับการแต่งตัง้จะต้อง
ปฏิบติังานได้ภายใต้ระบบงานเดียวกนักบัผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนท่ีปฏิบติัหน้าท่ีอยูก่่อนแล้ว  

 
11. ช่ือ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของที่ปรึกษาการลงทุน :  

ไมมี่  

หมายเหต ุ: 

บริษัทจดัการอาจแต่งตัง้ผู้ เช่ียวชาญทางด้านธุรกิจและการลงทนุ ให้เป็นท่ีปรึกษาการลงทนุของบริษัทจดัการหรือ
กองทนุเพ่ือให้คําแนะนําในเร่ืองต่างๆ ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการลงทนุและการบริหารจดัการกองทนุ เพ่ือให้บริหารจดัการ
กองทนุเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุ ท่ีปรึกษาการลงทนุท่ีบริษัทจดัการอาจจะแต่งตัง้ขึน้
ดงักลา่วนัน้ จะไม่มีอํานาจควบคมุการดําเนินงานของบริษัทจดัการแต่อย่างใด โดยเม่ือบริษัทจดัการแต่งตัง้ท่ีปรึกษาการ
ลงทุนแล้ว บริษัทจัดการจะดําเนินการแจ้งช่ือท่ีปรึกษาการลงทุนดังกล่าวไปยังสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ตอ่ไป 
 
12. ช่ือ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของที่ปรึกษากองทุน :  

ไมมี่  
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หมายเหต ุ: 

บริษัทจดัการอาจแต่งตัง้ท่ีปรึกษากองทนุ อาทิเช่น ผู้ เช่ียวชาญด้านธุรกิจและการลงทนุ ผู้ เช่ียวชาญด้านกฎหมาย ผู้ เช่ียวชาญ
ด้านการบริหารความเส่ียง เป็นต้น ให้เป็นท่ีปรึกษาของกองทนุตลอดจนให้คําแนะนําในเร่ืองต่างๆ แก่กองทนุ เพ่ือให้
การบริหารจดัการกองทนุเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุ ท่ีปรึกษากองทนุท่ีบริษัทจดัการ
อาจจะแต่งตัง้ขึน้ดงักล่าวนัน้ จะไม่มีอํานาจควบคมุการดําเนินงานของบริษัทจดัการแต่อย่างใด โดยเม่ือบริษัทจดัการ
แต่งตัง้ท่ีปรึกษากองทนุแล้วบริษัทจดัการจะดําเนินการแจ้งช่ือท่ีปรึกษาดงักล่าวไปยงัสํานกังานคณะกรรมการกํากับ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ตอ่ไป 
 
13. การเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก :  

13.1 วิธีการขอรับหนงัสือชีช้วน ใบคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ ใบคําขอเปิดบญัชีกองทนุ และวนัเวลาทําการเสนอขายหน่วยลงทนุ  

13.1.1 วิธีการขอรับหนงัสือชีช้วน ใบคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ ใบคําขอเปิดบญัชีกองทนุ  
ผู้สนใจลงทนุในหน่วยลงทนุของ “กองทนุเปิด ออล เอเชีย อิควิตี”้ สามารถติดต่อขอรับหนงัสือชีช้วนส่วนสรุปข้อมลู
สําคญั หนงัสือชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทนุ ใบคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ และใบคําขอเปิดบญัชีกองทนุ ได้ที่บริษัทจดัการ 
ผู้จดัจําหน่าย (ถ้ามี) หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) ตามวนั เวลา ทําการตามปกติของธนาคารพาณิชย์ไทย 
ทัง้นี ้ตัง้แต ่18 พฤษภาคม 2549 เป็นต้นไป  
 
13.1.2 วนัเวลาทําการเสนอขายหน่วยลงทนุ  
บริษัทจดัการจะทําการเปิดให้มีการจองซือ้หน่วยลงทนุ “กองทนุเปิด ออล เอเชีย อิควิตี”้ ระหว่างวนัท่ี 25 พฤษภาคม 
2549 – 8 มิถนุายน 2549 ระหวา่งเวลา 8.30 - 15.30 น. 
 
13.2 วิธีการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ  

13.2.1 การกําหนดราคาขายหรือราคาสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ  

ราคาขายหน่วยลงทนุ  = 10 บาท + คา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ (ถ้ามี)  

 
13.2.2 วิธีการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ  

(1) ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุแต่ละรายสามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทนุได้ท่ีบริษัทจดัการ ผู้จดัจําหน่าย (ถ้ามี) หรือผู้สนบัสนนุการ
ขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) ได้ตามวนัเวลา ท่ีระบไุว้ในหนงัสือชีช้วน โดยจะต้องสัง่ซือ้หน่วยลงทนุเป็นมลูค่าไม่ต่ํากว่า 
2,000 บาท (สองพนับาท) [เป็นมลูคา่ท่ีรวมคา่ธรรมเนียมแล้ว (ถ้ามี) 

(2) ผู้สัง่ซือ้จะต้องชําระเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุและค่าธรรมเนียมจนเต็มตามจํานวนท่ีซือ้พร้อมทัง้กรอกรายละเอียด
ตา่งๆ ในใบคําขอเปิดบญัชีกองทนุ และใบคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุให้ถกูต้องครบถ้วนและชดัเจน  

(3) สําหรับผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุท่ียงัไม่เคยมีบญัชีกองทนุ และ/หรือบญัชีผู้ ถือหน่วยลงทนุกบับริษัทจดัการ จะต้องเปิด
บญัชีกองทนุ และ/หรือบญัชีผู้ ถือหน่วยลงทนุก่อน 
13.3 การรับชําระ และการเก็บรักษาเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุ  
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(1) ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุจะต้องชําระเงินค่าซือ้ครัง้เดียวเต็มจํานวนท่ีสัง่ซือ้ โดยชําระเป็นเงินสด เช็ค ดราฟต์ หรือคําสัง่
หกับญัชีธนาคาร หรือวิธีอ่ืนใดท่ีบริษัทจดัการยอมรับ โดยผู้สัง่ซือ้จะต้องลงวนัท่ีตามวนัท่ีท่ีสัง่ซือ้และขีดคร่อมเฉพาะสัง่
จ่ายเพ่ือบัญชีเงินฝากท่ีบริษัทจัดการเปิดไว้เพ่ือการนี  ้โดยระบุช่ือ ท่ีอยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ สั่งซือ้ลงบน
ด้านหลงัของเช็คเพ่ือความสะดวกในการติดตอ่และเพ่ือผลประโยชน์ของผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุ  
กรณีสัง่ซือ้ด้วยวิธีอ่ืนท่ีมิใช่เงินสด ผู้สัง่ซือ้จะต้องลงวนัท่ีให้บริษัทจดัการสามารถเรียกเก็บเงินได้ก่อนระยะเวลาการเสนอ
ขายครัง้แรกจะสิน้สดุลง 

(2) หลงัจากท่ีบริษัทจดัการ ผู้จดัจําหน่าย (ถ้ามี) หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) ได้รับการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ 
พร้อมทัง้เงินค่าซือ้หน่วยลงทนุจากผู้สัง่ซือ้แล้ว บริษัทจดัการ ผู้จดัจําหน่าย (ถ้ามี) หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้
คืน (ถ้ามี) จะออกสําเนาใบคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุให้แก่ผู้สัง่ซือ้ไว้เป็นหลกัฐาน  

(3) ในกรณีท่ีผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุชําระเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุเป็นเช็ค หรือดราฟต์ ซึง่ไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในวนัท่ี
สัง่ซือ้ ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม บริษัทจัดการจะถือว่าผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทุนทําการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนในวันทําการท่ี
สามารถเรียกเก็บเงินได้  

ในกรณีท่ีวนัทําการท่ีสามารถเรียกเก็บเงินได้นัน้เป็นวนั และ/หรือ เวลาท่ีล่วงเลยจากช่วงระยะเวลาการเสนอขายไป
แล้ว บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิท่ีจะระงบัการขายหน่วยลงทนุของผู้สัง่ซือ้นัน้  
ในกรณีท่ีเช็ค หรือดราฟต์ดงักลา่วถกูปฏิเสธการจ่ายเงินจากธนาคารของผู้สัง่ซือ้ บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะระงบัการ
ขายหน่วยลงทนุให้กบัผู้สัง่ซือ้นัน้  

(4) ในการชําระเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุ ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุจะต้องชําระค่าหน่วยลงทนุด้วยเงินจนเต็มค่า จะหกักลบลบหนี ้
กบับริษัทจดัการไม่ได้ เว้นแต่ผู้ ถือหน่วยลงทนุขายคืนหน่วยลงทนุของกองทนุรวมหนึ่งเพ่ือซือ้หน่วย ลงทนุของกองทนุ
รวมอ่ืนท่ีบริษัทจดัการเป็นผู้ รับผิดชอบดําเนินการ บริษัทจดัการอาจดําเนินการให้มีการหกักลบลบกนัก็ได้  

(5) ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุท่ีได้ทําการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ และได้ชําระเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุเต็มตามจํานวน แล้วจะเพิก
ถอนการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ และ/หรือขอคืนเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับอนมุติัจากบริษัทจดัการเป็นกรณี
พิเศษ  

(6) บริษัทจดัการจะนําเงินท่ีได้รับจากการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุเก็บรักษาไว้ในบญัชีเงินฝากท่ีบริษัทจดัการเปิดไว้เพ่ือการนี ้
ซึง่ดอกผล (ถ้ามี) ในช่วงดงักลา่วทัง้หมดจะนําเข้าเป็นผลประโยชน์ของกองทนุ  
 
13.4 การจดัสรรหน่วยลงทนุ  

(1) บริษัทจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทนุให้แก่ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุตามท่ีสัง่ซือ้และได้ชําระเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุเต็มตาม
จํานวนแล้ว  

ในกรณีท่ีจํานวนเงินท่ีระบุไว้ในใบคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุไม่ตรงกบัจํานวนเงินท่ีบริษัทจดัการได้รับชําระ บริษัทจดัการจะ
จดัสรรหน่วยลงทนุให้ตามจํานวนเงินท่ีได้รับชําระเป็นเกณฑ์  
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ยกเว้น :- 

- ในกรณีท่ีการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุนัน้มีผลให้จํานวนหน่วยลงทนุของกองทนุเกินกว่าจํานวนหน่วยลงทนุของโครงการ
จดัการกองทนุท่ีได้รับอนมุติัจากสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ในกรณีดงักลา่วบริษัทจดัการ
จะจดัสรรหน่วยลงทนุให้แก่ผู้สัง่ซือ้โดยใช้หลกัการ “สัง่ซือ้ก่อนได้ก่อน” ตามวนัท่ีได้รับการสัง่ซือ้และเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุ
เต็มตามจํานวน ในกรณีท่ีมีการสัง่ซือ้ในวนัเดียวกนัและมีหน่วยลงทนุไม่เพียงพอต่อการจดัสรร บริษัทจดัการจะจดัสรร
ตามสดัสว่นจํานวนหน่วยลงทนุท่ีสัง่ซือ้ให้แก่ผู้ ซือ้  

(2) ในกรณีท่ีบริษัทจดัการพิจารณาแล้วเห็นว่าเพ่ือเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทนุหรือของผู้ ถือหน่วยลงทนุหรือ
ช่ือเสียงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจดัการ บริษัทจดัการสงวนสิทธิท่ีจะจดัสรรหรือไม่จดัสรรหน่วยลงทนุ
แตบ่างสว่นหรือทัง้หมดก็ได้ โดยไมจํ่าเป็นต้องแจ้งให้ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุทราบลว่งหน้า  

(3) สิทธิของผู้ ถือหน่วยลงทนุจะเกิดขึน้ หลงัจากท่ีนายทะเบียนหน่วยลงทนุได้บนัทึกข้อมลูการซือ้หน่วยลงทนุของ
ผู้สัง่ซือ้ในสมดุทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้วเทา่นัน้ 
 
13.5 การคืนเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุ  

บริษัทจดัการจะคืนเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุให้แก่ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุ ในกรณีตา่งๆ ภายใต้เง่ือนไขท่ีกําหนดดงัตอ่ไปนี ้ 

(1) กรณีท่ีการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุในการเสนอขายนัน้ไมไ่ด้รับการจดัสรรหน่วยลงทนุไมว่า่ทัง้หมดหรือบางสว่น นอกเหนือจาก
กรณีตาม (2) ข้างลา่ง  

บริษัทจัดการจะดําเนินการจัดส่งเงินค่าซือ้หน่วยลงทุนคืนให้แก่ผู้ ซือ้หน่วยลงทุนภายใน 1 เดือนนับตัง้แต่วันสิน้สุด
ระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรกตามสัดส่วนของเงินค่าซือ้หน่วยลงทุน อนึ่ง สําหรับดอกเบีย้และหรือ
ผลประโยชน์ใดๆ ท่ีเกิดขึน้จากเงินท่ีได้รับจากการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ (ถ้ามี) บริษัทจดัการจะนํารวมเข้าเป็นทรัพย์สิน
ของกองทนุ  

(2) กรณีท่ีบริษัทจดัการต้องยติุโครงการหลงัจากสิน้สดุระยะเวลาการเสนอขาย ตามกรณีดงัตอ่ไปนี ้   

(2.1) ในกรณีท่ีไมส่ามารถจําหนา่ยหน่วยลงทนุให้แก่ประชาชนได้ถงึ 35 ราย หรือจําหน่ายหน่วยลงทนุได้ถึง 35 รายแต่
มีมลูค่าท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดโดยคํานวณตามมลูค่าท่ีตราไว้ของหน่วยลงทนุต่ํากว่า 50,000,000 บาท (ห้าสิบล้าน
บาทถ้วน)  

(2.2) ในกรณีที่มีการจดัสรรหน่วยลงทนุให้แก่บคุคลใดหรือกลุ่มบคุคลเดียวกนัใดเกินกว่าหนึ่งในสามของจํานวน
หน่วยลงทนุท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมด 

บริษัทจัดการจะดําเนินการจัดส่งเงินค่าจองซือ้หน่วยลงทุนคืนพร้อมผลประโยชน์ใดๆ ท่ีเกิดขึน้จากเงินท่ีได้รับจากการ
จําหน่ายหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) ภายใน 1 เดือนนบัแต่วนัสิน้สดุระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรกตามสดัส่วน
ของเงินคา่จองซือ้หน่วยลงทนุ และหากบริษัทจดัการไมส่ามารถคืนเงินและผลประโยชน์ภายในกําหนดเวลาดงักลา่วได้
อันเน่ืองจากความผิดพลาดของบริษัทจัดการเอง บริษัทจัดการจะชําระดอกเบีย้ในอัตราท่ีคณะกรรมการกํากับ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ประกาศกําหนด โดยเร่ิมนบัตัง้แต่วนัท่ีครบกําหนดเวลานัน้ จนถึงวนัท่ีบริษัทจดัการชําระ
เงินคา่จองซือ้จนครบถ้วน ทัง้นี ้เว้นแตสํ่านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะพิจารณาผอ่นผนั สัง่การเป็นอยา่งอ่ืน  
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13.6 เง่ือนไขการขายหน่วยลงทนุ  

ก) บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ ถือหน่วยลงทุนได้ทําการศึกษาและยินดีท่ีจะปฏิบัติตามเง่ือนไขต่างๆ ตามท่ีระบุไว้ใน
โครงการ และ/หรือหนงัสือชีช้วนนีแ้ล้ว 

ข) ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุท่ีมีถ่ินฐานอยู่ในต่างประเทศ จะต้องเป็นผู้ รับภาระในเร่ืองของข้อกําหนดกฎระเบียบ และภาษี
ตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุเอง 

ค) บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธ และ/หรือ ระงับการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุทัง้หมดหรือบางส่วนในกรณีใดกรณี
หนึง่ดงัตอ่ไปนี ้:-  

(1) กรณีท่ีการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุของผู้ ถือหน่วยรายใดรายหนึ่ง อาจมีผลทําให้ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุรายนัน้ๆ ถือหน่วยลงทนุ
มากกวา่ร้อยละ 5.00 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ  

(2) กรณีท่ีการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุนัน้มีผลทําให้จํานวนหน่วยลงทนุของกองทนุเกินกว่าจํานวนหน่วยลงทนุของโครงการ
ตามท่ีได้รับอนมุติัจากสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  

(3) กรณีการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุนัน้มีผลให้จํานวนเงินทนุของกองทนุเกินกว่าจํานวนวงเงินท่ีบริษัทจดัการได้รับอนญุาต
ให้นําไปลงทนุ ณ ต่างประเทศ จนอาจเป็นเหตใุห้ไม่สามารถบริหารจดัการกองทนุให้เป็นไปตามวตัถปุระสงค์หลกัของ
กองทนุ ซึง่มีนโยบายท่ีจะนําเงินลงทนุสว่นใหญ่ไปลงทนุในตา่งประเทศ  

(4) กรณีท่ีคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์หรือตลาด
หลกัทรัพย์ ธนาคารแห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีมีอํานาจตามกฎหมาย ได้มีการปรับเปล่ียนกฎหมาย 
ประกาศ ระเบียบปฏิบติัข้อกําหนด เง่ือนไข และ/หรือรายละเอียดต่างๆ ฯลฯ ในส่วนท่ีเก่ียวข้องกบัวงเงินรับอนญุาต 
และ/หรือวงเงินคงเหลือท่ีบริษัทจัดการได้รับอนุญาตให้สามารถนําไปลงทุน ณ ต่างประเทศ จนอาจเป็นเหตุให้ไม่
สามารถบริหารจดัการกองทนุให้เป็นไปตามวตัถปุระสงค์หลกัของกองทนุ ซึ่งมีนโยบายท่ีจะนําเงินลงทนุส่วนใหญ่ไป
ลงทนุในตา่งประเทศ 

(5) กรณีเอกสารหรือข้อมลูท่ีบริษัทจดัการได้รับจากผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุไมถ่กูต้องตามความเป็นจริงหรือไมค่รบถ้วน 

(6) กรณีบริษัทจดัการเกิดข้อสงสยัว่าการซือ้หน่วยลงทนุของผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุไม่โปร่งใส เช่น อาจเป็นการฟอกเงิน เป็น
ต้น  

(7) บริษัทจดัการอาจขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุในบางกรณีตามท่ีบริษัทจดัการเห็นสมควร เช่น ใน
กรณีท่ีบริษัทจัดการเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อกองทุนหรือผู้ ถือหน่วยลงทุน หรือกรณีท่ีการสั่งซือ้หน่วยลงทุนอาจ
ก่อให้เกิดปัญหาในการบริหารกองทนุหรือก่อให้เกิดผลเสียหายแก่กองทนุ เป็นต้น ทัง้นี ้เพ่ือเป็นการรักษาผลประโยชน์
ของกองทนุ ผู้ ถือหน่วยลงทนุ และช่ือเสียงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายในอนาคตของบริษัทจดัการเป็นหลกั  
 
13.7 เอกสารหลกัฐานในการขอเปิดบญัชี  

เอกสารประกอบการเปิดบญัชีมีดงันี ้เว้นแต่บริษัทจดัการยินยอมผ่อนผนัให้เป็นกรณีไป : (บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิ
ในการพิจารณาจากเอกสารหลกัฐานอ่ืนๆ เพิ่มเติมหรือทดแทนตามท่ีเหน็สมควร)  

(1) กรณีบคุคลธรรมดา  
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(1.1) สําเนาบตัรประจําตวัประชาชน พร้อมลงนามรับรองความถกูต้อง หรือ  

(1.2) สําเนาบตัรประจําตวัข้าราชการ พร้อมลงนามรับรองความถกูต้อง หรือ  

(1.3) สําเนาหนงัสือเดินทาง พร้อมลงนามรับรองความถกูต้อง (กรณีชาวตา่งประเทศ)  

(2) กรณีนิติบคุคล  

(2.1) สําเนาหนงัสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ ซึง่กรรมการผู้ มีอํานาจลงนามรับรองความถกูต้อง  

(2.2) สําเนาหนงัสือบริคณห์สนธิ ข้อบงัคบัของบริษัท ซึง่กรรมการผู้ มีอํานาจลงนามรับรองความถกูต้อง  

(2.3) สําเนาบตัรประจําตวัประชาชนของผู้ มีอํานาจลงนามแทนนิติบคุคลพร้อมลงนามรับรองความถกูต้อง  

(2.4) หนังสือมอบอํานาจกระทําการ สําหรับกรณีท่ีมีการมอบอํานาจให้ผู้ อ่ืนกระทําการแทน พร้อมสําเนาบัตร
ประชาชนของผู้มอบอํานาจและผู้ รับมอบอํานาจ อนึ่งหากหนงัสือมอบอํานาจกระทําการเป็นฉบบัสําเนา ฉบบัสําเนา
ดงักลา่วนัน้จะต้องลงนามรับรองโดยผู้มอบอํานาจด้วย  

(2.5) บตัรตวัอยา่งลายมือช่ือของกรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม  

(2.6) สําเนาบตัรประจําตวัผู้ เสียภาษีอากร 

(3) กรณีเป็นบคุคลประเภทอ่ืนๆ เช่น คณะบคุคล บคุคลตา่งด้าว ฯลฯ  

บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิในการพิจารณาจากเอกสารหลกัฐานอ่ืนๆ ตามท่ีเหน็สมควร  
 
14. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครัง้แรก :  

ช่องทางการเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก 

 บริษัทจดัการ        ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 

 Internet  เคาน์เตอร์ธนาคารพาณิชย์  

 Telephone-Banking  Internet Banking   

 บริการซือ้ผา่นเจ้าหน้าท่ีทางโทรศพัท์  บริการการลงทนุตามแผนการลงทนุอตัโนมติั (Regular Saving Plan) 
 
14.1 วนัเวลาทําการเสนอขายหน่วยลงทนุภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก  

ทุกวันทาํการขายหน่วยลงทุน  ระหว่างเวลา......................ถงึ.......................(จะระบุไว้ในหนังสือชีช้วน) 

ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถทํารายการซือ้/ขายคืน/สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนได้ ระหว่างเวลาเปิดทําการธนาคารพาณิชย์ 
ทัง้นี ้การทํารายการภายในเวลาท่ีกําหนดใด ให้ถือเป็นรายการของวนัทําการนัน้ ทัง้นี ้การทํารายการภายหลงัเวลาท่ี
กําหนด จะถือเป็นรายการของวนัทําการถดัไป  

บริษัทจดัการสงวนสทิธิท่ีจะพิจารณาข้อมลู และเวลาการทํารายการของผู้ ถือหน่วยลงทนุ ภายใต้หลกัฐานท่ีปรากฏอยู่
ท่ีบริษัทจดัการเป็นหลกัฐานอ้างอิงเทา่นัน้ 
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อนึ่ง บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปล่ียนแปลง/แก้ไข/ขยาย/เพิ่ม/ลด วนั เวลา วิธีการ หรือ หยดุ/เล่ือนการส่งคําสัง่
ซือ้/ขายคืน/ สบัเปล่ียน และ/หรือการส่งคําสัง่ซือ้/ขายคืน/สบัเปล่ียนล่วงหน้าเป็นการชัว่คราว/ถาวร ซึ่งหากเป็นกรณีท่ี
บริษัทจดัการทราบหรือรู้เหตลุ่วงหน้า บริษัทจดัการจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยทราบไม่น้อยกว่า 3 วนัทําการก่อนมี
การปรับเปล่ียน อย่างไรก็ดี หากเป็นกรณีไม่ทราบล่วงหน้า อาทิเช่น  เกิดการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ หรือเกิดการ
เปล่ียนแปลงทางการเมือง หรือสถานการณ์การลงทนุไม่เหมาะสม เป็นต้น บริษัทจดัการจะประกาศให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุ
ทราบโดยเร็วท่ีสดุ โดยประกาศไว้ ณ สถานท่ีทําการของบริษัทจดัการและผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี)  
 
14.2 วิธีการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ และราคาขายหน่วยลงทนุ 

14.2.1 การสัง่ซือ้หน่วยลงทนุครัง้แรก 

ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุท่ียงัไมเ่คยมีบญัชีกองทนุ และ/หรือบญัชีผู้ ถือหน่วยลงทนุกบับริษัทจดัการ จะต้องเปิดบญัชีกองทนุ 
และ/หรือบญัชีผู้ ถือหน่วยลงทนุ โดยต้องมีเอกสารตามข้อ 14.6 “เอกสารหลกัฐานในการขอเปิดบญัชี” แนบ และจะต้อง
กรอกรายละเอียดในใบคําขอเปิดบญัชีกองทนุ ใบคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ และใบคําขอใช้บริการอ่ืนๆ ให้ครบถ้วนชดัเจน 
 
14.2.2 มลูคา่ขัน้ต่ําของการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ 

-ไมกํ่าหนด - 

ทัง้นี ้การสัง่ซือ้หน่วยลงทุนของกองทุนนีเ้ป็นครัง้แรก ผู้สัง่ซือ้จะต้องสัง่ซือ้เป็นมลูค่าไม่ต่ํากว่า 2,000 บาท (สองพนั
บาท) หรือตามท่ีบริษัทจดัการกําหนดเป็นอยา่งอ่ืน 
บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิท่ีจะลดหยอ่น หรือยกเว้นมลูคา่ขัน้ต่ําของการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุครัง้แรก โดยขึน้อยู่กบัดลุยพินิจ
ของบริษัทจดัการ โดยบริษัทจดัการจะประกาศให้ผู้ลงทนุทราบลว่งหน้าไม่น้อยกว่า 3 วนัทําการ ณ สถานท่ีทําการของ
บริษัทจดัการและผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) 

(1) ราคาขายหน่วยลงทนุ  

ราคาขายหน่วยลงทนุ = มลูคา่หน่วยลงทนุ ณ สิน้วนัทําการขายหน่วยลงทนุ  

บวกด้วย  สว่นตา่งคา่ขายหน่วยลงทนุ (Subscription Spread) (ถ้ามี)  

บวกด้วย  คา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ (Front-end Fee) (ถ้ามี)  

การกําหนดราคาหน่วยลงทุนท่ีเสนอขายหลงัจากท่ีมีการปิดการเสนอขายครัง้แรกไปแล้ว บริษัทจัดการจะใช้มลูค่า
หน่วยลงทุน ณ สิน้วนัทําการขายหน่วยลงทุน เป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาขายและจํานวนหน่วยลงทุนท่ีผู้ ซือ้จะ
ได้รับ ซึง่จะเป็นมลูคา่หน่วยลงทนุ และราคาขายหน่วยลงทนุท่ีรับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว  

(2) วิธีการขอรับหนงัสือชีช้วน ใบคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ ใบคําขอเปิดบญัชีกองทนุ  
ผู้สนใจลงทนุสามารถติดตอ่ขอรับหนงัสือชีช้วนสว่นข้อมลูโครงการ และ/หรือหนงัสือชีช้วนสว่นสรุปข้อมลูสําคญั และ/หรือ
ใบคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ และ/หรือใบคําขอเปิดบญัชีกองทนุ และ/หรือเอกสารอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง ได้โดยผ่านบริษัทจดัการ 
หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ (www.uobam.co.th) หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) ทัง้นี ้ตามวนัและ
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เวลาทําการของบริษัทจดัการ และ/หรือผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) และ/หรือวิธีอ่ืนใดท่ีบริษัทจดัการ
กําหนด 
 
14.2.3 การสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผา่นช่องทางท่ีบริษัทจดัการกําหนด 

ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุสามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทนุได้ท่ีบริษัทจดัการ หรือสํานกังานและสาขาของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้
คืน (ถ้ามี) สําหรับมลูคา่ขัน้ต่ําของการสัง่ซือ้ และจํานวนเงินสงูสดุตอ่ครัง้ในการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ ให้เป็นไปตามท่ีระบุ
ไว้ในหนงัสือชีช้วน และ/หรือคู่มือการใช้บริการของแตล่ะระบบ และ/หรือตามท่ีบริษัทจดัการประกาศกําหนดเพิ่มเติม  

ทัง้นี ้การทํารายการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุสามารถติดตอ่ด้วยตนเองได้ท่ีบริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุ
การขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) และ/หรือสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผา่นทางระบบอิเลก็ทรอนิกส์ หรือทางไปรษณีย์ หรือ
เคร่ืองโทรสาร หรือวิธีอ่ืนใด ท่ีบริษัทจดัการประกาศกําหนด อาทิเช่น 

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

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

- บริการการลงทนุตามแผนการลงทนุอตัโนมติั (Regular Saving Plan) หรือ 

- บริการซือ้ผา่นเจ้าหน้าท่ีทางโทรศพัท์  

ซึง่วิธีการหรือช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทนุดงักล่าวข้างต้น บริษัทจดัการอาจเปิด และ/หรือไม่เปิดให้บริการครบ
ทกุช่องทาง ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุสามารถสอบถามเพิ่มเติม และขอคู่มือการใช้บริการของแต่ละระบบได้ท่ีบริษัทจดัการ 
และ/หรือสถานท่ีติดต่อทุกแห่งของผู้ สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ทัง้นี ้ผู้ สั่งซือ้หน่วยลงทุน
สามารถศกึษารายละเอียด ข้อกําหนด และเง่ือนไขต่างๆ ของแต่ละระบบได้จากคู่มือการใช้บริการ และ/หรือท่ีบริษัทจดัการ
ได้ประกาศเพิ่มเติม เช่น ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุท่ีต้องการใช้บริการในแต่ละระบบ จะต้องเคยเปิดบญัชีกองทนุหรือบญัชี
ผู้ ถือหน่วยลงทนุมาก่อน และ/หรือได้รับอนมุติัการขอใช้บริการ และ/หรือการขอหกับญัชีเงินฝากอตัโนมติัของธนาคาร
พาณิชย์ เป็นต้น 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติม หยุดการให้บริการ และ/หรือปรับลด วิธีการหรือช่องทาง
ดงักล่าว ซึ่งจะเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ โดย
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนวันเร่ิม/หยุดการให้บริการ ทัง้นี ้จะติด
ประกาศ ณ สถานท่ีทําการของบริษัทจดัการและผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) 
 
14.3 การรับชําระ และการเก็บรักษาเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุ  

14.3.1 ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุสามารถชําระเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุได้ที่บริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้
คืน (ถ้ามี) หรือชําระเงินค่าซือ้หน่วยลงทุนผ่านระบบ Bill Payment ของธนาคารพาณิชย์ ซึ่งสามารถชําระผ่าน 2 
ช่องทางหลกั คือ ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารพาณิชย์ และผ่านช่องทางอิเลก็ทรอนิกส์ของธนาคาร ได้แก่ เทเลโฟนแบงก์กิง้ 
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(Telephone Banking) และอินเทอร์เน็ตแบงก์กิง้ (Internet Banking) หรือวิธีอ่ืนใดท่ีบริษัทจดัการประกาศกําหนด โดย
วิธีการให้เป็นไปตามเง่ือนไขท่ีระบไุว้ในคูมื่อการใช้บริการ 
 
14.3.2 ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุจะต้องชําระเงินค่าซือ้ครัง้เดียวเต็มจํานวนที่สัง่ซือ้ โดยชําระเป็นเงินสด เช็ค ดราฟต์ 
คําสัง่หกับญัชีธนาคาร ชําระผ่านบตัรเครดิต หรือวิธีอ่ืนใดท่ีบริษัทจดัการยอมรับ โดย ผู้สัง่ซือ้จะต้องลงวนัท่ีตามวนัท่ีท่ี
สัง่ซือ้และขีดคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายเพ่ือบญัชีเงินฝากประเภทกระแสรายวนัท่ีบริษัทจดัการเปิดไว้เพ่ือการนี ้โดยระบช่ืุอ ท่ีอยู ่
และหมายเลขโทรศพัท์ของผู้สัง่ซือ้ลงบนด้านหลงัของเช็คเพ่ือความสะดวกในการติดต่อและเพ่ือผลประโยชน์ของผู้สัง่ซือ้
หน่วยลงทนุ 
 
14.3.3 ในการชําระเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุ ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุจะต้องชําระค่าหน่วยลงทนุด้วยเงินจนเต็มค่า จะหกักลบลบ
หนีก้ับบริษัทจัดการไม่ได้ เว้นแต่ผู้ ถือหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหนึ่งเพ่ือซือ้หน่วยลงทุนของ
กองทนุรวมอ่ืนท่ีบริษัทจดัการเป็นผู้ รับผิดชอบดําเนินการหรือกองทนุรวมเดียวกนั บริษัทจดัการอาจดําเนินการให้มีการ
หกักลบลบกนัก็ได้  
 
14.3.4 ในกรณีท่ีผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุชําระคา่ซือ้หน่วยลงทนุด้วยวิธีอ่ืนใดท่ีมิใช่เงินสด เช่น  
- เช็ค ดราฟต์ หรือผ่านบตัรเครดิต บริษัทจดัการจะถือว่าวนัท่ีระบใุนใบคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ และ/หรือวนัท่ีบริษัทจดัการ
ได้รับรายงานการซือ้หน่วยลงทนุของผู้ลงทนุจากผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) เป็นวนัท่ีสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ 
โดยบริษัทจดัการจะต้องทราบผลการเรียกเก็บเงินได้ตามระยะเวลาท่ีกําหนด 
ในกรณีท่ีเช็ค ดราฟต์ หรือการชําระผ่านบตัรเครดิตดงักล่าวไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ตามระยะเวลาท่ีกําหนด บริษัท
จดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะระงบั และ/หรือยกเลิก และ/หรือเล่ือนวนัสัง่ซือ้หน่วยลงทนุไปเป็นวนัเดียวกนักบัวนัท่ีเรียกเก็บ
เงินได้  

- กรณีสัง่ซือ้หน่วยลงทนุโดยการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุมาจากกองทนุเปิด ภายใต้การบริหารจดัการ (กองทนุต้นทาง) 
มาเข้ากองทนุเปิด ออล เอเชีย อิควิตี ้(กองทุนปลายทาง) (กรณีเปิดให้บริการ) บริษัทจดัการจะถือว่าวนัท่ีระบุในใบ
คําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุเป็นวนัท่ีสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ และบริษัทจดัการจะนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุของกองทนุ
ต้นทางมาชําระคา่ซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุเปิดนี ้ภายใน 2 วนัทําการนบัแตว่นัท่ีท่ีระบใุนใบคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ 
 
14.3.5 บริษัทจดัการจะนําเงินท่ีได้รับจากการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุเก็บรักษาไว้ในบญัชีเงินฝากท่ีบริษัทจดัการเปิดไว้เพ่ือ
การนี ้ซึง่ดอกผล (ถ้ามี) ในช่วงดงักลา่วทัง้หมดจะนําเข้าเป็นผลประโยชน์ของกองทนุ 
 
14.4 การจดัสรรหน่วยลงทนุ 

14.4.1 การเพิ่มจํานวนหน่วยลงทุนท่ีขายได้แล้วจะทําในวันทําการถัดจากวันท่ีมีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทนุ โดยบริษัทจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทนุให้ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุตามท่ีสัง่ซือ้ และได้ชําระเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุเต็ม
ตามจํานวนแล้ว  

อนึ่ง ในกรณีท่ีจํานวนเงินท่ีระบไุว้ในใบคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุไม่ตรงกบัจํานวนเงินท่ีบริษัทจดัการได้รับชําระบริษัทจดัการ
จะจดัสรรหน่วยลงทนุให้ตามจํานวนเงินท่ีได้รับชําระเป็นเกณฑ์  
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ยกเว้น :-  

- ในกรณีท่ีการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนนัน้มีผลทําให้จํานวนหน่วยลงทุนของกองทุน เกินกว่าจํานวนหน่วยลงทุนของโครงการ
จดัการกองทนุที่ได้รับอนมุตัิจากสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ในกรณีดงักล่าว
บริษัทจดัการจะจดัสรรตามสดัส่วนจํานวนหน่วยลงทนุท่ีสามารถจดัสรรได้ให้แก่ผู้สัง่ซือ้ โดยบริษัทจดัการจะจดัสรร
หน่วยลงทนุให้แก่ผู้สัง่ซือ้โดยใช้หลกัการ “สัง่ซือ้ก่อนได้ก่อน” ตามวนัท่ีได้รับการสัง่ซือ้และเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุเต็ม
ตามจํานวน ในกรณีท่ีมีการสัง่ซือ้ในวนัเดียวกนัและมีหน่วยลงทนุไมเ่พียงพอตอ่การจดัสรร บริษัทจดัการจะจดัสรรตาม
สดัสว่นจํานวนหน่วยลงทนุท่ีสัง่ซือ้ให้แก่ผู้สัง่ซือ้  
 
14.4.2 ในกรณีท่ีบริษัทจดัการพิจารณาแล้วเห็นว่าเพ่ือเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทนุ หรือของผู้ ถือหน่วยลงทนุ 
หรือช่ือเสียงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการสงวนสิทธิท่ีจะจัดสรรหรือไม่จัดสรร
หน่วยลงทนุแตบ่างสว่นหรือทัง้หมดก็ได้โดยไมจํ่าเป็นต้องแจ้งให้ผู้ ซือ้หน่วยทราบลว่งหน้า  
 
14.4.3 ในกรณีท่ีจํานวนเงินท่ีระบไุว้ในใบคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุไม่ตรงกบัจํานวนเงินท่ีบริษัทจดัการได้รับชําระจากผู้ ซือ้
หน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทนุให้ตามจํานวนเงินท่ีได้รับชําระเป็นเกณฑ์ 
 
14.4.4 สิทธิของผู้ ถือหน่วยลงทนุจะเกิดขึน้หลงัจากนายทะเบียนหน่วยลงทนุได้บนัทึกข้อมลูการซือ้หน่วยลงทนุของผู้
สัง่ซือ้หน่วยลงทนุลงในสมดุทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้วเทา่นัน้  
 
14.5 การคืนเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุ  

บริษัทจดัการจะคืนเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุส่วนที่ไม่ได้รับการจดัสรรโดยไม่มีดอกเบีย้เป็นเช็คขีดคร่อมสัง่จ่าย เฉพาะ
ผู้สัง่ซือ้ ให้แก่ผู้สัง่ซือ้ภายใน 1 เดือนนับแต่วันทําการขายหน่วยลงทุน ตามสดัส่วนของเงินค่าซือ้หน่วย ลงทุน อนึ่ง 
สําหรับดอกเบีย้และหรือผลประโยชน์ใดๆ ที่เกิดขึน้จากเงินที่ได้รับจากการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ (ถ้ามี) บริษัทจดัการจะ
นํารวมเข้าเป็นทรัพย์สนิของกองทนุ 
 
14.6 เอกสารหลกัฐานในการขอเปิดบญัชี  

เอกสารประกอบการเปิดบญัชีมีดงันี ้เว้นแต่บริษัทจดัการยินยอมผ่อนผนัให้เป็นกรณีไป : (บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิ
ในการพิจารณาจากเอกสารหลกัฐานอ่ืน ๆ เพิ่มเติมหรือทดแทนตามท่ีเหน็สมควร)  
 
14.6.1 กรณีบคุคลธรรมดา 

(1) สําเนาบตัรประจําตวัประชาชน หรือสําเนาบตัรประจําตวัข้าราชการ พร้อมลงนามรับรองสําเนาถกูต้อง 

(2) สําเนาหนงัสือเดินทาง พร้อมลงนามรับรองสําเนาถกูต้อง (เฉพาะกรณีบคุคลตา่งด้าว) 

(3) สําเนาสมดุเงินฝากท่ีมีช่ือและเลขท่ีบญัชี พร้อมลงนามรับรองสําเนาถกูต้อง 

หรือเอกสารอ่ืนใดท่ีบริษัทจดัการอาจกําหนดเพิ่มเติม/ทดแทน 



 

กองทนุเปิด ออล เอเชีย อิควิตี ้            39 

14.6.2 กรณีนิติบคุคล 

(1) สําเนาหนงัสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ พร้อมลงนามรับรองสําเนาถกูต้องโดยผู้ มีอํานาจลงนาม 

(2) สําเนาหนงัสือบริคณห์สนธิ ข้อบงัคบัของบริษัท สําเนาบตัรประจําตวัผู้ เสียภาษีอากร พร้อมลงนามรับรองสําเนา
ถกูต้องโดยผู้ มีอํานาจลงนาม 

(3) สําเนาบญัชีรายช่ือผู้ ถือหุ้น (แบบ บอจ. 5) ในกรณีบริษัทจํากดั หรือหลกัฐานอ่ืนท่ีแสดงรายช่ือผู้ เป็นหุ้นสว่นหรือผู้
เป็นเจ้าของนิติบคุคล ทัง้นี ้ตามท่ีบริษัทจดัการกําหนด พร้อมลงนามรับรองสําเนาถกูต้องโดยผู้ มีอํานาจลงนาม 

(4) ตวัอยา่งลายมือช่ือของผู้ มีอํานาจลงนามแทนนิติบคุคล และเง่ือนไขการลงนาม 

(5) สําเนาบตัรประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้านของผู้ มีอํานาจลงนามแทนนิติบคุคล 

(6) สําเนาหนงัสือรับรองของบริษัท หนงัสือมอบอํานาจ ประกาศ คําสัง่ ระเบียบภายใน หรือเอกสารหลกัฐานในการ
แตง่ตัง้บคุคลผู้ มีอํานาจกระทําการแทนนิติบคุคลนัน้ๆ พร้อมลงนามรับรองสําเนาถกูต้องโดยผู้ มีอํานาจลงนาม 

(7) สําเนาหนงัสือมอบอํานาจกระทําการ สําหรับกรณีท่ีมีการมอบอํานาจให้ผู้ อ่ืนกระทําการแทน พร้อมสําเนาบตัรประชาชน 
ผู้มอบอํานาจและผู้ รับมอบอํานาจ อนึ่งหากหนงัสือมอบอํานาจเป็นฉบบัสําเนา ฉบบัสําเนาดงักล่าวจะต้องลงนาม
รับรองโดยผู้มอบอํานาจด้วย 

(8) สําเนาสมดุเงินฝากท่ีมีช่ือและเลขท่ีบญัชี พร้อมลงนามรับรองสําเนาถกูต้องโดยผู้ มีอํานาจลงนาม 
หรือเอกสารอ่ืนใดท่ีบริษัทจดัการอาจกําหนดเพิ่มเติม 
 
14.6.3 กรณีเป็นบุคคล และ/หรือนิติบุคคลประเภทอ่ืน ๆ เช่น คณะบุคคล ห้างหุ้นส่วนไม่จดทะเบียนนิติบุคคลท่ีมี
กฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ หรือองค์กรอิสระ ฯลฯ บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการขอเอกสารอ่ืนใดเพิ่มเติม/ทดแทน ตามท่ี
เหน็สมควร 
 
14.7 เง่ือนไขการซือ้หน่วยลงทนุ  

14.7.1 บริษัทจดัการจะถือวา่ผู้ ถือหน่วยลงทนุได้ศกึษา และยินดีท่ีจะปฏิบติัตามเง่ือนไขต่างๆ ตามท่ีระบไุว้ในโครงการ 
และ/หรือหนงัสือชีช้วนแล้ว  
 
14.7.2 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปรับปรุงเปล่ียนแปลงเพิ่มเติม และ/หรือแก้ไขวิธีการจัดส่งเอกสาร ข้อมูล หรือ
รายงานต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกบักองทนุให้กบัผู้ ถือหน่วยลงทุนแตกต่างไปจากเดิม อาทิเช่น บริษัทจัดการอาจพิจารณา
จัดส่งเอกสาร ข้อมูล หรือรายงานต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับกองทุนผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น จัดส่งผ่านระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบริษัทจดัการ หรือ การจดัสง่ข้อมลูทางอิเลก็ทรอนิกส์ (email) เป็นต้น และ/หรือจดัสง่ให้ใน
รูปแบบข้อมลูทางอิเล็กทรอนิกส์อ่ืน หรือวิธีการอ่ืนใดตามท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุได้แสดงความจํานงไว้ แล้วแต่กรณี ทัง้นี ้
สําหรับหนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุท่ีได้รับผ่านทางระบบอิเลก็ทรอนิกส์ และ/หรือวิธีการอ่ืนใด ตามท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุ
ได้แสดงความจํานงไว้ ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถใช้แทนหนงัสือรับรองสทิธิในหน่วยลงทนุตามปกติได้ 
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อนึ่ง กรณีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุได้แสดงความจํานงในการรับเอกสาร ข้อมลู หรือรายงานต่างๆ เก่ียวกบักองทนุตามวิธีใด
วิธีหนึง่ข้างต้น บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะจดัสง่เอกสาร ข้อมลู หรือรายต่างๆ ให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุตามวิธีท่ีได้แสดง
ความจํานงไว้เท่านัน้ จนกว่าจะมีคําสัง่เปล่ียนแปลงเป็นอย่างอ่ืน ดงันัน้ ผู้ ถือหน่วยลงทนุจึงควรตรวจสอบให้แน่ใจว่า
ได้รับข้อมลูเก่ียวกบักองทนุครบถ้วน ตามวิธีหรือช่องทางท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุได้แสดงความจํานงไว้กบับริษัทจดัการ 
 
14.7.3 ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุท่ีได้ทําการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ และได้ชําระเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุเต็มตามจํานวนแล้ว จะเพิก
ถอนการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ และ/หรือขอคืนเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับอนมุติัจากบริษัทจดัการเป็นกรณี
พิเศษ 
 
14.7.4 ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุท่ีมีถ่ินฐานอยู่ในต่างประเทศ จะต้องเป็นผู้ รับภาระในเร่ืองของข้อกําหนด กฎระเบียบ และ
ภาษีตา่งๆ ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุเอง 
 
14.7.5 บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธหรือระงบั การสัง่ซือ้ การจดัสรร และ/หรือการโอนหน่วยลงทนุให้แก่ US 
Person 
 
14.7.6 บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธ และ/หรือระงับการสัง่ซือ้หน่วยลงทุน ทัง้หมดหรือบางส่วน และ/หรือ
ปฏิเสธท่ีจะให้คําแนะนําการลงทนุ ในกรณีใดกรณีหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้:- 

(1) กรณีท่ีการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุของผู้ ถือหน่วยรายใดรายหนึ่ง อาจมีผลทําให้ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุรายนัน้ๆ ถือหน่วยลงทนุ
มากกวา่ร้อยละ 5.0 ของมลูคา่หน่วยลงทนุท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมด 

(2) กรณีท่ีการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุนัน้มีผลทําให้จํานวนหน่วยลงทนุของกองทนุเกินกว่าจํานวนเงินทนุของโครงการตามท่ี
ได้รับอนมุติัจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.    

(3) กรณีเอกสารหรือข้อมลูประกอบการซือ้หน่วยลงทนุท่ีบริษัทจดัการได้รับจากผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุไม่ถกูต้องตามความเป็น
จริง และ/หรือไมค่รบถ้วน 

(4) กรณีเอกสารหรือข้อมลูประกอบการซือ้หน่วยลงทนุท่ีบริษัทจดัการได้รับจากผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุไม่ถกูต้องตามความ
เป็นจริง และ/หรือไม่ครบถ้วนทัง้ตามข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือตามข้อกําหนดของ
บริษัทจัดการ อาทิเช่น ผู้ สั่งซือ้หน่วยลงทุนปฏิเสธท่ีจะให้ข้อมูลหรือให้ข้อมูลท่ีไม่ครบถ้วน เพ่ือประกอบการให้
คําแนะนําท่ีสอดรับกบัระดบัความเส่ียงของกองทนุรวม  และ/หรือผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุประสงค์จะลงทนุในกองทนุท่ีมี
ระดับความเส่ียงสูงกว่าระดับความเส่ียงท่ีผู้ สัง่ซือ้หน่วยลงทุนยอมรับได้ และผู้สั่งซือ้หน่วยลงทุนไม่ยินยอม/ไม่ให้
คํายืนยนัรับทราบถึงระดบัความเส่ียงท่ีเพิ่มขึน้จากการลงทนุในกองทนุดงักล่าว และ/หรือกรณีท่ีผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทุน
ไมไ่ด้นําสง่เอกสารหลกัฐานประกอบการซือ้หน่วยตามท่ีกําหนด เป็นต้น 

(5) กรณีท่ีมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ สั่งซือ้หน่วยลงทุน และ/หรือผู้ ถือหน่วยลงทุน หรือบุคคลท่ีเก่ียวข้อง/เก่ียวเน่ือง/
เก่ียวพนักบัผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุ และ/หรือผู้ ถือหน่วยลงทุน เป็นบุคคลท่ีมีความเก่ียวข้อง/เก่ียวเน่ือง/เก่ียวพนักับการ
ฟอกเงินหรือการก่อการร้าย หรืออยู่ระหว่างถกูกล่าวโทษ/สอบสวน/ติดตาม/ต้องสงสยั/ถกูดําเนินคดี และ/หรือ เป็น
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บคุคลท่ีมีช่ืออยู่ในบญัชีรายช่ือผู้กระทําผิด (Black List) จากเจ้าหน้าท่ีของรัฐหรือเจ้าหน้าท่ีขององค์กรกํากบัดแูลท่ี
เก่ียวข้องในเร่ืองดงักลา่ว  

(6) กรณีท่ีปรากฏเหตกุารณ์ตามข้อ 18 “การเล่ือนกําหนดการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทนุคืนแก่ผู้ ถือหน่วย ลงทนุ” ข้อ 19 
“การไมข่ายหรือไมรั่บซือ้คืนหน่วยลงทนุตามคําสัง่ซือ้หรือ คําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ” ข้อ 20 “การหยดุรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ” 
หรือ ข้อ 24 “วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุ และ
ราคาหน่วยลงทนุ หลกัเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีท่ีมลูคา่หน่วยลงทนุไมถ่กูต้อง”  

(7) บริษัทจดัการอาจขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธการสัง่ซือ้ และ/หรือการจดัสรรหน่วยลงทนุในบางกรณีตามท่ีบริษัทจดัการ
เห็นสมควร เช่น ในกรณีท่ีบริษัทจดัการเห็นว่าเป็นประโยชน์โดยรวมต่อกองทนุหรือผู้ ถือหน่วยลงทนุ หรือกรณีท่ีการ
สัง่ซือ้หน่วยลงทนุอาจก่อให้เกิดปัญหาในการบริหารกองทนุหรือก่อให้เกิดผลเสียหายแก่กองทนุ เป็นต้น ทัง้นี ้เพ่ือเป็น
การรักษาผลประโยชน์โดยรวมของกองทนุ ผู้ ถือหน่วยลงทนุ และ ช่ือเสียงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายในอนาคตของ
บริษัทจดัการเป็นหลกั  

(8) บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิท่ีจะปฏิเสธการสัง่ซือ้ และ/หรือการจดัสรรหน่วยลงทนุทัง้หมดทกุรายการและยกเลิกการ
ขายหน่วยลงทุนภายหลงัการเสนอขายครัง้แรกนีห้ากคาดการณ์ได้ว่า การจัดตัง้และ/หรือการลงทุนของกองทุน ณ 
ขณะนัน้ๆ ไม่เหมาะสม และ/หรือไม่เป็นประโยชน์โดยรวมต่อนกัลงทนุ โดยบริษัทจดัการอาจยกเลิกการจดัตัง้กองทนุ
และคืนเงินคา่จองซือ้ให้กบันกัลงทนุโดยเร็ว  
 
14.7.7 กรณีท่ีการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุของบคุคลใดหรือกลุ่มบคุคลเดียวกนัใดมีจํานวนเกินข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุ
ของกองทุนรวม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธหรือระงับการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนแก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคล
เดียวกันใดท่ีซือ้หน่วยลงทุนเกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทนุ เว้นแต่เข้าข้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทนุวา่ด้วยหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุในกองทนุรวมและหน้าท่ีของบริษัทจดัการ 
 
เง่ือนไขอ่ืน : 

เง่ือนไขอ่ืนๆ ของข้อ 14 “การเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก” 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะปรับปรุง แก้ไข และ/หรือเพิ่มเติมข้อ 14 “การเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก” 
ตามหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขท่ีบริษัทจัดการกําหนด และเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ โดยบริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ลงทนุทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วนัทําการก่อนวนั
เร่ิมให้บริการ โดยจะติดประกาศ ณ สถานท่ีทําการของบริษัทจดัการและผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) ทัง้นี ้
การปรับปรุง แก้ไข และ/หรือเพิ่มเติมดงักลา่วจะเป็นไปเพ่ือประโยชน์โดยรวมของกองทนุ 

 
15. การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสทิธิในหน่วยลงทุน :  

15.1 รูปแบบของเอกสารแสดงสทิธิในหน่วยลงทนุ :  

 หนงัสือรับรองสทิธิในหน่วยลงทนุ  ระบบไร้ใบหน่วยลงทนุ  
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15.2 เง่ือนไขในการออกเอกสารแสดงสทิธิในหน่วยลงทนุและระยะเวลาการสง่มอบ :  

(1) โครงการจดัการจะใช้ระบบไร้ใบหน่วยลงทนุ (Scripless) โดยบริษัทจดัการจะดําเนินการให้นายทะเบียนหน่วยลงทนุ
ทําการบนัทึกช่ือผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุเป็นผู้ ถือหน่วยลงทนุในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุตามรายละเอียดใน “ใบคําขอเปิด
บญัชีกองทนุและ/หรือบญัชีผู้ ถือหน่วยลงทนุ” และ “ใบคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ” เม่ือผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุได้ชําระเงินค่าซือ้
หน่วยลงทนุครบถ้วนแล้ว  

ในกรณีท่ีมีผู้ ถือหน่วยลงทนุตัง้แต่ 2 คนขึน้ไป แต่ไม่เกิน 4 คนถือหน่วยลงทนุร่วมกนั บริษัทจดัการจะจดแจ้งช่ือผู้ ถือ
หน่วยลงทนุเหล่านัน้เป็นผู้ ถือหน่วยลงทนุร่วมกนัในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุ และจะถือเอาบคุคลท่ีมีช่ือแรกในคําขอ
เปิดบญัชีกองทุนเป็นผู้ ใช้สิทธิในฐานะผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทุนหรือผู้ ถือหน่วยลงทุน อย่างไรก็ดีหากผู้สัง่ซือ้ประสงค์เป็น
อยา่งอ่ืน บริษัทจดัการอาจพิจารณาตามท่ีเหน็สมควร  

(2) นายทะเบียนหน่วยลงทนุจะออก “หนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุ/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากบัภาษี” ทกุครัง้ท่ีมีการ
สัง่ซือ้หรือขายคืนหน่วยลงทุน เพ่ือเป็นการยืนยนัจํานวนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนและจะจัดส่งให้แก่ผู้ ถือ
หน่วยลงทนุภายใน 15 วนัทําการนบัแต่วนัทําการถดัจากวนัท่ีปิดการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก หรือภายใน 7 วนั
ทําการนบัแตว่นัคํานวณมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิของวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุในช่วงการขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ
ภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก อนึ่ง เอกสารหลกัฐานต่างๆ จะจดัส่งโดยทางไปรษณีย์หรือให้ผู้สนบัสนนุการขายหรือ
รับซือ้คืนเป็นผู้มอบให้แล้วแตก่รณี  

นายทะเบียนหน่วยลงทนุและ/หรือบริษัทจดัการจะถือเอายอดคงเหลือของหน่วยลงทนุท่ีปรากฎในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุ
และในหนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุท่ีนายทะเบียนหน่วยลงทนุได้ส่งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุฉบบัล่าสดุเป็นรายการท่ี
เป็นปัจจุบนัและถกูต้อง หากปรากฏข้อผิดพลาด ผู้ ถือหน่วยลงทนุจะต้องทําการทกัท้วงข้อผิดพลาดภายใน 7 วนัทํา
การนบัแตว่นัท่ีในหนงัสือรับรองสทิธิท่ีได้จดัสง่ให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุ  

(3) นายทะเบียนหน่วยลงทนุจะดําเนินการให้มีการออกและจดัสง่ “รายงานการถือหน่วยลงทนุ” ซึง่ได้รับการปรับปรุง
รายการให้เป็นปัจจบุนั ณ วนัทําการสดุท้ายของทกุไตรมาสตามปีปฏิทินให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุตามรายช่ือท่ีปรากฏอยู่
ในสมดุทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุ ณ วนัทําการ สดุท้ายของไตรมาสนัน้ๆ  
ในกรณีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุรายใดมีจํานวนหน่วยลงทนุในบญัชีกองทนุเหลือต่ํากว่า 500 หน่วย นายทะเบียนหน่วยลงทนุ
และ/หรือบริษัทจดัการขอสงวนสทิธิท่ีจะไมจ่ดัสง่รายงานดงักลา่ว  

(4) ในกรณีท่ีบญัชีกองทนุของผู้ ถือหน่วยลงทนุไม่มีมลูค่าคงเหลือในบญัชีและบญัชีนัน้ไม่มีการติดต่อใช้บริการเป็น
เวลานานติดต่อกนัเกิน 1 ปี บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะปิดบญัชีดงักล่าวโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ ถือหน่วย ลงทนุทราบ
ลว่งหน้าไมว่า่ด้วยเหตผุลใดๆ  

(5) นายทะเบียนหน่วยลงทนุและ/หรือบริษัทจดัการจะดําเนินการออกใบหน่วยลงทนุให้กบัผู้ ถือหน่วยลงทนุเฉพาะใน
กรณีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุร้องขอให้ออกใบหน่วยลงทนุ เพ่ือนําไปใช้เป็นหลกัประกนัในการขอสินเช่ือจากสถาบนัการเงิน 
โดยผู้ ร้องขอจะต้องดําเนินการดงันี ้ 

(5.1) กรอกรายละเอียดในใบคําขอให้ออกใบหน่วยลงทนุ ซึง่ขอรับได้จากนายทะเบียนหน่วยลงทนุ  

(5.2) ย่ืนใบคําขอให้ออกใบหน่วยลงทนุพร้อมชําระค่าธรรมเนียมในการออกใบหน่วยลงทนุต่อนายทะเบียนหน่วยลงทนุ
ตามท่ีระบไุว้ในข้อ 23 “คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากผู้สัง่ซือ้หรือผู้ ถือหน่วยลงทนุและกองทนุรวม”  
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(5.3) นายทะเบียนหน่วยลงทนุโดยได้รับมอบหมายจากบริษัทจดัการจะดําเนินการออกใบหน่วยลงทนุให้กบัผู้ ถือหน่วยลงทนุ
ตามจํานวนหน่วยลงทนุท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุกรอกในใบคําขอ สําหรับกรณีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุกรอกจํานวนหน่วยลงทนุใน
ใบคําขอมากกว่าจํานวนหน่วยลงทนุท่ีปรากฏอยู่ในรายการท่ีบนัทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทนุ นายทะเบียนหน่วยลงทุน 
และ/หรือบริษัทจัดการจะถือว่าผู้ ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะให้ออกใบหน่วยลงทุนสําหรับหน่วยลงทุนจํานวนเท่าท่ี
ปรากฏอยูใ่นรายการท่ีบนัทกึโดยนายทะเบียนหน่วยลงทนุนัน้  

(5.4) ใบหน่วยลงทนุท่ีออกให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุจะมีรายการตามท่ีคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์
ประกาศกําหนดซึ่งจะระบุช่ือผู้ ถือหน่วยลงทนุ โดยในใบหน่วยลงทนุ จะต้องมีลายมือช่ือกรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม
ผูกพนับริษัทจัดการและประทับตราสําคญั หรือจะต้องมีลายมือช่ือกรรมการผู้ มีอํานาจลงนามผูกพนันายทะเบียน
หน่วยลงทนุ และ/หรือใช้เคร่ืองจกัรประทบั หรือโดยวิธีอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์จะ
อนญุาตให้ทําได้ จงึจะถือวา่ใบหน่วยลงทนุถกูต้องและมีผลสมบรูณ์ตามกฎหมาย  
 
16. การรับซือ้คืนหน่วยลงทุน :  

16.1 ช่องทางการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ 

 บริษัทจดัการ  ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 

 Internet  บริการขายผา่นเจ้าหน้าท่ีทางโทรศพัท์ 

 บริการการลงทนุตามแผนการลงทนุอตัโนมติั (Regular Saving Plan) 

 
16.2 วิธีการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ :  รับซือ้คืนหน่วยลงทนุแบบปกติ 
รายละเอียดวธีิการรับซือ้คืนหน่วยลงทุน 

วิธีการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ และราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ 
 
16.2.1 การสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ 

ผู้ ถือหน่วยลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียดในใบคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน และเอกสารอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง ให้ครบถ้วน
ชดัเจน 
 
16.2.2 มลูคา่ขัน้ต่ําของการขายคืนหน่วยลงทนุ 
- ไมกํ่าหนด - 
 
16.2.3 ราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ 

ราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ = มลูคา่หน่วยลงทนุ ณ สิน้วนัทําการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ  

หกัด้วย  สว่นตา่งคา่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุ (Redemption Spread) (ถ้ามี)  

หกัด้วย  คา่ธรรมเนียมการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ(Back-end Fee) (ถ้ามี)  
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บริษัทจดัการจะใช้มลูค่าหน่วยลงทนุ ณ สิน้วนัทําการท่ีรับซือ้คืนหน่วยลงทนุเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคารับซือ้คืน 
โดยมลูค่าหน่วยลงทนุ ราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ ต้องเป็นมลูค่าและราคาท่ีได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์
แล้ว 
 
16.2.4 การรับซือ้คืนหน่วยลงทนุผา่นช่องทางท่ีบริษัทจดัการกําหนด 

ผู้ถือหน่วยลงทนุที่ต้องการขายคืนหน่วยลงทนุสามารถติดต่อขอรับใบคําสัง่ขายคืนและขายคืนหน่วยลงทนุได้ท่ี
บริษัทจดัการ หรือสํานกังานและสาขาของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) สําหรับมลูค่าขัน้ต่ําของการสัง่ขาย
คืน และจํานวนเงินสงูสดุตอ่ครัง้ในการสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ ให้เป็นไปตามท่ีระบไุว้ในหนงัสือชีช้วน และ/หรือคู่มือการ
ใช้บริการของแต่ละระบบ และ/หรือตามท่ีบริษัทจัดการประกาศกําหนดเพิ่มเติม ทัง้นี ้การทํารายการสัง่ขายคืนหน่วย
ลงทนุผ่านบริษัทจดัการ ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถติดต่อด้วยตนเองได้ท่ีบริษัทจดัการ หรือส่งคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ
มายงับริษัทจัดการผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือทางไปรษณีย์ หรือเคร่ืองโทรสาร หรือวิธีอ่ืนใด ท่ีบริษัทจดัการ
ประกาศกําหนด  

นอกจากช่องทางการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุดงักลา่วข้างต้นแล้ว บริษัทจดัการยงัเปิดให้มีช่องทางอ่ืนๆ อาทิเช่น  

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

- บริการการลงทนุตามแผนการลงทนุอตัโนมติั (Regular Saving Plan) หรือ 

- บริการขายผา่นเจ้าหน้าท่ีทางโทรศพัท์  

ซึ่งวิธีการหรือช่องทางการรับซือ้คืนหน่วยลงทุนดงักล่าวข้างต้น บริษัทจดัการอาจเปิด และ/หรือไม่เปิดให้บริการครบทุก
ช่องทาง ผู้สัง่ขายคืนหน่วยลงทนุสามารถสอบถามเพ่ิมเติม และขอคุ่มือการใช้บริการของแต่ละระบบได้ท่ีบริษัทจดัการ 
และ/หรือสถานท่ีติดต่อทกุแห่งของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) ทัง้นี ้ผู้สัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ
สามารถศกึษารายละเอียด ข้อกําหนด และเง่ือนไขตา่งๆ ของแตล่ะระบบได้จากคู่มือการใช้บริการ และ/หรือท่ีบริษัทได้
ประกาศเพิ่มเติม เช่น ผู้สัง่ขายคืนหน่วยลงทนุท่ีต้องการใช้บริการในแต่ละระบบ จะต้องเคยเปิดบญัชีกองทนุหรือบญัชี
ผู้ ถือหน่วยลงทนุมาก่อน และ/หรือได้รับอนมุติัการขอใช้บริการ และ/หรือการขอหกับญัชีเงินฝากอตัโนมติัของธนาคาร
พาณิชย์ เป็นต้น  

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติม หยุดการให้บริการ และ/หรือปรับลด วิธีการหรือช่องทาง
ดงักล่าว ซึ่งจะเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ โดย
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนวันเร่ิม / หยุดการให้บริการ ทัง้นี ้จะติด
ประกาศ ณ สถานท่ีทําการของบริษัทจดัการและผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) 
 
16.3 ระยะเวลาในการรับซือ้คืน  

ทุกวันทาํการรับซือ้คืนหน่วยลงทุน  ระหว่างเวลา......................ถงึ.......................(จะระบุไว้ในหนังสือชีช้วน) 
ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถทํารายการซือ้/ขายคืน/สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนได้ ระหว่างเวลาเปิดทําการธนาคารพาณิชย์ 
ทัง้นี ้การทํารายการภายในเวลาท่ีกําหนดใด ให้ถือเป็นรายการของวนัทําการนัน้ ทัง้นี ้การทํารายการภายหลงัเวลาท่ี
กําหนด จะถือเป็นรายการของวนัทําการถดัไป  
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บริษัทจดัการสงวนสทิธิท่ีจะพิจารณาข้อมลู และเวลาการทํารายการของผู้ ถือหน่วยลงทนุ ภายใต้หลกัฐานท่ีปรากฏอยู่
ท่ีบริษัทจดัการเป็นหลกัฐานอ้างอิงเทา่นัน้ 

อนึ่ง บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปล่ียนแปลง/แก้ไข/ขยาย/เพิ่ม/ลด วนั เวลา วิธีการ หรือ หยดุ/เล่ือนการส่งคําสัง่
ซือ้/ขายคืน/ สบัเปล่ียน และ/หรือการส่งคําสัง่ซือ้/ขายคืน/สบัเปล่ียนล่วงหน้าเป็นการชัว่คราว/ถาวร ซึ่งหากเป็นกรณีท่ี
บริษัทจดัการทราบหรือรู้เหตลุ่วงหน้า บริษัทจดัการจะประกาศให้ผู้ ถือหน่วยทราบไม่น้อยกว่า 3 วนัทําการก่อนมีการ
ปรับเปล่ียน อย่างไรก็ดี หากเป็นกรณีไม่ทราบล่วงหน้า อาทิเช่น  เกิดการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ หรือเกิดการ
เปล่ียนแปลงทางการเมือง หรือสถานการณ์การลงทนุไม่เหมาะสม เป็นต้น บริษัทจดัการจะประกาศให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุ
ทราบโดยเร็วท่ีสดุ โดยประกาศไว้ ณ สถานท่ีทําการของบริษัทจดัการและผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี)  
 
16.4 การขายคืนหน่วยลงทนุ 

ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า 

ทัง้นี ้ให้ดเูง่ือนไขในข้อ 16.3 ประกอบ  
 
16.5 การชําระเงินคา่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุ  

16.5.1 บริษัทจัดการจะดําเนินการหรือมอบหมายให้ผู้สนับสนนุการขายหรือรับซือ้คืนชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน
ภายใน 5 วนัทําการนบัแต่วนัคํานวณมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทนุ และราคารับซือ้คืน
หน่วยลงทุน โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ ถือหน่วยลงทุนหรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมสัง่จ่ายเฉพาะระบุช่ือ
ผู้ ถือหน่วยลงทนุ และจดัสง่ทางไปรษณีย์หรือนําสง่โดยผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน ทัง้นี ้ตามท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุได้แจ้ง
ความประสงค์ไว้  
 
16.5.2 สิทธิของผู้ ถือหน่วยลงทนุในการขายคืนหน่วยลงทนุ จะเกิดขึน้หลงัจากท่ีนายทะเบียนหน่วยลงทนุได้บนัทึก
ข้อมลูการสัง่ซือ้/ขายหน่วยลงทนุของผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้วเทา่นัน้  
 
16.5.3 บริษัทจดัการจะยกเลกิจํานวนหน่วยลงทนุท่ีรับซือ้คืน ในวนัทําการถดัจากวนัทําการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุนัน้  
 
16.6 เง่ือนไขการขายคืนหน่วยลงทนุ  

16.6.1 บริษัทจดัการจะถือว่าผู้ ถือหน่วยลงทุนได้ทําการศึกษา และยินดีจะปฏิบติัตามเง่ือนไขต่างๆ ตามท่ีระบุไว้ใน
โครงการ และ/หรือหนงัสือชีช้วนแล้ว 
 
16.6.2 ในการขายคืนหน่วยลงทนุนัน้ ผู้ ถือหน่วยลงทนุจะต้องแสดงบตัรประจําตวัประชาชน หรือบตัรประจําตวัผู้ เสีย
ภาษีอากร หรือบตัรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจหรือบัตรแสดงตนอ่ืนใดท่ีบริษัทจัดการเห็นสมควร ต่อ
บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหรือสาขาของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 
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16.6.3 ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีย่ืนแสดงความจํานงในการขายคืนหน่วยลงทนุ และ/หรือสง่คําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ จะทํา
การยกเลกิหรือเปล่ียนแปลงไมไ่ด้ ทัง้นี ้เว้นแตจ่ะได้รับความเหน็ชอบจากบริษัทจดัการเป็นกรณีพิเศษ 
 
16.6.4 ในกรณีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุระบจํุานวนหน่วยลงทนุและ/หรือจํานวนเงินท่ีต้องการขายคืนในใบคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ
มากกว่าจํานวนหน่วยลงทนุและ/หรือจํานวนเงินท่ีปรากฎในการบนัทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทนุบริษัทจดัการจะ
ถือว่าผู้ ถือหน่วยลงทนุประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทนุทัง้หมดเท่าท่ีปรากฏตามท่ีบนัทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทนุ
นัน้  
 
16.6.5 เอกสารใบบันทึกรายการท่ีออกจากเคร่ืองโทรสารของผู้ สั่งขายคืนสามารถใช้เป็นเอกสารประกอบการทํา
รายการได้เท่านัน้ บริษัทจดัการจะพิจารณาจากหลกัฐานท่ีปรากฏอยู่กบับริษัทจดัการเป็นหลกัฐานการทํารายการท่ี
สมบรูณ์และอ้างอิงได้ 
 
16.6.6 กรณีเปล่ียนแปลงวนั เวลา วิธีการ หรือหยดุรับคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ และ/หรือปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมการรับซือ้
คืนหน่วยลงทนุ   

บริษัทจดัการอาจทําการขยาย หรือลดระยะเวลาในการรับคําสัง่ซือ้คืน/ขายคืนหน่วยลงทนุ และ/หรือระยะเวลาการสง่
คําสัง่ลว่งหน้าต่างไปจากเดิม เช่น หากผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนท่ีบริษัทจดัการแต่งตัง้ได้ทําการขยาย หรือลด
ระยะเวลาในการทําการให้แตกต่างไปจากวนั เวลาทําการตามปกติของธนาคารพาณิชย์ไทย หรือหากธนาคารพาณิชย์ได้
ทําการขยาย หรือลดระยะเวลาในการทําการให้แตกต่างไปจากวัน เวลาทําการตามปกติ หรือหากมีการปรับปรุง/
เปล่ียนแปลงระบบการโอนเงินระหวา่งประเทศ เป็นต้น  
 
16.6.7 กรณีปฏิเสธ / ชะลอการสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ  
บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิท่ีจะปฏิเสธ และ/หรือชะลอการสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ ในกรณีใดกรณีหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้ 

(1) กรณีท่ีเอกสารหลกัฐานการสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุไมค่รบถ้วน  

(2) กรณีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีทําการขายคืนหน่วยลงทนุยงัมิได้นําส่งเอกสารหลกัฐานต่างๆ ท่ีใช้เปิดบญัชีจนครบถ้วน 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุรายท่ีประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทนุจะต้องนําสง่เอกสารหลกัฐานต่างๆ จนครบถ้วนก่อนจึงจะทําการ
ขายคืนหน่วยลงทนุได้ 

(3)กรณีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุมีการเปล่ียนแปลงข้อมลูหรือข้อเท็จจริงใดๆ และยงัมิได้ทําการแจ้งการเปล่ียนแปลง และ/หรือ
นําสง่เอกสารหลกัฐานการเปล่ียนแปลงตา่งๆ ให้บริษัทจดัการ และ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 

(4) กรณีท่ีมีคําสัง่จากหน่วยงานท่ีมีอํานาจตามกฎหมาย  มีคําสัง่ให้ปฏิเสธ / ชะลอ / ระงบั การสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ 
 
16.6.8 ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีมีใบหน่วยลงทนุท่ีนายทะเบียนหน่วยลงทนุหรือบริษัทจดัการได้ออกไว้ให้ตามข้อ 15 “การ
ออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทนุ” หากจะขายคืนหน่วยลงทนุจํานวนดงักล่าวจะต้องนําใบหน่วยลงทนุมา
ส่งมอบคืนแก่บริษัทจัดการเพ่ือให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนทําการโอนหน่วยลงทุนนัน้เข้าระบบไร้ใบหน่วยลงทุน 
(Scripless) ก่อน จงึจะขายคืนหน่วยลงทนุดงักลา่วได้ 
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เง่ือนไขอ่ืน :  

เง่ือนไขอ่ืนๆ ของข้อ 16 “การรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ” 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะปรับปรุง แก้ไข และ/หรือเพิ่มเติมข้อ 16  “การรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ” ตามหลกัเกณฑ์และ
เง่ือนไขท่ีบริษัทจดัการกําหนด และเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยไม่ถือว่าเป็นการ
แก้ไขโครงการ โดยบริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ลงทนุทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วนัทําการก่อนวนัเร่ิมให้บริการ โดยจะติด
ประกาศ ณ สถานท่ีทําการของบริษัทจดัการและผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) ทัง้นี ้การปรับปรุง แก้ไข และ/หรือ
เพิ่มเติมดงักลา่วจะเป็นไปเพ่ือประโยชน์โดยรวมของกองทนุ 

 
17. การสับเปล่ียนหน่วยลงทุน :  

ช่องทางการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ : 

 บริษัทจดัการ        ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 

 Internet  บริการสบัเปล่ียนผา่นเจ้าหน้าท่ีทางโทรศพัท์  

 บริการการลงทนุตามแผนการลงทนุอตัโนมติั (Regular Saving Plan)  

17.1 เง่ือนไขการสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทนุ 

การสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทนุ หมายถงึ การขายคืนหน่วยลงทนุของกองทนุเปิดหนึ่ง (“กองทนุเปิดต้นทาง”) เพ่ือซือ้
หน่วยลงทนุของกองทนุเปิดอีกกองทนุหนึ่ง (“กองทนุเปิดปลายทาง”) ตามเง่ือนไขท่ีระบไุว้ในโครงการจดัการและ/หรือ
หนงัสือชีช้วน  

โดยบริษัทจดัการจะดําเนินการนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุซึ่งได้หกัค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุขาออก
จากกองทนุเปิดต้นทาง (ถ้ามี) ไปชําระค่าซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุเปิดปลายทาง โดยเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุดงักลา่ว
นีจ้ะถกูหกัคา่ธรรมเนียมในการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุขาเข้าของกองทนุเปิดปลายทางไว้ด้วย (ถ้ามี) 

ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปล่ียนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนเปิดท่ีอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ โดย
จะต้องเป็นกองทุนเปิดท่ีระบุไว้ในหนังสือชีช้วนว่าสามารถทําการสับเปล่ียนการถือหน่วยลงทุนได้เท่านัน้ ทัง้นี ้การ
สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุไปมาระหวา่งกองทนุเปิดตา่งๆ นัน้ จะต้องเป็นไปตามเง่ือนไขท่ีระบไุว้ในหนงัสือชีช้วนด้วย 

ทัง้นี ้การในทํารายการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุใดๆ ผู้ ถือหน่วย/ผู้ลงทนุสามารถทํารายการสบัเปล่ียนได้เฉพาะกรณีเป็น
การทํารายการภายใต้ผู้ ถือหน่วยบุคคลเดียวภายใต้หมายเลขผู้ ถือหน่วยเดียวกนัเท่านัน้ บริษัทจดัการไม่อนญุาติให้มีการ
สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุข้ามหมายเลขผู้ ถือหน่วยลงทนุ เว้นแตจ่ะได้รับการพิจารณาจากบริษัทจดัการเป็นรายกรณี 

อนึ่ง ในการทํารายการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุใดๆ ของผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีทําการเปิดบญัชีกองทนุผ่านตวัแทนขายของ
บริษัทจดัการนัน้ อาจมีกรณีท่ีไม่สามารถทํารายการสบัเปล่ียนได้ ทัง้นี ้ขึน้อยู่กบัระบบงานของตวัแทนท่ีทําการเปิด
บญัชีของผู้ ถือหน่วยเป็นสําคญั 

อย่างไรก็ตาม บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะให้มีการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุจากกองทนุเปิดภายใต้การบริหารของ
บริษัทจดัการ (“กองทนุเปิดต้นทาง”) มาเข้ากองทนุเปิด ออล เอเชีย อิควิตี ้(“กองทนุเปิดปลายทาง”) และ/หรือ การ
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สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิด ออล เอเชีย อิควิตี ้(“กองทุนเปิดต้นทาง”) ไปยังกองทุนเปิดอ่ืนภายใต้การ
บริหารจดัการของบริษัทจดัการ (“กองทนุเปิดปลายทาง”) โดยขึน้อยูก่บัดลุยพินิจของบริษัทจดัการ ทัง้นี ้การสบัเปล่ียน
หน่วยลงทนุของกองทนุเปิดดงักลา่ว จะต้องเป็นไปตามเง่ือนไขท่ีระบไุว้ในโครงการจดัการ และ/หรือหนงัสือชีช้วน  

ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทนุทราบถึงกองทนุที่สามารถสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุได้ทางเว็บไซต์ของ
บริษัทจดัการ 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะหยดุรับคําสัง่สบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทุนเป็นการชัว่คราว หรือถาวรก็ได้ ในกรณีท่ี 
บริษัทจดัการเห็นว่าการหยดุรับคําสัง่สบัเปล่ียนดงักล่าวจะเป็นประโยชน์สงูสดุ หรือมีผลกระทบในทางท่ีดีต่อกองทนุ
เปิดและผู้ ถือหน่วยลงทนุ โดยจะปิดประกาศไว้ท่ีสํานกังานของบริษัทจดัการ และ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้
คืน (ถ้ามี) และ/หรือประกาศในเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ 
 
17.2 วนัเวลาทําการสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทนุ 

ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถทําการสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทนุได้ โดยวนัและเวลาในการสง่คําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ
ให้เป็นวนัและเวลาเดียวกนักบัการสง่คําสัง่ซือ้หรือคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ ตามท่ีระบไุว้ในโครงการ และ/หรือหนงัสือ
ชีช้วนของทัง้กองทนุเปิดต้นทาง และกองทนุเปิดปลายทาง และ/หรือเง่ือนไข หรือหลกัเกณฑ์ท่ีบริษัทจดัการกําหนด 

 
17.3 การกําหนดราคาขายหน่วยลงทนุ กรณีสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทนุ  

ในการสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทนุ มลูค่าหน่วยลงทนุท่ีใช้เป็นเกณฑ์ในการคํานวณเม่ือสิน้วนัทําการสบัเปล่ียนจะ
กําหนดราคาขายและราคารับซือ้ ดงันี ้ 

(1) กรณีเป็นกองทนุเปิดต้นทาง  

การกําหนดราคารับซือ้คืนหน่วยลงทุนจะใช้มลูค่าหน่วยลงทุนของวนัทําการสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทุน หกัด้วย
คา่ธรรมเนียม (ถ้ามี)   

(2) กรณีเป็นกองทนุเปิดปลายทาง  

การคํานวณราคาสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุจะใช้มลูคา่หน่วยลงทนุท่ีคํานวณได้ ณ วนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุก่อนหน้า
วนัท่ีบริษัทจดัการถือวา่ได้รับเงินจากกองทนุเปิดต้นทาง บวกด้วยคา่ธรรมเนียม (ถ้ามี) 

ทัง้นี ้มลูค่าหน่วยลงทนุท่ีใช้คํานวณราคาขายและราคารับซือ้ในการสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทนุข้างต้นจะต้องได้รับ
การรับรองจากผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว 
 
17.4 วิธีการสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทนุ  

วิธีหรือช่องทางการสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทุนให้ใช้วิธีหรือช่องทางเดียวกันกับการส่งคําสัง่ซือ้หรือคําสัง่ขายคืน
หน่วยลงทนุ ตามท่ีระบไุว้ในโครงการ และ/หรือหนงัสือชีช้วนของทัง้กองทนุเปิดต้นทาง และกองทนุเปิดปลายทาง และ/หรือ
เง่ือนไขหรือหลกัเกณฑ์ท่ีบริษัทจดัการกําหนด 
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17.5 การคืนเงินคา่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ 

เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีระบไุว้ในข้อ 13.5 “การคืนเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุ” และข้อ 14.5 “การคืนเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุ” 

เง่ือนไขอ่ืน : 

เง่ือนไขอ่ืนๆ ของข้อ 17 “การสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ” 

บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิท่ีจะปฏิเสธ และ/หรือระงบัการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ ทัง้หมดหรือบางสว่น และ/หรือปฏิเสธ
ที่จะให้คําแนะนําการลงทนุในกรณีที่เอกสารหรือข้อมลูประกอบการสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุที่บริษัทจดัการได้รับ
จากผู้ ถือหน่วยลงทนุไมถ่กูต้องตามความเป็นจริง และ/หรือไม่ครบถ้วนทัง้ตามข้อกําหนดของสํานกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. และ/หรือตามข้อกําหนดของบริษัทจดัการ อาทิเช่น ผู้ ถือหน่วยลงทนุปฏิเสธท่ีจะให้ข้อมลูหรือให้ข้อมลูท่ีไม่ครบถ้วน 
เพ่ือประกอบการให้คําแนะนําท่ีสอดรับกับระดับความเส่ียงของกองทุนรวม และ/หรือผู้ ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะ
สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุไปลงทนุในกองทนุท่ีมีระดบัความเส่ียงสงูกว่าระดบัความเส่ียงท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุยอมรับได้ และ
ผู้ ถือหน่วยลงทนุไมยิ่นยอม/ไมใ่ห้คํายืนยนัรับทราบถงึระดบัความเส่ียงท่ีเพิ่มขึน้จากการลงทนุในกองทนุดงักลา่ว และ/หรือ
กรณีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุไมไ่ด้นําสง่เอกสารหลกัฐานประกอบการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุตามท่ีกําหนด เป็นต้น 

นอกจากนี ้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปรับปรุง แก้ไข และ/หรือเพิ่มเติม ข้อ 17 “การสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน” ตาม
หลกัเกณฑ์และเง่ือนไขท่ีบริษัทจดัการกําหนด และเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยไม่
ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วนัทําการก่อนวันเร่ิม
ให้บริการ โดยจะติดประกาศ ณ สถานท่ีทําการของบริษัทจดัการและผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) 

ทัง้นี ้การปรับปรุง แก้ไข และ/หรือเพิ่มเติมดงักลา่วจะเป็นไปเพ่ือประโยชน์โดยรวมของกองทนุ 
 
18. การเล่ือนกาํหนดการชาํระเงนิค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :  

บริษัทจดัการอาจเล่ือนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุคืนแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีได้มีคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ
ของกองทนุเปิดได้ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้
 
18.1 บริษัทจดัการพิจารณาแล้ว มีความเช่ือโดยสจุริตและสมเหตสุมผลว่าเป็นกรณีท่ีเข้าเหตุดงัต่อไปนี ้โดยได้รับ
ความเหน็ชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว  

(1) มีเหตจํุาเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่ายโอน หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทนุรวมเปิดได้อย่างสมเหตสุมผล 
หรือ  

(2) มีเหตุท่ีทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินท่ีลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุ
ดงักลา่วอยูน่อกเหนือการควบคมุของบริษัทจดัการ  
 
18.2 ผู้ถือหน่วยลงทนุมีคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจดัการพบว่า ราคารับซือ้คืน
หน่วยลงทนุดงักล่าวไม่ถูกต้องและผู้ดูแลผลประโยชน์ยงัไม่ได้รับรองข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและ
รายงานการชดเชยราคา โดยราคารับซือ้คืนหน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกต้องนัน้ต่างจากราคารับซือ้คืนหน่วยลงทุนท่ีถกูต้อง
ตัง้แตห่นึง่สตางค์ขึน้ไป และคิดเป็นอตัราตัง้แตร้่อยละ 0.5 ของราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุท่ีถกูต้อง  
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ทัง้นี ้การเล่ือนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุตาม 18.1 หรือ 18.2 ให้บริษัทจดัการปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์
ดงัตอ่ไปนี ้ 

(1) เล่ือนกําหนดชําระค่าขายคืนได้ไม่เกินสิบวนัทําการนบัแต่วนัท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุมีคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุนัน้ เว้น
แตไ่ด้รับการผอ่นผนัจากสํานกังาน  

(2) แจ้งผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีมีคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุไว้แล้วให้ทราบถึงการเล่ือนกําหนดการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทนุ 
ตลอดจนเปิดเผยตอ่ผู้ ถือหน่วยลงทนุรายอ่ืนและผู้ลงทนุทัว่ไปให้ทราบเร่ืองดงักลา่วด้วยวิธีการใดๆ โดยพลนั  

(3) แจ้งการเล่ือนกําหนดชําระค่าขายคืน พร้อมทัง้จดัสง่รายงานท่ีแสดงเหตผุลของการเล่ือน และหลกัฐานการได้รับ
ความเห็นชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์ตามข้อ 18.1 หรือการรับรองข้อมลูของผู้ดแูลผลประโยชน์ตามข้อ 18.2 ต่อ
สํานกังานโดยพลนั ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะมอบหมายให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ดําเนินการแทนก็ได้  

(4) ในระหว่างการเล่ือนกําหนดชําระค่าขายคืน หากมีผู้ ถือหน่วยลงทนุสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุในช่วงเวลาดงักลา่ว ให้
บริษัทจัดการรับซือ้คืนหน่วยลงทุนนัน้ โดยต้องชําระค่าขายคืนแก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนตามลําดับวันท่ีส่งคําสัง่ขายคืน
ก่อนหลงั 
 
19. การไม่ขายหรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทุนตามคาํส่ังซือ้หรือคาํส่ังขายคืนหน่วยลงทุน:  

19.1 บริษัทจัดการอาจไม่ขาย ไม่รับซือ้คืน หรือไม่รับสับเปล่ียนหน่วยลงทุนตามคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืนหรือคําสั่ง
สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุท่ีได้รับไว้แล้ว หรืออาจหยดุรับคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืน หรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุได้ ใน
กรณีท่ีปรากฏเหตดุงัตอ่ไปนี ้

(1) ตลาดหลกัทรัพย์ไมส่ามารถเปิดทําการซือ้ขายได้ตามปกติ  

(2) บริษัทจดัการพิจารณาแล้ว มีความเช่ือโดยสจุริตและสมเหตสุมผลว่าเป็นกรณีดงัต่อไปนี ้โดยได้รับความเห็นชอบ
ของผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว  

(ก) มีเหตจํุาเป็นทําให้ไมส่ามารถจําหน่าย จ่าย โอนหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิของกองทนุรวมเปิดได้อยา่งสมเหตสุมผล  

(ข) ไมส่ามารถคํานวณมลูคา่ทรัพย์สนิของกองทนุรวมเปิดได้อยา่งเป็นธรรมและเหมาะสม หรือ  

(ค) มีเหตจํุาเป็นอ่ืนใดเพ่ือคุ้มครองประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ  

ทัง้นี ้การไมข่าย ไมรั่บซือ้คืน หรือไมรั่บสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุตามคําสัง่ท่ีรับไว้แล้ว หรือการหยดุรับคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขาย
คืน หรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุตาม (ก) (ข) หรือ (ค) ให้กระทําได้ไม่เกินหนึ่งวนัทําการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อน
ผนัจากสํานกังาน  

(3) กองทุนรวมได้ลงทุนในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์ดังต่อไปนีเ้กิดขึน้ ซึ่งก่อให้เกิด
ผลกระทบตอ่กองทนุรวมอยา่งมีนยัสําคญั 

(ก) ตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์ท่ีกองทนุรวมลงทนุไม่สามารถเปิดทําการซือ้ขายได้ตามปกติ ทัง้นี ้เฉพาะในกรณีท่ีกองทนุ
รวมลงทุนในหลกัทรัพย์ท่ีซือ้ขายในตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์แห่งนัน้เกินกว่าร้อยละสิบของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทนุรวม 
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(ข) มีเหตกุารณ์ท่ีทําให้ไม่สามารถแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และทําให้ไม่สามารถโอนเงินออกจาก
ประเทศหรือรับโอนเงินจากตา่งประเทศได้ตามปกติ หรือ 

(ค) มีเหตุท่ีทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินท่ีลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุ
ดงักลา่วอยูเ่หนือการควบคมุของบริษัทจดัการ และผู้ดแูลผลประโยชน์เหน็ชอบด้วยแล้ว 

(4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทนุตามคําสัง่ซือ้ หรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุท่ีรับไว้แล้ว หรือเป็นการหยดุรับคําสัง่ซือ้ 
หรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ แก่ผู้ลงทนุเฉพาะราย เน่ืองจากปรากฏข้อเทจ็จริงดงัตอ่ไปนี ้ 

(ก) บริษัทจดัการมีเหตอุนัควรสงสยัวา่ผู้ลงทนุรายนัน้ ๆ มีสว่นเก่ียวข้องกบัการกระทําดงัตอ่ไปนี ้ 

1. การกระทําท่ีเป็นความผิดมลูฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเก่ียวกบัการป้องกนัและปราบปรามการ
ฟอกเงิน ไมว่า่จะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายตา่งประเทศ  

2. การให้การสนบัสนนุทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือ  

3. การกระทําท่ีเป็นการปฏิบติัตามคําสัง่เก่ียวกบัการยดึหรืออายดัทรัพย์สนิ โดยบคุคลผู้ มีอํานาจตามกฎหมาย  

(ข) บริษัทจดัการไมส่ามารถดําเนินการรู้จกัลกูค้า และตรวจสอบเพ่ือทราบข้อเทจ็จริงเก่ียวกบัลกูค้าได้ในสาระสําคญั  
เม่ือปรากฏเหตตุามข้อ 19.1 (1) – (4) ข้างต้น และบริษัทจดัการประสงค์จะไม่ขายหรือไม่รับซือ้คืน หรือไม่รับ
สบัเปล่ียนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืน หรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุน ให้บริษัทจัดการปฏิบัติ
ดงัตอ่ไปนี ้ 

(1) แจ้งผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีมีคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืน หรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุไว้แล้วให้ทราบถึงการไม่ขาย ไม่รับซือ้
คืน หรือไม่รับสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุโดยพลนั และหากเป็นเหตตุามข้อ 19.1 (1), (2) หรือ (3) ข้างต้น ให้เปิดเผยต่อผู้
ถือหน่วยลงทนุรายอ่ืนและผู้ลงทนุทัว่ไปให้ทราบถึงการหยดุรับคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืน หรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ
ด้วยวิธีการใดๆ โดยพลนัด้วย  

(2) รายงานการไม่ขาย ไม่รับซือ้คืน หรือไม่รับสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ หรือการหยดุรับคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืน หรือคําสัง่
สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุพร้อมทัง้แสดงเหตผุล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทนุรวมเปิดนัน้ให้สํานกังานทราบ 
โดยพลนั  

(3) ในกรณีท่ีบริษัทจดัการไม่ขาย ไม่รับซือ้คืน หรือไม่รับสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุหรือหยดุรับคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืน หรือ
คําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุตามข้อ 19.1 (1), (2) และ (3) ข้างต้น เกินหนึ่งวนัทําการ ให้บริษัทจดัการดําเนินการ
ดงัตอ่ไปนี ้ก่อนการเปิดรับคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืน หรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ  

(ก) รายงานการเปิดรับคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืน หรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ และรายงานฐานะการลงทนุของกองทนุรวมเปิด 
ณ วนัทําการสดุท้ายก่อนวนัรายงานนัน้ให้สํานกังานทราบภายในวนัทําการก่อนวนัเปิดรับคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืน หรือ
คําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ  

(ข) แจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีมีคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืน หรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุไว้แล้วให้ทราบถึงการเปิดขาย 
หรือรับซือ้คืน หรือสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุรายอ่ืนและผู้ลงทนุทัว่ไปให้ทราบถึงการ
เปิดรับคําสัง่ซือ้ หรือคําสัง่ขายคืน หรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุด้วยวิธีการใดๆ โดยพลนั   
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19.2 บริษัทจดัการจะหยดุการขายหน่วยลงทนุตามคําสัง่ซือ้ หรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุท่ีได้รับมาแล้ว หรือหยดุ
รับคําสัง่ซือ้ หรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ ในช่วงระยะเวลาท่ีบริษัทจดัการพบว่าราคาขายหน่วยลงทนุไม่ถกูต้อง 
และผู้ดแูลผลประโยชน์ยงัไม่ได้รับรองข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคา โดยราคา
ขายหน่วยลงทนุท่ีไม่ถกูต้องนัน้ต่างจากราคาขายหน่วยลงทนุท่ีถกูต้องตัง้แต่หนึ่งสตางค์ขึน้ไปและคิดเป็นอตัราตัง้แต่
ร้อยละ 0.5 ของราคาขายหน่วยลงทนุท่ีถกูต้อง โดยแจ้งผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีมีคําสัง่ซือ้ หรือสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุไว้แล้ว
ให้ทราบถงึการหยดุขายหน่วยลงทนุ หยดุรับคําสัง่ซือ้ หรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุ
รายอ่ืนและผู้ลงทนุทัว่ไปให้ทราบถงึการหยดุรับคําสัง่ซือ้ หรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ ด้วยวิธีการใดๆ โดยพลนั  
 
19.3 ในกรณีท่ีวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุของกองทนุรวมใดตรงกบัวนัท่ีสํานกังานได้ประกาศกําหนดให้เป็นวนัหยดุ
ทําการของบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ ให้บริษัทจัดการหยุดรับคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืน และคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วย
ลงทุนสําหรับวนัดงักล่าว และต้องแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบล่วงหน้าเก่ียวกับการหยดุรับคําสัง่ในกรณีดงักล่าวไม่
น้อยกว่าห้าวนัทําการก่อนถึงวนัหยุดทําการกรณีพิเศษนัน้ โดยการปิดประกาศไว้ในท่ีเปิดเผย ณ ท่ีทําการทุกแห่งของ
บริษัทจดัการ รวมทัง้จดัให้มีประกาศดงักลา่วไว้ ณ สถานท่ีติดตอ่ทกุแหง่ของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุท่ี
ใช้เป็นสถานท่ีในการซือ้ขายหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) 
 
20. การหยุดรับซือ้คืนหน่วยลงทุน :  

เพ่ือคุ้มครองประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ หรือในกรณีท่ีมีความจําเป็นเพ่ือรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงิน
ของประเทศ หรือเพ่ือรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศให้บริษัทจดัการ
หยุดรับคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืนหรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดได้เป็นการชั่วคราวตามระยะเวลาท่ี
เห็นสมควร แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน 20 วนัทําการติดต่อกนั เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้
ขยายระยะเวลาหยดุรับคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืน หรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุออกไปได้ 
 
21. การชาํระค่ารับซือ้คืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สนิอ่ืนแทนเงนิ :  

กรณีบริษัทจดัการไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทนุเป็นเงิน และจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทนุเป็นหลกัทรัพย์
หรือทรัพย์สนิอ่ืนแทน บริษัทจดัการจะกําหนดขัน้ตอนการดําเนินการต่อไป โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากสํานกังาน
ก่อนและไมถื่อวา่เป็นการแก้ไขโครงการ โดยขัน้ตอนท่ีกําหนดดงักลา่วต้องสามารถปฏิบติัได้จริง และเป็นธรรมต่อผู้ ถือ
หน่วยลงทนุของกองทนุรวมทกุราย และบริษัทจดัการจะต้องแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุรายทราบลว่งหน้าไม่น้อยกว่า 
60 วนั 
 
22. สทิธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน
(ถ้ามี) และที่ปรึกษา (ถ้ามี) :  

เว้นแตก่รณีท่ีคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ และ/หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีมีอํานาจตามกฎหมาย ได้แก้ไขเปล่ียนแปลง เพิ่มเติม ประกาศ กําหนด สั่งการ 
เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผันเป็นอย่างอ่ืน สิทธิ หน้าท่ี และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ ผู้ ดูแลผลประโยชน์ 
ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) และท่ีปรึกษา (ถ้ามี) มีดงัตอ่ไปนี ้
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22.1 สทิธิ หน้าท่ี และความรับผิดชอบของบริษัทจดัการ:  

(ก) สทิธิ หน้าท่ี และความรับผิดชอบของบริษัทจดัการ  

ในการจดัการกองทนุบริษัทจดัการมีสทิธิ หน้าท่ี และความรับผิดชอบในการดําเนินการ ดงัตอ่ไปนี ้ 

(1) การบริหารกองทนุ  

(1.1) ย่ืนคําขอจดทะเบียนกองทรัพย์สินซึ่งเป็นเงินได้จากการขายหน่วยลงทนุของโครงการเป็นกองทนุต่อสํานกังาน
คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ภายใน 15 วนัทําการนบัแต่วนัปิดการเสนอขายหน่วยลงทนุต่อ
ประชาชนครัง้แรก  

(1.2) ดการกองทนุให้เป็นไปตามท่ีระบไุว้ในโครงการท่ีได้รับอนมุติั ตลอดจนข้อผกูพนัระหว่างบริษัทจดัการและผู้ ถือ 
หน่วยลงทุน พระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศ
สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ีประกาศไว้ทัง้ในปัจจบุนัและท่ีจะมีแก้ไขเพิ่มเติมโดยเคร่งครัด 

(1.3) นําเงินของกองทนุไปลงทนุในหลกัทรัพย์ต่างๆ หรือทรัพย์สินอ่ืน ตามท่ีระบไุว้ภายใต้ข้อ 3.6 “ประเภทของ
หลกัทรัพย์หรือ ทรัพย์สินอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนท่ีจะลงทุน” และซือ้ขาย จําหน่าย สัง่โอน เปล่ียนแปลง
เพิ่มเติมหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินท่ีลงทุนไว้ ตามท่ีบริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะลงทุนให้เป็นไปตามข้อกําหนดของ
กฎหมายและตามวตัถปุระสงค์และนโยบายการลงทนุของกองทนุ  

(1.4) ดําเนินการเพิ่มจํานวนหน่วยลงทนุท่ีจําหน่ายแล้ว หรือลด หรือยกเลกิหน่วยลงทนุท่ีรับซือ้คืน  

(1.5) ดําเนินการเพิ่มจํานวนเงินทนุจดทะเบียนของกองทนุรวมตามท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด  

(1.6) จดัสรรผลกําไรของกองทนุเพ่ือจ่ายให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุตามวิธีท่ีกําหนดไว้ในข้อ 26 “การกําหนดเวลาและ
วิธีการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ” ของโครงการจดัการกองทนุ  

(1.7) สงวนสทิธิท่ีจะปฏิเสธ ระงบั หรือหยดุการสัง่ซือ้-ขายคืนหน่วยลงทนุตามท่ีระบไุว้ในโครงการ  

(1.8) สงวนสทิธิท่ีจะหยดุการคํานวณมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุตามท่ีระบไุว้ในโครงการ  

(1.9) สงวนสทิธิท่ีจะเล่ือนกําหนดการชําระเงินคา่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุตามท่ีระบไุว้ในโครงการ  

(1.10) สงวนสทิธิท่ีจะรับชําระหนีเ้พ่ือกองทนุด้วยทรัพย์สนิอ่ืนท่ีมิใช่หลกัประกนั แทนการชําระหนีด้้วยเงินสดตามตราสาร
แหง่หนีต้ามท่ีระบไุว้ในโครงการ  

(1.11) สงวนสิทธิท่ีจะละเว้นไม่ปฏิบัติตามมติของคณะท่ีปรึกษากองทุน หรือมติของผู้ ถือหน่วยลงทุน เม่ือบริษัท
จดัการ และ/หรือผู้จดัการกองทนุมีเหตอุนัสมควรเช่ือได้ว่ามติดงักล่าว ขดั ฝ่าฝืน กฎระเบียบ ข้อบงัคบั ประกาศ ของ
สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีมีอํานาจตามกฎหมาย  

(1.12) เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในกิจการท่ีกองทุนถือหุ้นหรือหลักทรัพย์อยู่เท่าท่ีจําเป็นเพ่ือรักษา
ผลประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ  

(1.13) เปล่ียนแปลง หรือแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจดัการกองทนุหรือ วิธีจดัการกองทนุตามท่ีระบไุว้ในโครงการ  
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(1.14) กระทํานิติกรรมสัญญาใด ๆ ในนามของกองทุน ซึ่งบริษัทจัดการมีอํานาจกระทําได้ภายในขอบเขตของ
กฎหมาย  

(1.15) ปฏิบติัหน้าท่ีและความรับผิดชอบอ่ืนเพ่ือให้บรรลซุึ่งวตัถปุระสงค์ของกองทนุและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์ของ
ผู้ถ ือหน่วยลงทุนภายใต้ขอบเขต  หน้าท่ีและความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ  โดยปฏิบัติให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ ประกาศสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์กําหนดทัง้ท่ีมีอยู่ในปัจจบุนัและท่ี
จะมีแก้ไขเพิ่มเติมโดยเคร่งครัด  

(1.16) ดําเนินการเลกิกองทนุตามท่ีระบไุว้ในโครงการ  

(2) การรับและจ่ายเงินของกองทนุ จดัให้มีการรับและจ่ายค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย หรือเงินตอบแทนอ่ืนใด จากและ
ให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนและกองทุน ให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์ของการจัดการของกองทุนตามท่ีกําหนดไว้ในข้อ 23 
“คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากผู้สัง่ซือ้หรือผู้ ถือหน่วยลงทนุและกองทนุรวม”  

(3) การแตง่ตัง้บคุคลท่ีเก่ียวข้องเพ่ือการจดัการกองทนุ  

(3.1) จดัให้มีผู้ดแูลผลประโยชน์กองทนุซึ่งมีคณุสมบติัตามประกาศสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ว่าด้วยคณุสมบติัของผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวม รวมถึงการเปล่ียนตวัผู้ดแูลผลประโยชน์ของ
กองทนุ และแต่งตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์อ่ืนแทนตามเง่ือนไขในการเปล่ียนตวัผู้ดแูลผลประโยชน์ท่ีกําหนดไว้ในข้อ 6.2 
“เง่ือนไขการเปล่ียนผู้ดแูลผลประโยชน์” ทัง้นี ้โดยได้รับอนญุาตจากสํานกังานคณะกรรมการกํากบั หลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ก่อน  

(3.2) แต่งตัง้ผู้ สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนภายใต้หลักเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการท่ีคณะกรรมการกํากับ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ประกาศกําหนด  

(3.3) จดัให้มีผู้สอบบญัชีของกองทนุท่ีมีคณุสมบติัและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามประกาศ สํานกังานคณะกรรมการ
กํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์วา่ด้วยการให้ความเหน็ชอบผู้สอบบญัชี  

(3.4) แต่งตัง้ผู้ ชําระบัญชีกองทุน เม่ือยุติหรือเลิกกองทุน ทัง้นี ้โดยความเห็นชอบของสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ก่อน  

(3.5) แตง่ตัง้และถอดถอนนายทะเบียนหน่วยลงทนุของกองทนุตามท่ีบริษัทจดัการเหน็สมควร  

(3.6) แต่งตัง้บุคคลใดๆ เพ่ือมาปฏิบัติหน้าท่ีให้แก่กองทุน อาทิเช่น ผู้ ท่ีได้รับมอบหมายการจัดการลงทุนใน
ต่างประเทศ ท่ีปรึกษาการลงทนุ ท่ีปรึกษากองทนุ ผู้ เช่ียวชาญ ผู้ให้บริการด้านข้อมลู ข่าวสาร (Information Service Provider 
/ Technical Advisor) เป็นต้น ทัง้นี ้ตามท่ีบริษัทจดัการเหน็สมควร  

(4) การดําเนินการอ่ืน ๆ  

(4.1) จดัให้มีการฝากทรัพย์สนิของกองทนุไว้กบัผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุ  

(4.2) จดัให้มีทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ประกาศ กําหนด และเก็บรักษาไว้ซึง่ทะเบียนของผู้ ถือหน่วยลงทนุ  
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(4.3) จัดทํารายงานเพ่ือแสดงข้อมูลเก่ียวกับกองทุนรวมทุกรอบปีบัญชี ซึ่งมีสาระตามท่ีกําหนดไว้ในประกาศ
สํานักงาน และส่งรายงานดังกล่าวให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนท่ีมีช่ืออยู่ในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทุนและสํานักงาน
คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ภายใน 3 เดือนนบัแต่วนัสิน้ปีบญัชี และบริษัทจดัการจะจดัให้มี
รายงานของรอบระยะเวลาล่าสดุไว้ ณ สํานกังานของบริษัทจดัการ และสถานท่ีติดต่อทกุแห่งของผู้สนบัสนนุการขาย
หรือรับซือ้คืนท่ีใช้เป็นสถานท่ีในการซือ้ขายหน่วยลงทนุ เพ่ือให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถตรวจดไูด้ และจดัสําเนาให้เม่ือ
ผู้ ถือหน่วยลงทนุร้องขอ 

ทัง้นี ้ในกรณีท่ีบริษัทจัดการเลือกจัดทําและส่งรายงานทุกรอบระยะเวลา 6 เดือน ตามปีปฏิทิน ระยะเวลาการส่ง
รายงานเพ่ือแสดงข้อมลูเก่ียวกบักองทนุรวมของรอบปีบญัชีจะขยายเป็นภายใน 4 เดือนนบัแตว่นัสิน้ปีบญัชี   

(4.4) จดัทํารายงานเพ่ือแสดงข้อมลูเก่ียวกบักองทนุรวมเปิดทกุรอบระยะเวลา 6 เดือนของปีบญัชีหรือของปีปฏิทิน 
ซึ่งมีสาระตามท่ีกําหนดไว้ในประกาศสํานกังาน และส่งรายงานดงักล่าวให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีมีช่ืออยู่ในทะเบียนผู้
ถือหน่วยลงทนุและสํานกังานภายใน 2 เดือนนบัแต่วนัสิน้รอบระยะเวลา 6 เดือนดงักลา่ว และบริษัทจดัการจะจดัให้มี
รายงานของรอบระยะเวลาล่าสดุไว้ ณ สํานกังานของบริษัทจดัการและสถานท่ีติดต่อทกุแห่งของผู้สนบัสนนุการขาย
หรือรับซือ้คืนท่ีใช้เป็นสถานท่ีในการซือ้ขายหน่วยลงทนุเพ่ือให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถตรวจดไูด้ และจดัสําเนาให้เม่ือ
ผู้ ถือหน่วยลงทนุร้องขอ 

ในกรณีท่ีบริษัทจัดการกองทุนรวมเลือกจัดทําและส่งรายงานตามวรรคหนึ่งตามรอบปีบัญชี บริษัทจัดการจะได้รับ
ยกเว้นไมต้่องจดัทําและสง่รายงานดงักลา่วในรอบระยะเวลา 6 เดือนหลงัสําหรับปีบญัชีนัน้ 

(4.5) จดัทําหนงัสือชีช้วนใหมท่กุรอบปีบญัชีเพ่ือแสดงข้อมลูเก่ียวกบักองทนุ ณ วนัสิน้ปีบญัชี และสง่ให้แก่สํานกังาน
คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ภายใน 60 วนั นบัแตว่นัถดัจากวนัสิน้ปีบญัชีนัน้  

(4.6) แจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลท่ีได้จดทะเบียนไว้แล้ว ยกเว้นการเพ่ิมจํานวนเงินทุนจดทะเบียนและการแก้ไข
เพิ่มเติมจํานวนและมลูคา่หน่วยลงทนุท่ีขายได้แล้วทัง้หมดของกองทนุ ให้แก่สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์ ทราบภายใน 5 วนัทําการนบัแตว่นัท่ีได้แก้ไขเพิ่มเติมนัน้  

(4.7) ขอรับใบแทนหลกัฐานการรับจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทนุต่อสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์ โดยเสียค่าธรรมเนียมตามอตัราท่ีสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์
กําหนดในกรณีท่ีหลกัฐานดงักลา่วสญูหายหรือถกูทําลาย  

(4.8) จดัทําข้อมลูการลงทนุในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทนุเฉล่ียในรอบระยะเวลาสามเดือน หกเดือน เก้าเดือน และสิบสอง
เดือนของรอบปีบญัชี หากบริษัทจดัการไมส่ามารถลงทนุให้เป็นไปตามสดัสว่นการลงทนุท่ีกําหนดไว้ในโครงการ พร้อม
ทัง้แสดงเหตผุล และเปิดเผยข้อมลูดงักลา่วให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ และ/หรือช่องทางอ่ืนใดท่ี
บริษัทจดัการเหน็สมควรภายใน 15 วนันบัแตว่นัสิน้รอบระยะเวลาดงักลา่ว 

(4.9) จัดทํารายงานอัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์ และ/หรือทรัพย์สินท่ีมีมูลค่าเกินอัตราส่วนท่ีสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์กําหนด ในกรณีท่ีมิได้เกิดจากการลงทุนหรือได้หลกัทรัพย์มา
เพิ่มเติมตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์กําหนด และจดัสง่
ให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ภายใน 3 วนัทําการนบัแต่วนัถดัจากวนัท่ีหลกัทรัพย์ และ/หรือ ทรัพย์สินนัน้มีมลูค่าเกินอตัราท่ี
กําหนด  
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(4.10) หน้าท่ีอ่ืนใดตามท่ีสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์กําหนด  

(ข) เง่ือนไขการเปล่ียนบริษัทจดัการ  

กองทนุรวมอาจเปล่ียนบริษัทจดัการได้เม่ือเกิดกรณีใดกรณีหนึ่งดงัต่อไปนี ้และเม่ือได้รับการอนมุติั หรือ เห็นชอบจาก
สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  

1) เม่ือสิน้สดุระยะเวลา และ/หรือเง่ือนไขท่ีกําหนดไว้ในโครงการ  

2) เม่ือผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุรวมมีมติของผู้ ถือหน่วยลงทนุซึ่งถือหน่วยลงทนุรวมกนัเกินกึ่งหนึ่ง ของจํานวน
หน่วยลงทนุท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของ โครงการจดัการกองทนุ มีมติให้เปล่ียนบริษัทจดัการ และมีการแต่งตัง้บริษัท
จัดการรายใหม่ขึน้ในเวลาใดๆ ระหว่างอายุของกองทุนรวมโดยบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์อักษรให้บริษัท
จดัการทราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 90 วนั  

3) ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงนโยบาย วิธีการในการจัดการ การดําเนินงาน การบริหารจัดการกองทุน หรือมีการ
เปล่ียนแปลงโครงสร้างผู้ ถือหน่วยลงทนุ หรือกรณีอ่ืนใดอนัจะมีผลให้บริษัทจดัการไม่ประสงค์ท่ีจะปฎิบติัหน้าท่ีต่อไป 
บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิในการไมรั่บหน้าท่ีในการจดัการกองทนุตอ่ไป ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะต้องแจ้งตอ่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ
ลว่งหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรวา่ไมป่ระสงค์ท่ีจะรับหน้าท่ีตอ่ไป (ลาออก) โดยท่ีประชมุผู้ ถือหน่วยลงทนุจะต้องดําเนินการ
จัดหาบริษัทจัดการรายใหม่ท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศ
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ และได้รับความเห็นชอบจากสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ เพ่ือทําหน้าท่ี
จดัการกองทนุตามท่ีระบุไว้ในโครงการแทนบริษัทจัดการภายในระยะเวลาไม่เกิน 90 วนันบัจากวนัท่ีได้รับแจ้งจาก
บริษัทจดัการ  

ในการเปล่ียนตวับริษัทจดัการหากเป็นกรณีท่ีกฎหมายกําหนดให้ต้องได้รับความเห็นชอบจากสํานกังานคณะกรรมการ
กํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ก็ให้ดําเนินการขอความเห็นชอบดงักลา่วก่อน โดยบริษัทจดัการจะปฏิบติัหน้าท่ี
ต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตัง้บริษัทจัดการรายใหม่ อย่างไรก็ดี หากเป็นกรณีท่ีบริษัทจัดการได้ทําการบอกกล่าวการ
ลาออกจากการเป็นบริษัทจดัการตามข้อ (3) ข้างต้นนีจ้นครบถ้วน แต่กองทนุ และ/หรือผู้ ถือหน่วยลงทนุไม่สามารถจดัหา
บริษัทจดัการกองทนุรวมอ่ืนใดมารับหน้าท่ีได้ภายใน 180 วนันบัแตว่นัท่ีบริษัทจดัการได้ทําการบอกกลา่ว บริษัทจดัการ
สงวนสทิธิท่ีจะเลกิโครงการโดยถือวา่การดําเนินการดงักลา่วได้รับความเหน็ชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุรายแล้ว  
 
22.2. สทิธิ หน้าท่ี และความรับผิดชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์ :  

(1) สทิธิของผู้ดแูลผลประโยชน์  

(1.1) ได้รับคา่ธรรมเนียมตามท่ีระบไุว้ในสญัญาแตง่ตัง้  

(1.2) บอกเลิกสญัญาแต่งตัง้ ทัง้นี ้ตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไว้ในสญัญาดงักล่าวโดยได้รับความเห็นชอบจากสํานกังาน
คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  

(2) หน้าท่ีและความรับผิดชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์  
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(2.1) ดแูลให้บริษัทจดัการปฏิบติัตามหน้าท่ีและความรับผิดชอบตามท่ีระบไุว้ในโครงการจดัการกองทนุและข้อผกูพนั
ระหว่างผู้ ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศ
คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และประกาศสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ ทัง้ในปัจจบุนั และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมโดยเคร่งครัด  

(2.2) ดูแล รับฝาก และเก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุนโดยแยกทรัพย์สินของกองทุนออกจากทรัพย์สินของผู้ ดูแล
ผลประโยชน์และทรัพย์สนิของลกูค้าอ่ืนจนกว่าจะจดทะเบียนยกเลิกกองทนุ รับเงินต่างๆ ท่ีกองทนุจะพงึได้รับจากการจดัตัง้
และดําเนินงานของกองทนุ เช่น เงินจองซือ้หน่วยลงทนุ เงินปันผล และดอกเบีย้จากหลกัทรัพย์ เงินได้จากการจําหน่าย
หรือเวนคืนหลกัทรัพย์ และเงินอ่ืนใดของกองทุน และนําเข้าไว้ในบญัชีเงินฝากและ/หรือบญัชีทรัพย์สินของกองทุน 
ตลอดจนดแูลการเบิกจ่ายทรัพย์สนิของกองทนุให้เป็นไปตามท่ีระบไุว้ในโครงการจดัการกองทนุ  

(2.3) จัดให้มีการรับมอบ เปล่ียนแปลง จําหน่าย ส่งมอบ และโอนหลักทรัพย์ต่างๆ ซึ่งเป็นทรัพย์สินของกองทุน
ตลอดจนรับชําระหรือชําระราคาคา่หลกัทรัพย์ดงักลา่ว ตามคําสัง่ของบริษัทจดัการเม่ือเหน็วา่หลกัฐานถกูต้องแล้ว  

(2.4) รับรองความถกูต้องในจํานวนหน่วยลงทนุท่ีเพิ่มขึน้จากการออกหน่วยลงทนุให้กบัผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุหรือผู้ ถือ 
หน่วยลงทุน ตามจํานวนเงินท่ีบริษัทจัดการโอนเข้าบญัชีสัง่ซือ้หน่วยลงทนุของกองทุนและจํานวนหน่วยลงทุนท่ีถูก
ยกเลกิจากการขายคืนของผู้ ถือหน่วยลงทนุในแตล่ะวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุตามคําสัง่ของบริษัทจดัการ  

(2.5) ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจดัการในการท่ีบริษัทจดัการเล่ือนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุแก่ผู้ ถือ 
หน่วยลงทุนท่ีได้มีคําสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุน เน่ืองจากมีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่ายจ่ายโอน
หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิของกองทนุได้อยา่งสมเหตสุมผล  

(2.6) ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจัดการในการท่ีบริษัทจัดการไม่ขายหรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทุนตามคําสัง่ซือ้หรือ
คําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุท่ีได้รับไว้แล้วหรือหยดุรับคําสัง่ซือ้หรือคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุหากเห็นว่ามีเหตจํุาเป็นทําให้ไม่
สามารถจําหน่ายจ่ายโอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนได้อย่างสมเหตุสมผลหรือไม่สามารถคํานวณมูลค่า
ทรัพย์สนิของกองทนุได้อยา่งเป็นธรรมและเหมาะสมหรือมีเหตจํุาเป็นอ่ืนใดเพ่ือคุ้มครองประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ  

(2.7) ให้ความเหน็ชอบแก่บริษัทจดัการในกรณีท่ีบริษัทจดัการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทนุเป็นหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สิน
อ่ืนตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีสมาคมกําหนด  

(2.8) ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจดัการในการกําหนดวิธีคํานวณมลูค่าทรัพย์สินของกองทนุ ตามราคาท่ีเป็นธรรมใน
กรณีท่ีวิธีการคํานวณมลูคา่ทรัพย์สนิตามปกติทําให้มลูคา่ทรัพย์สนิไมเ่หมาะสมกบัสภาวการณ์ในขณะคํานวณมลูคา่  

(2.9) ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจัดการเป็นลายลกัษณ์อกัษรในการทําธุรกรรมเพ่ือกองทนุรวมกบับุคคลท่ีเก่ียวข้อง 
โดยธุรกรรมนัน้ไมมี่ราคาตลาดหรือใช้ราคาอ่ืนท่ีไมเ่ป็นไปตามราคาตลาด ก่อนการทําธุรกรรมในแตล่ะครัง้ 

(2.10) ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจัดการในการรับชําระหนีเ้พ่ือกองทุนด้วยทรัพย์สินอ่ืนท่ีมิใช่หลกัประกันแทนการ
ชําระหนีด้้วยเงินสดตามตราสารแหง่หนี ้ 

(2.11) ให้ความเห็นเก่ียวกับการจัดการกองทุนของบริษัทจัดการ เพ่ือประกอบกับข้อมูลอ่ืนๆ ท่ีบริษัทจัดการเป็นผู้
จดัหาในการจดัทํารายงานดงันี ้ 
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1) รายงานทกุรอบระยะเวลาหกเดือนของรอบปีบญัชีหรือปีปฏิทิน โดยสง่ให้บริษัทจดัการภายใน 30 วนันบัตัง้แต่วนัถดั
จากวนัสิน้รอบระยะเวลาหกเดือนดงักลา่ว  

2) รายงานทกุรอบปีบญัชี โดยสง่ให้บริษัทจดัการภายใน 60 วนันบัแตว่นัสิน้ปีบญัชีนัน้  

(2.12) รับรองความถกูต้องในการคํานวณมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุ ราคารับซือ้คืน และราคาขายหน่วย
ลงทนุของกองทนุ และการคํานวณหน่วยลงทนุท่ีเพิ่มขึน้จากการออกหน่วยลงทนุให้แก่ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุ และจํานวน
หน่วยลงทุนท่ีลดลงจากการขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ ถือหน่วยลงทุนท่ีบริษัทจัดการได้คํานวณไว้ และส่งให้ผู้ดูแล
ผลประโยชน์รับรองเม่ือเหน็วา่ถกูต้องแล้ว  

(2.13) จ่ายเงินจากบญัชีเงินฝากเพ่ือเป็นคา่ใช้จ่ายตา่ง ๆ ของกองทนุตามคําสัง่ของบริษัทจดัการ  

(2.14) แจ้งและรายงานให้บริษัทจัดการทราบถึงรายละเอียดของสิทธิในการเข้าประชุมผู้ ถือหุ้น รับเงินปันผล และรับ
ดอกเบีย้ การจองหุ้นเพิ่มทนุ การเปล่ียนแปลงมลูค่าหุ้น และการเปล่ียนแปลงอ่ืนใดท่ีมีผลต่อการถือครองหลกัทรัพย์
ของกองทนุ โดยทนัทีท่ีผู้ดแูลผลประโยชน์ได้รับข่าวเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากตลาดหลกัทรัพย์  

(2.15) จดัทํารายงาน และบญัชี ดงัตอ่ไปนี ้และสง่ให้แก่บริษัทจดัการ  

1) รายงานเป็นลายลกัษณ์อักษรถึงผลในการดําเนินการตามคําสัง่ของบริษัทจัดการเก่ียวกับการรับและจําหน่าย
หลกัทรัพย์ การรับเงินปันผล ดอกเบีย้ และอ่ืน ๆ  

2) จดัทําบญัชี และรับรองความถกูต้องของทรัพย์สนิของกองทนุท่ีรับฝากไว้  

3) จดัทําบญัชีแสดงการรับจ่ายทรัพย์สนิของกองทนุ และรับรองความถกูต้อง  

4) จัดทํารายงานเก่ียวกับเงินสด และรายละเอียดการคํานวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่า 
หน่วยลงทนุของกองทนุ  

5) จดัทํางบกระทบยอดสําหรับบญัชีเงินฝากท่ีผู้ดแูลผลประโยชน์เป็นผู้ มีอํานาจลงนาม 

(2.16) แจ้งให้บริษัทจัดการทราบในกรณีท่ีบริษัทจัดการมิได้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ รวมทัง้ประกาศหลกัเกณฑ์ หรือข้อบงัคบัอ่ืนใดท่ีออกโดยอาศยัอํานาจของกฎหมายดงักล่าวจนก่อให้เกิด
ความเสียหายตอ่กองทนุ  

(2.17) จดัทํารายงานเสนอตอ่สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ในกรณีท่ีบริษัทจดัการกระทํา
การหรืองดเว้นกระทําการจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนหรือไม่ปฏิบัติตามหน้าท่ีตามมาตรา 125 แห่ง
พระราชบัญญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทัง้นีภ้ายใน 5 วัน นับแต่วันท่ีผู้ดูแลผลประโยชน์ รู้ถึง
เหตกุารณ์ ดงักลา่ว  

(2.18) ดําเนินการสอดส่องดูแลและตรวจสอบสมุดบัญชีและเอกสารหลกัฐานของกองทุนตามท่ีเห็นสมควร ทัง้นี ้
จะต้องไมเ่ข้ามามีอํานาจตอ่การตดัสนิใจและการดําเนินงานของบริษัทจดัการ  

(2.19) ดําเนินการฟ้องร้องบงัคบัคดีให้บริษัทจดัการปฏิบติัตามหน้าท่ีของตนหรือฟ้องร้องเรียกค่าสินไหมทดแทนความ
เสียหายจากบริษัทจัดการ ทัง้นี  ้เพ่ือประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทุนทัง้ปวง หรือเม่ือได้รับคําสั่งจากสํานักงาน
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คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ค่าใช้จ่ายในการฟ้องร้องบงัคบัคดีเพ่ือประโยชน์ของผู้ ถือหน่วย
ลงทนุในกองทนุให้เรียกร้องจากทรัพย์สนิของกองทนุ  

(2.20) ในกรณีท่ีมีการเลิกโครงการ หน้าท่ีผู้ ดูแลผลประโยชน์จะสิน้สุดเม่ือผู้ ชําระบัญชีได้จดทะเบียนเลิกกองทุนกับ
สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์โดยในช่วงระยะเวลาท่ีการชําระบญัชียงัไม่สิน้สดุ ผู้ดแูล
ผลประโยชน์จะรับฝากทรัพย์สนิของกองทนุจนกวา่จะจดทะเบียนเลกิกองทนุ  

(2.21) ในกรณีท่ีผู้ ดูแลผลประโยชน์หมดหน้าท่ีลงไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ผู้ ดูแลผลประโยชน์นัน้ต้องทําหน้าท่ีผู้ ดูแล
ผลประโยชน์ของกองทนุตอ่ไปอยา่งสมบรูณ์จนกวา่การจดัการโอนทรัพย์สนิและเอกสารหลกัฐานทัง้หมดของกองทนุนัน้ 
ตลอดจนถงึการดําเนินการอ่ืนใดท่ีจําเป็นเพ่ือให้การโอนทรัพย์สินและเอกสารทัง้หลายเป็นไปโดยเรียบร้อยให้แก่ผู้ดแูล
ผลประโยชน์รายใหม่จะเสร็จสิน้และผู้ดแูลผลประโยชน์รายใหม่สามารถทําหน้าท่ีได้ทนัที เว้นแต่บริษัทจดัการหรือผู้ มี
อํานาจตามกฎหมายจะมีคําสัง่เป็นอยา่งอ่ืน  

(2.22) แจ้งการเล่ือนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุ และจดัทํารายงานในเร่ืองดงักล่าว พร้อมทัง้แสดง
เหตผุลและหลกัฐานท่ีได้ให้ความเห็นชอบหรือท่ีได้ให้การรับรองข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงาน
การชดเชยราคาจากผู้ดแูลผลประโยชน์ให้สํานักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ทราบโดย
พลนั  

(2.23) ทําการรับรองในกรณีท่ีราคาหน่วยลงทนุไม่ถกูต้องอนัมีสาเหตเุน่ืองมาจากปัจจยัภายนอกท่ีไม่อาจควบคมุได้ 
เช่น จากราคาหลกัทรัพย์ตามราคาตลาดครัง้สดุท้ายของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือสมาคมตราสารหนีไ้ทย
ไมถ่กูต้อง  

(2.24) ทําการรับรองรายละเอียดโครงการท่ีแก้ไขเพิ่มเติม ในการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการท่ีมีลักษณะเป็นการให้
ประโยชน์ต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุรวม หรือเพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายและหลกัเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการกํากบั
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์หรือสํานกังานกําหนด  

(2.25) ทําการรับรองผลการนบัมติ ในการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการตามมติของผู้ ถือหน่วยลงทนุ หากปรากฏว่ามติของผู้ ถือ
หน่วยลงทนุดงักลา่วไมเ่กินร้อยละ 55 ของจํานวนหน่วยลงทนุท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของโครงการ 

มติของผู้ ถือหน่วยลงทุนตามวรรคหนึ่ง หมายความว่า มติโดยเสียงข้างมากของผู้ ถือหน่วยลงทุนซึ่งคิดตามจํานวน
หน่วยลงทนุรวมกนัเกินกึง่หนึง่ของจํานวนหน่วยลงทนุท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของโครงการ 

(2.26) ผู้ดแูลผลประโยชน์มีหน้าท่ีต้องดแูลการดํารงจํานวนหน่วยลงทนุของกองทนุให้เป็นไปตามโครงการและประกาศ
กําหนด และในกรณีที่จํานวนผู้ถือหน่วยลงทนุไม่เป็นไปตามที่กําหนดในโครงการหรือประกาศ และบริษัทจดัการ
ไม่ดําเนินการตามประกาศและโครงการ ผู้ดแูลผลประโยชน์มีหน้าท่ีต้องรายงานให้สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ทราบ 

(2.27) หน้าท่ีอ่ืนใดท่ีระบไุว้ในสญัญาแต่งตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ หรือโดยข้อกําหนดของกฎหมายท่ีเก่ียวข้องเป็นหน้าท่ี
ท่ีผู้ดแูลผลประโยชน์ต้องกระทํา ทัง้นี ้ต้องไมข่ดัตอ่กฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  
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(2.28) ผู้ดแูลผลประโยชน์จะปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 
2535 ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ประกาศไว้โดยเคร่งครัด 
 
22.3. สทิธิ หน้าท่ี และความรับผิดชอบของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน :  

(1) สทิธิของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน  

(1.1) ได้รับค่าธรรมเนียมจากผู้ ถือหน่วยลงทนุสําหรับการทําหน้าท่ีเป็นผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนของกองทนุ 
(ถ้ามี) ตามอตัราท่ีกําหนดไว้ในโครงการ  

(1.2) บอกเลิกสญัญาแต่งตัง้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไว้ในสญัญาดงักล่าวโดยได้รับ
ความเหน็ชอบจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

(2) หน้าท่ีและความรับผิดชอบของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน  

(2.1) ให้จดัวางเอกสารเผยแพร่ ณ สํานกังานใหญ่และสาขา (ถ้ามี) ของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนเก่ียวกบักองทนุ
รวมทัง้ดําเนินการด้วยความร่วมมือของบริษัทจดัการในการเผยแพร่มลูค่าหน่วยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทนุ ราคารับ
ซือ้คืนหน่วยลงทนุรวมทัง้ข้อมลูและเอกสารอนัจําเป็น  

(2.2) แจกจ่ายหนงัสือชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทนุสว่นสรุปข้อมลูสําคญั ใบคําขอเปิดบญัชีกองทนุ ใบคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ 
ใบคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ หรือเอกสารการเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบัหน่วยลงทนุท่ีจําหน่าย หรือเอกสารอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง
กบักองทนุ  

(2.3) รับเอกสารและตรวจสอบความถูกต้องและความครบถ้วนของเอกสารท่ีใช้ในการซือ้หรือขายคืนหน่วยลงทุนและ
เอกสารอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง  

(2.4) ตรวจสอบเอกสารการแสดงตน อาทิเช่น บตัรประชาชน บตัรข้าราชการ ว่าตรงกบัช่ือของผู้ ถือหน่วยลงทนุของ
กองทนุในการทําธุรกรรมกบัของกองทนุ  

(2.5) รับชําระเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุ หรือชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ ทัง้นี ้ตามเง่ือนไขท่ีระบุ
ในโครงการ  

(2.6) ยืนยนัการซือ้หรือขายคืนหน่วยลงทุน ส่งมอบหรือรับมอบหนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน/ใบเสร็จรับเงิน/
ใบกํากบัภาษี และเอกสารอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้อง  

(2.7) คืนเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุให้แก่ผู้ ท่ีไมไ่ด้รับการจดัสรรหน่วยลงทนุตามคําสัง่บริษัทจดัการ  

(2.8) ให้ความร่วมมือกบับริษัทจดัการในการแจ้งหรือติดต่อกบัผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุ หรือผู้ ถือหน่วยลงทนุเม่ือมีความ
จําเป็นท่ีจะต้องแจ้งหรือติดต่อเก่ียวกบัสิทธิประโยชน์ของผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุ หรือผู้ ถือหน่วยลงทุน หรือเม่ือมีเหตุ
จําเป็นอ่ืนใด  

(2.9) ทําการอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้องกบัหน้าท่ีดงักลา่วข้างต้น  
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(2.10) ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนจะต้องปฏิบติัหน้าท่ีตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ประกาศสํานกังานคณะกรรมการ
กํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ตลอดจนกฎหมายท่ีเก่ียวข้องอยา่งเคร่งครัด  

(2.11) ดําเนินการอ่ืนๆ ตามท่ีกําหนดไว้ในสญัญาแตง่ตัง้ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน  

22.4. สทิธิ หน้าท่ี และความรับผิดชอบของตวัแทนจําหน่าย :  

สทิธิ หน้าท่ี และความรับผิดชอบตามท่ีระบไุว้ในสญัญาแตง่ตัง้ (ถ้ามี) 
 
22.5. สทิธิ หน้าท่ี และความรับผิดชอบของท่ีปรึกษาการลงทนุ :  

สทิธิ หน้าท่ี และความรับผิดชอบตามท่ีระบไุว้ในสญัญาแตง่ตัง้ (ถ้ามี) 
 
22.6. สทิธิ หน้าท่ี และความรับผิดชอบของท่ีปรึกษากองทนุ/ท่ีปรึกษาอ่ืนๆ :  

(1) สทิธิของท่ีปรึกษากองทนุ  

ท่ีปรึกษากองทนุจะได้รับคา่ธรรมเนียมจากกองทนุในการปฏิบติัหน้าท่ี ตามท่ีระบไุว้ในสญัญาแตง่ตัง้ท่ีปรึกษากองทนุ  

(2) หน้าท่ีและความรับผิดชอบของท่ีปรึกษากองทนุ  

(2.1) ให้คําแนะนําและข้อเสนอในเร่ืองต่างๆ ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการลงทนุและการบริหารจดัการกองทนุ ซึ่งจะเน้นให้
คําปรึกษากองทนุ และสอดส่องดูแลการบริหารจัดการกองทนุในส่วนของการลงทนุในต่างประเทศเป็นหลกั โดยจะ
รับผิดชอบในการเสนอ แนวทาง แผนการลงทนุในต่างประเทศ ตลอดจนรายงานความคืบหน้าต่างๆ ต่อคณะกรรมการ
การลงทนุของกองทนุ  

(2.2) ปฏิบติัการอ่ืนๆ ตามท่ีระบไุว้ในสญัญา และ/หรือ เพ่ือให้บรรลซุึง่วตัถปุระสงค์ของกองทนุ และรักษาไว้ซึง่ผลประโยชน์
ของผู้ ถือหน่วยลงทุนภายใต้ขอบเขต หน้าท่ี และความรับผิดชอบของท่ีปรึกษากองทุน ทัง้นี  ้จะต้องไม่ขัดต่อ
พระราชบญัญติัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 และประกาศท่ีเก่ียวข้อง  

(2.3) หน้าท่ีอ่ืนใดตามท่ีสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ประกาศ กําหนด  
 
22.7. สทิธิ หน้าท่ี ความรับผิดชอบ และการแตง่ตัง้คณะตวัแทนผู้ ถือหน่วยลงทนุ (เฉพาะกอง Country Fund) :  

--ไมมี่ -- เน่ืองจากไมใ่ช่กองทนุรวมสําหรับผู้ลงทนุตา่งประเทศ (Country Fund) 
 
23. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเกบ็จากผู้ส่ังซือ้หรือผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม :  

23.1 คา่ธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจากผู้สัง่ซือ้หรือผู้ ถือหน่วยลงทนุ :  

23.1.1 คา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ :  

อตัราไมเ่กินร้อยละ 3.00 ของมลูคา่หน่วยลงทนุท่ีใช้คํานวณราคาขายหน่วยลงทนุ  

คา่ธรรมเนียมการขาย = มลูคา่หน่วยลงทนุท่ีใช้คํานวณราคาขายหน่วยลงทนุ  
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คณูด้วย อตัราคา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ  
 
23.1.2 คา่ธรรมเนียมการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ :  

- ไมมี่ - 
 
23.1.3 คา่ธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ :  

- ไมมี่ -  
 
23.1.4 คา่ธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทนุ :  

บริษัทจดัการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการโอนหน่วยลงทนุ ในอตัรา 50 บาทต่อหน่วยลงทนุ 2,000 หน่วย หรือเศษ
ของ 2,000 หน่วย โดยจํานวนเงินสูงสุดท่ีเรียกเก็บจากผู้ โอนจะต้องไม่เกิน 25,000 บาท ทัง้นีบ้ริษัทจะเรียกเก็บ
คา่ธรรมเนียมจากผู้ โอนในวนัท่ีย่ืนคําขอโอนหน่วยลงทนุ  
 
23.1.5 คา่ธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสทิธิในหน่วยลงทนุ :  

คา่ธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสทิธิในหน่วยลงทนุ 50 บาท ตอ่รายการ โดยในระยะแรกจะยกเว้นไม่เรียกเก็บ เม่ือ
มีการเรียกเก็บจะมีประกาศให้ทราบลว่งหน้า ไมน้่อยกวา่ 3 วนัทําการ  
 
23.1.6 คา่ปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทนุก่อนระยะเวลาถือครองท่ีกําหนดในโครงการ  

- ไมมี่ – 
 
23.1.7. อ่ืน ๆ ระบ ุ:  

คา่ใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุขอให้บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหรือนายทะเบียนหน่วยลงทนุ
ดําเนินการให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือจากกรณีปกติ เช่น  

1) ค่าธรรมเนียมในการเปลี่ยนช่ือ - สกุล ที่อยู่ การออกใบหน่วยลงทนุ การออกหนงัสือรับรองสิทธิใหม่ให้แก่ผู้ ถือ
หน่วยลงทนุ ในกรณีหายและอ่ืนๆ ท่ีเกิดขึน้จริง ซึง่เป็นความประสงค์เฉพาะตวัของผู้ ถือหน่วยลงทนุ โดยนายทะเบียน
หน่วยลงทนุจะคิดคา่ธรรมเนียมจากผู้ ถือหน่วยลงทนุ ในอตัรา 50 บาทตอ่รายการ  

2) คา่ใช้จ่ายในการจดแจ้งการจํานํากบันายทะเบียนหน่วยลงทนุในอตัรา 1,000 บาท ตอ่รายการ  

3) คา่ธรรมเนียมการโอนเงินคา่ขายคืนหน่วยลงทนุเข้าบญัชีของผู้ ถือหน่วยลงทนุ ตามท่ีจ่ายจริง  

4) ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุขอให้บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน หรือนายทะเบียนหน่วยลงทนุ
ดําเนินการให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุตามท่ีผู้ ถือหน่วยร้องขอ ตามท่ีจ่ายจริง  
ค่าธรรมเนียมดงักล่าวในข้อ 23.1 ข้างต้นนี ้เป็นอตัราท่ียงัไม่รวมภาษีมลูค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 
หรือภาษีอ่ืนใดทํานองเดียวกนั ทัง้ท่ีกองทนุเป็นผู้ รับภาระหรือเป็นผู้ รับภาระแทนผู้ รับเงินตามสญัญา  
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23.2 คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทนุรวม :  

23.2.1 คา่ธรรมเนียมการจดัการรายปี :  

อตัราไมเ่กินร้อยละ 2.00 ตอ่ปี ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ 
 
23.2.2 คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์รายปี :  

 คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์รายปี 

อตัราไมเ่กินร้อยละ 0.15 ตอ่ปี ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ 

 คา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จ่ายสว่นเพิ่มท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการให้บริการของผู้ดแูลผลประโยชน์ (Transaction Fee) 
ตามท่ีจ่ายจริง 
 
23.2.3 คา่ธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุรายปี :  

อตัราไมเ่กินร้อยละ 0.20 ตอ่ปี ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ  
 
23.2.4 คา่ธรรมเนียมท่ีปรึกษาการลงทนุ :  

- ไมมี่ - 
 
23.2.5 คา่ธรรมเนียมการจดัจําหน่าย :  

- ไมมี่ - 
 
23.2.6 คา่ใช้จ่ายท่ีเก่ียวเน่ืองกบักองทนุ :  

(1) คา่ใช้จ่ายในการสง่เสริมการขายในการเสนอขายครัง้แรก เช่น คา่โฆษณาประชาสมัพนัธ์ เป็นต้น ตามท่ีจ่ายจริง แต่
ทัง้นีไ้มเ่กิน 2,000,000 บาท  

(2) ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดจากการนําเงินทนุของโครงการไปลงทนุในต่างประเทศตลอดจนค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการ
ติดต่อกับผู้ จัดการหลกั เช่น ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าโทรสารทางไกล ค่าเดินทาง ค่าท่ีพัก ค่าเบีย้เลีย้ง ค่าประกันการ
เดินทาง เป็นต้น  

(3) คา่ใช้จ่ายอนัเก่ียวเน่ืองจากการลงทนุในตา่งประเทศ เช่น คา่ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย หรือภาษีอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้องทัง้ในประเทศ
ไทย และตา่งประเทศ (ถ้ามี)  

(4) คา่ใช้จ่ายหรือคา่ธรรมเนียมท่ีเก่ียวข้องในการจดัตัง้กองทนุ เช่น ค่าธรรมเนียมในการจดัตัง้กองทนุ และจดทะเบียน
กองทรัพย์สนิของกองทนุกบัสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. คา่ท่ีปรึกษาทนายความ ในช่วงจดัตัง้กองทนุ เป็นต้น  

(5) ค่าแปลหนังสือชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทุน รายงานประจํารอบระยะเวลา 6 เดือน และรายงานประจําปี เป็น
ภาษาตา่งประเทศ (ถ้ามี)  
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(6) คา่ใช้จ่ายในการสอบบญัชี  

(7) ค่าท่ีปรึกษากฎหมาย และ/หรือค่าใช้จ่ายในการว่าจ้างบริษัทหรือองค์กรหรือคณะกรรมการหรือบุคคลอ่ืนใดท่ี
กองทนุได้แตง่ตัง้ขึน้  

(8) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ แบบฟอร์มคําขอใช้บริการกองทุน คําสั่งซือ้หน่วยลงทุน หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน/
ใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากบัภาษี รายงานการถือหน่วยลงทนุและแบบฟอร์มอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกบักองทนุ และค่าใช้จ่ายใน
การจดัเตรียมและจดัสง่เอกสารดงักลา่วให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ ตลอดจนคา่ใช้จ่ายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวเน่ืองกบักองทนุ  

(9) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขายภายหลงัการการเสนอขายครัง้แรก เช่น ค่าโฆษณา ประชาสมัพนัธ์ หรือค่าส่ือ
โฆษณาประชาสมัพนัธ์ การส่งเสริมการขาย การจดัอบรมเผยแพร่ความรู้ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด ตลอดจนการจัด
สมัมนาการแนะนํากองทนุ เป็นต้น ตามท่ีจ่ายจริง แตท่ัง้นีจ้ะไมเ่กิน 1,000,000 บาทตอ่ปีบญัชี  

(10) ค่าจดัทํา ค่าพิมพ์หนงัสือชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทนุ รายงานประจํางวด 6 เดือนและรายงานประจําปีถึง ผู้ ถือหน่วย
ลงทนุ 

(11) ค่าใช้จ่ายในการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิตามประกาศของคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ ในหนงัสือพิมพ์รายวนัหรือสิง่พิมพ์อ่ืนใด  

(12) ค่าเก็บรักษาทรัพย์สินทัง้ในประเทศและต่างประเทศนอกเหนือจากท่ีระบุไว้ในข้อ 23.2(2) “ค่าธรรมเนียมผู้ดแูล
ผลประโยชน์รายปี” ไมเ่กินร้อยละ 0.07 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ 

(13) ค่าใช้จ่าย และ/หรือค่าธรรมเนียมต่างๆ ท่ีเก่ียวกบัการซือ้ขายหลกัทรัพย์การลงทนุในหลกัทรัพย์ เช่น ค่านายหน้าซือ้
ขายหลกัทรัพย์ ค่าประกนัความเส่ียงเน่ืองจากความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียน และ/หรือ อตัราดอกเบีย้ทัง้ท่ีเกิดขึน้
ในประเทศไทย และตา่งประเทศ เป็นต้น  

(14) ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดี (ถ้ามี) อาทิเช่น ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้จากการติดตามทวงถาม หรือการดําเนินคดี เพ่ือ
การรับชําระหนีใ้ดๆ ของกองทนุ และ/หรือค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีของผู้ดแูลผลประโยชน์ท่ีฟ้องร้องให้บริษัทจดัการ
ปฏิบติัหน้าท่ีหรือเรียกค่าสินไหมทดแทน ความเสียหายจากบริษัทจดัการเพ่ือประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุหรือเม่ือ
ได้รับคําสัง่จากสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์หรือคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ฯ และ/หรือ คา่ใช้จ่ายด้านกฎหมายในการดําเนินคดีทางศาลเพ่ือรักษาสทิธิของกองทนุ เป็นต้น  

(15) ค่าจัดเตรียมรายงานต่างๆ สําหรับผู้ ถือหน่วยลงทุน และ/หรือค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ท่ีเกิดขึน้จากการปฏิบติัตาม
กฎหมายหรือประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์หรือคณะกรรมการกํากับ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ หรือสมาคม หรือหน่วยงานท่ีมีอํานาจตามกฎหมาย  

(16) คา่ใช้จ่ายในการจดัทํา จดัพิมพ์ และจดัสง่หนงัสือบอกกลา่ว ประกาศและรายงานต่างๆ รวมถึงการลงประกาศใน
หนงัสือพิมพ์รายวนั ท่ีนอกเหนือจากการประกาศมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ เช่น ประกาศการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ การปิด
สมดุทะเบียนเพ่ือจ่ายเงินปันผล เป็นต้น และ/หรือข่าวสารถงึผู้ ถือหน่วยลงทนุ  

(17) ค่าใช้จ่ายอนัเก่ียวเน่ืองจากการเปล่ียนแปลงแก้ไขโครงการ เช่น การจดัประชุมผู้ ถือหน่วยลงทนุ การขอมติผู้ ถือ
หน่วยลงทนุ คา่ใช้จ่ายในการประกาศการแก้ไขในหนงัสือพิมพ์ เป็นต้น  

(18) คา่เอกสารทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุ คา่เอกสารการลงบญัชีกองทนุ  
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(19) คา่ใช้จ่ายในการรับชําระเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุ คา่ใช้จ่ายในการชําระเงินคา่ขายคืนหน่วยลงทนุ เช่น ค่าธรรมเนียม
ธนาคาร คา่อากรแสตมป์ คา่ไปรษณียากร คา่โทรศพัท์ คา่โทรสาร เป็นต้น  

(20) คา่ฤชา คา่ธรรมเนียม และ/หรือคา่ใช้จ่ายอ่ืนๆ เช่น ค่าธรรมเนียมธนาคารต่างๆ ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร  
ค่าโทรศพัท์ ค่าโทรสาร ค่าธรรมเนียมการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ค่าไปรษณียากรสําหรับหนงัสือโต้ตอบกบัผู้
ถือหน่วยลงทุน ค่าพาหนะ ค่าจดทะเบียนกบัผู้ มีอํานาจตามกฎหมาย รวมทัง้ค่าใช้จ่ายและ/หรือค่าธรรมเนียมต่างๆ ท่ี
เก่ียวเน่ืองกบัการ จดัหา ได้มา  รับมอบ/สง่มอบ ดแูล รักษา ป้องกนัผลประโยชน์ ซึง่สินทรัพย์หรือหลกัทรัพย์ต่างๆ ของ
กองทนุท่ีนอกเหนือไปจากท่ีได้ระบไุว้ในข้อ 23.2.2 “คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์รายปี” เป็นต้น  

(21) คา่ใช้จ่ายท่ีเกิดจากการผิดนดัชําระราคา (Failed Trade)  

(22) คา่ใช้จ่ายตา่งๆ ในการชําระบญัชี และเลกิกองทนุ  

(23) คา่ฤชา คา่ธรรมเนียม และ/หรือคา่ใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวเน่ืองกบักองทนุ  

หมายเหต ุ:  

- คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายรวมทัง้หมดท่ีเรียกเก็บจากกองทนุรวม 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทัง้หมดซึง่เรียกเก็บจากกองทนุรวม เม่ือรวมกนัแล้วไม่เกินร้อยละ 5 ต่อปีของมลูค่าทรัพย์สิน
สทุธิถวัเฉล่ียระหวา่งงวด  

หมายเหต ุ: การกําหนดคา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายรวมดงักลา่วข้างต้น บริษัทจดัการประมาณการจากมลูค่าทรัพย์สิน
สทุธิ ณ ต้นปี อนึ่ง ในกรณีระหว่างปี มลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทุนได้ลดลงอย่างมีนัยสําคญั และส่งผลให้มลูค่า
ทรัพย์สินสทุธิถวัเฉลี่ยระหว่างงวดลดลง อาจทําให้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมท่ีเรียกเก็บเม่ือคํานวณเป็นอตัรา
ร้อยละต่อปีของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิถวัเฉล่ียระหว่างงวดเกินกว่าอตัราท่ีกําหนดไว้ข้างต้นได้ โดยเป็นผลมาจากการ
คํานวณในฐานมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิท่ีแตกตา่งกนั โดยมิได้เกิดจากการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายจากกองทนุ
รวมในอตัราท่ีเพิ่มขึน้แตอ่ยา่งใด โดยในกรณีดงักลา่ว บริษัทจดัการจะไม่เรียกเก็บหรือตดัจ่ายเงินเพ่ือจ่ายค่าใช้จ่ายอ่ืน
ใดของกองทนุเพิ่มอีก ยกเว้นในส่วนของค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียม
นายทะเบียนหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมผู้ สอบบัญชี และค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้องกับการซือ้ขายหลักทรัพย์หรือ
คา่ธรรมเนียมธนาคาร หรือคา่ใช้จ่ายท่ีจําเป็นในการปฏิบติัตามประกาศ กฎเกณฑ์ หรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้องเทา่นัน้ 

- การเก็บคา่ธรรมเนียมการจดัการตามข้อ 23.2.1  

(1) ในกรณีท่ีกองทนุรวมมีมลูค่าหน่วยลงทนุท่ีขายได้แล้วทัง้หมดโดยคํานวณตามมลูค่าท่ีตราไว้ของหน่วยลงทนุน้อย
กว่า 50 ล้านบาท บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการเป็นอัตราร้อยละของมูลค่าทรัพย์สิน หรือมูลค่า
ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวมเทา่นัน้ 

(2) ในกรณีท่ีมลูค่าของกองทนุรวมในขณะจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทนุรวมมีมลูค่าไม่น้อยกว่า 50 ล้านบาท 
หากตอ่มากองทนุรวมดงักลา่วมีมลูค่าหน่วยลงทนุท่ีขายได้แล้วทัง้หมดโดยคํานวณตามมลูค่าท่ีตราไว้ของหน่วยลงทนุ
ลดลงเหลือน้อยกวา่ 50 ล้านบาท บริษัทจดัการจะเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมการจดัการตามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้

(2.1) ในกรณีท่ีบริษัทจัดการกองทุนรวมเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจดัการเป็นอตัราร้อยละของมลูค่าทรัพย์สินหรือ
มลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวมไว้อยู่แล้ว ค่าธรรมเนียมการจดัการท่ีเรียกเก็บต้องเป็นอตัราร้อยละท่ีไม่สงูกว่าร้อย
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ละของค่าธรรมเนียมการจดัการเดิมท่ีบริษัทจดัการเรียกเก็บในช่วงเวลาท่ีกองทนุรวมมีมลูค่าไม่น้อยกว่า 50 ล้านบาท
โดยคํานวณตามมลูคา่ท่ีตราไว้ของหน่วยลงทนุ 

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

- คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายทัง้หมดเป็นอตัราท่ียงัไมร่วมภาษีมลูคา่เพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย หรือภาษี
อ่ืนใดทํานองเดียวกนั ทัง้ท่ีกองทนุเป็นผู้ รับภาระ หรือเป็นผู้ รับภาระแทนผู้ รับเงินตามสญัญา  

- บริษัทจดัการจะคํานวณค่าธรรมเนียมข้อ 23.2.1 – 23.2.3 ทกุวนั โดยใช้มลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุในแต่ละวนั
เป็นฐานคํานวณ แต่จะเรียกเก็บจากกองทนุโดยการตดัจ่ายจากบญัชีของกองทนุเป็นรายเดือน หรือตามระยะเวลาท่ี
บริษัทจดัการเหน็สมควร 

- คา่ใช้จ่ายข้อ 23.2.4 – 23.2.5 และข้อ 23.2.6 (1) – (13) จะเรียกเก็บจากกองทนุเม่ือมีค่าใช้จ่ายเกิดขึน้ตามท่ีจ่ายจริง 
โดยในทางบญัชี บริษัทจัดการจะพิจารณาตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนเฉล่ียเท่ากันทุกวันตามระยะเวลาของ
คา่ใช้จ่ายนัน้ หรือตามระยะเวลาท่ีบริษัทจดัการเหน็สมควร 

- ค่าใช้จ่ายข้อ 23.2.6 (14) – (23) จะเรียกเก็บจากกองทนุเม่ือมีค่าใช้จ่ายเกิดขึน้ตามจํานวนท่ีจ่ายจริง โดยในทาง
บญัชีบริษัทจดัการ จะตดัจ่ายครัง้เดียวในวนัท่ีเกิดคา่ใช้จ่ายนัน้ ๆ  

ทัง้นี ้การตดัจ่ายคา่ใช้จ่ายดงักลา่วข้างต้นจะเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีท่ีกําหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชี อนึ่ง หากมี
การเปล่ียนแปลงเก่ียวกบัภาษีมลูค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่ืนใดในทํานองเดียวกนั บริษัทจดัการขอสงวน
สทิธิท่ีจะเปล่ียนแปลงการรับรู้ภาษีตา่ง ๆ ดงักลา่ว โดยถือวา่ได้รับมติจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว  
 
23.3 การเปล่ียนแปลงคา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จ่าย :  

23.3.1 การเปล่ียนแปลงคา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จ่ายภายใต้อตัราท่ีระบไุว้ในโครงการ 

ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการเพิ่ม/ลด/ยกเว้นค่าธรรมเนียมภายใต้อตัราท่ีระบไุว้ในข้อ 23 “ค่าธรรมเนียมและ
ค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากผู้สัง่ซือ้หรือผู้ ถือหน่วยลงทนุและกองทนุรวม” นีโ้ดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ 
อยา่งไรก็ดี ในการเรียกเก็บ เพิ่ม หรือลด หรือยกเว้นค่าธรรมเนียมดงักลา่วข้างต้นนี ้บริษัทจดัการจะทําการติดประกาศไว้ 
ณ ท่ีเปิดเผยของบริษัทจดัการ  
 
23.3.2 การเปล่ียนแปลงคา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จ่าย  

บริษัทจดัการสงวนสทิธิท่ีจะเพิ่ม/ลดคา่ธรรมเนียม และ/หรือ คา่ใช้จ่าย ตามข้อ 23.1 และข้อ 23.2 โดยไมถื่อวา่เป็นการ
แก้ไขเพิ่มเติมโครงการ โดยบริษัทจดัการจะดําเนินการดงัตอ่ไปนี ้ 

(1) กรณีเพิ่มอตัราค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย ไม่เกินร้อยละ 5 ของอตัราค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามท่ีระบไุว้ใน
โครงการภายในระยะเวลา 1 ปี    

บริษัทจดัการจะดําเนินการแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วนั ตามวิธีการดงัต่อไปนี ้ก่อนการ
เรียกเก็บคา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จ่ายเพิ่มดงักลา่ว 
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(1.1) ประกาศหนงัสือพิมพ์รายวนัอยา่งน้อยหนึง่ฉบบั เป็นเวลา 3 วนัติดตอ่กนั และ 

(1.2) ติดประกาศไว้ ณ สํานกังานของบริษัทจดัการ และสถานท่ีติดตอ่ทกุแหง่ของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนท่ีใช้
เป็นสถานท่ีในการซือ้ขายหน่วยลงทนุ   

(2) กรณีเพิ่มอัตราค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเกินกว่าร้อยละ 5 ของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามท่ีระบุไว้ใน
โครงการภายในระยะเวลา 1 ปี  

บริษัทจัดการจะกระทําเม่ือได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทุนด้วยมติเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนหน่วยลงทุนท่ี
จําหน่ายได้แล้วทัง้หมด หรือได้รับความเหน็ชอบจากสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์    

(3) กรณีท่ีบริษัทจดัการจะเปล่ียนแปลงลดคา่ธรรมเนียม หรือคา่ใช้จ่าย  
บริษัทจดัการจะติดประกาศค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายอตัราใหม่ ณ สํานกังานของบริษัทจดัการและสถานท่ีติดต่อ
ทกุแหง่ของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนท่ีใช้เป็นสถานท่ีในการซือ้ขายหน่วยลงทนุ   

ทัง้นี ้การเปล่ียนแปลงตามข้อ (1) ข้อ (2) และข้อ (3) ข้างต้น บริษัทจดัการจะแจ้งให้สํานกังานคณะกรรมการกํากบั
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ทราบภายใน 15 วนันบัแตว่นัเปล่ียนแปลงคา่ธรรมเนียม หรือคา่ใช้จ่าย 
 
24. วิธีการคาํนวณ กาํหนดเวลาในการคาํนวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวธีิการดาํเนินการในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง :  

24.1 วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขาย
หน่วยลงทนุ และราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ  

1. บริษัทจดัการจะคํานวณมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวมตามหลกัเกณฑ์ และวิธีการท่ีสํานกังานคณะกรรมการ
กํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ประกาศกําหนด  

2. บริษัทจดัการจะคํานวณและประกาศมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทนุ และราคารับซือ้
คืนหน่วยลงทนุของกองทนุเปิด ตามระยะเวลาดงัตอ่ไปนี ้ 

(2.1) คํานวณมลูค่าทรัพย์สินสทุธิและมลูค่าหน่วยลงทนุ ทุกสิน้วันทาํการ ภายใน 2 วันทาํการถัดไป เว้นแต่ใน
กรณีท่ีกองทนุหลกัหยดุทําการทําให้บริษัทจดัการไม่ได้รับราคาหรือมลูค่าท่ีต้องใช้ในการคํานวณมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ 
มลูค่าหน่วยลงทนุ และราคาหน่วยลงทนุ ภายในช่วงระยะเวลาท่ีขอผ่อนผนั บริษัทจดัการจะคํานวณมลูค่าทรัพย์สิน
สทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุ และราคาหน่วยลงทนุ ในทนัทีท่ีบริษัทจดัการได้รับราคาหรือมลูค่าดงักล่าวของกองทนุหลกั
โดยไมช่กัช้า ทัง้นี ้ภายในวนัทําการถดัจากวนัท่ีบริษัทจดัการได้รับข้อมลูราคาหรือมลูคา่หน่วยลงทนุของกองทนุหลกั 

(2.2) คํานวณราคาขายหน่วยลงทนุและราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ ทุกสิน้วันทาํการซือ้ขายหน่วยลงทุนภายใน 2 

วันทาํการถัดไป เว้นแต่ในกรณีท่ีกองทนุหลกัหยดุทําการทําให้บริษัทจดัการไม่ได้รับราคาหรือมลูค่าท่ีต้องใช้ในการ
คํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซือ้คืนหน่วยลงทุน ภายในช่วงระยะเวลาท่ีขอผ่อนผัน บริษัทจัดการจะ
คํานวณราคาขายหน่วยลงทนุและราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ ในทนัทีท่ีบริษัทจดัการได้รับราคาหรือมลูค่าดงักล่าวของ
กองทนุหลกัโดยไมช่กัช้า ภายในวนัทําการถดัจากวนัท่ีบริษัทจดัการได้รับข้อมลูราคาหรือมลูค่าหน่วยลงทนุของกองทนุ
หลกั โดยในการคํานวณราคาขาย หรือราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะใช้มลูค่าหน่วยลงทนุของสิน้วนัทําการ
ซือ้ขายหน่วยลงทนุนัน้เป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาดงักลา่ว 
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(2.3) ประกาศมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ และมลูค่าหน่วยลงทุนของวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุล่าสดุ โดยให้ประกาศ
ภายใน 3 วันทาํการถัดไป เว้นแต่ในกรณีท่ีกองทนุหลกัหยดุทําการทําให้บริษัทจดัการไม่ได้รับราคาหรือมลูค่าท่ีต้อง
ใช้ในการคํานวณมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ภายในช่วงระยะเวลาท่ีขอผ่อนผัน 
บริษัทจดัการจะประกาศมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุ และราคาหน่วยลงทุน ในทนัทีท่ีบริษัทจดัการได้รับ
ราคาหรือมลูค่าดงักล่าวของกองทนุหลกัโดยไม่ชกัช้า ทัง้นี ้ภายในวนัทําการถดัจากวนัท่ีบริษัทจดัการคํานวณมลูค่า
ทรัพย์สนิสทุธิและมลูคา่หน่วยลงทนุ 

(2.4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทนุและราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุของวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุล่าสดุ โดยให้
ประกาศภายใน 3 วันทาํการถัดไป เว้นแต่ในกรณีท่ีกองทนุหลกัหยดุทําการทําให้บริษัทจดัการไม่ได้รับราคาหรือมลู
ค่าที่ต้องใช้ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทนุ และราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ ภายในช่วงระยะเวลาท่ีขอผ่อนผัน 
บริษัทจัดการจะประกาศราคาขายหน่วยลงทนุและราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ ในทนัทีท่ีบริษัทจดัการได้รับราคาหรือ
มลูคา่ดงักลา่วของกองทนุหลกัโดยไมช่กัช้า ทัง้นี ้ภายในวนัทําการถดัจากวนัท่ีบริษัทจดัการคํานวณราคาขายหน่วยลงทนุ
และราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ 

ทัง้นี ้ในการคํานวณมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ มลูคา่หน่วยลงทนุ และราคาหน่วยลงทนุของกองทนุ บริษัทจดัการจะใช้มลูค่า
ยติุธรรมของกองทนุหลกัของสิน้วนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุเป็นฐานในการคํานวณมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุท่ี
บริษัทจดัการตา่งประเทศหรือผู้ ท่ีได้รับมอบหมายจากบริษัทจดัการต่างประเทศได้ประกาศไว้ อย่างไรก็ดี บริษัทจดัการ
ขอสงวนสิทธิท่ีเปล่ียนแปลงวิธีการและ/หรือแหล่งท่ีมาของข้อมลูดงักล่าวข้างต้นให้เหมาะสม ทัง้นี ้การเปล่ียนแปลง
ดงักล่าวจะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ดแูลผลประโยชน์ และต้องไปตามประกาศสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
และ/หรือสมาคมบริษัทจดัการกําหนด และ/หรือประกาศอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 

มลูคา่หน่วยลงทนุ หมายถงึ มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิหารด้วยจํานวนหน่วยลงทนุท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดเม่ือสิน้วนัทําการ
ท่ีคํานวณนัน้  

มลูค่าทรัพย์สินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทนุ และราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ ท่ีประกาศข้างต้นต้อง
ได้รับการรับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์  

ในกรณีท่ีการประกาศตาม (2.3) และ (2.4) ได้กระทําผ่านระบบเผยแพร่ข้อมลูมลูค่าหน่วยลงทนุท่ีจดัขึน้โดยสมาคม 
(NAV Center) หรือช่องทางอ่ืนท่ีสํานกังานยอมรับ บริษัทจดัการจะประกาศมลูค่าทรัพย์สินสทุธิและมลูค่าหน่วยลงทนุ
ภายใน 4 วันทาํการถัดไปก็ได้ 

การประกาศมลูคา่และราคาตามวรรคหนึง่ (2.3) และ (2.4) ข้างต้น บริษัทจดัการจะประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ 
(www.uobam.co.th) และจดัให้มีข้อมลูประกาศดงักล่าวข้างต้นไว้ ณ ท่ีทําการทกุแห่งของบริษัทจดัการ และสถานท่ี
ทกุแหง่ท่ีผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุใช้ซือ้ขายหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) 

ทัง้นี  ้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ ท่ีจะประกาศโดยช่องทางอ่ืนแทนการประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ 
(www.uobam.co.th) เช่น หนงัสือพิมพ์รายวนั เป็นต้น หรือช่องทางอ่ืนใดท่ีเหมาะสม โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจาก
ผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว และบริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ลงทนุทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วนั ณ ท่ีทําการทกุแห่งของ
บริษัทจดัการและสถานท่ีติดตอ่ทกุแหง่ของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) 
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3. การใช้ตวัเลขทศนิยมของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุ ราคาขายและราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ หรือ
จํานวนหน่วยลงทนุของกองทนุเปิด บริษัทจดัการจะดําเนินการดงัตอ่ไปนี ้ 

(3.1) คํานวณและประกาศมลูค่าทรัพย์สินสทุธิเป็นตวัเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตาม
หลกัสากล  

(3.2) คํานวณมลูค่าหน่วยลงทนุเป็นตวัเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลกัสากล 
สําหรับมลูค่าหน่วยลงทนุเพ่ือใช้ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทนุจะปัดเศษทศนิยมตําแหน่งท่ี 4 ขึน้ ส่วนมลูค่า
หน่วยลงทนุเพ่ือใช้ในการคํานวณราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุจะตดัทศนิยมตําแหน่งท่ี 5 ทิง้  

(3.3) ประกาศมลูค่าหน่วยลงทุนตามท่ีคํานวณได้ใน (3.2) เป็นตวัเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหน่งโดยตดั ทศนิยม
ตําแหน่งท่ี 5 ทิง้ และประกาศราคาขายและราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุตามท่ีคํานวณได้ใน (3.2)  

(3.4) คํานวณจํานวนหน่วยลงทนุเป็นตวัเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลกัสากล แต่
จะใช้ผลลพัธ์เป็นตวัเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตําแหน่งโดยตดัทศนิยมตําแหน่งท่ี 5 ทิง้  

ในกรณีท่ีมีผลประโยชน์เกิดขึน้จากการคํานวณตาม (3.1) ถึง (3.4) บริษัทจดัการจะนําผลประโยชน์นัน้รวมเข้าเป็นทรัพย์สิน
ของกองทนุเปิด  

4. บริษัทจดัการได้รับยกเว้นไมต้่องคํานวณและประกาศมลูค่าทรัพย์สิน มลูค่าหน่วยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทนุ และ
ราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุกองทนุเปิด เม่ือมีเหตกุารณ์ดงัตอ่ไปนี ้

(1) เม่ือบริษัทจดัการกองทนุรวมไม่ขาย รับซือ้คืนหรือสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ หรือหยดุรับคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืนหรือ
คําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ โดยให้ได้รับยกเว้นเฉพาะในช่วงระยะเวลาดงักลา่ว 

(2)เม่ือมีเหตท่ีุบริษัทจดัการต้องเลกิกองทนุรวม โดยให้ได้รับยกเว้นตัง้แตว่นัท่ีปรากฏเหตดุงักลา่ว 

เง่ือนไขพิเศษ : 

1. เน่ืองจากกองทนุอาจลงทนุในหลกัทรัพย์ท่ีอยูใ่นกลุม่หลกัทรัพย์ท่ีมิได้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ หรือ เป็นหลกัทรัพย์
ท่ีมิได้ทําการซือ้ขาย ในตลาดซือ้ขายคลอ่งอ่ืนๆ หรือหลกัทรัพย์ในต่างประเทศ ดงันัน้ ตราสารท่ีกองทนุลงทนุอาจไม่มีสภาพ
คลอ่ง หรือมีสภาพคลอ่งน้อยมาก หรืออาจมีปัจจยัภายนอกต่างๆ ทัง้ในและนอกประเทศมากระทบต่อมลูค่าหลกัทรัพย์ท่ี
กองทุนลงทุน จึงอาจเป็นเหตใุห้การบนัทึกบญัชี การบนัทึกมลูค่าหลกัทรัพย์ ให้เป็นไปตามมลูค่าตามราคาตลาดของ
หลกัทรัพย์ตา่งๆ ในพอร์ตการลงทนุ เป็นไปได้ยาก และอาจไมเ่ป็นปัจจบุนั  

อย่างไรก็ดี บริษัทจดัการจะดําเนินการตามหลกัเกณฑ์ และวิธีการ ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์ คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และ/หรือ หน่วยงานท่ีมีอํานาจตามกฎหมาย
ประกาศกําหนด  

2. การคํานวณมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิกรณีท่ีวนัทําการในประเทศไทยตรงกบัวนัหยดุทําการในตา่งประเทศ 
บริษัทจดัการได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบติัตามข้อ 24.1 (ไม่ต้องคํานวณและประกาศมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุ 
ราคาขายหน่วยลงทนุและราคาซือ้คืนหน่วยลงทนุ) เม่ือบริษัทจดัการไม่ขาย ไม่รับซือ้คืน หรือไม่รับสบัเปล่ียนหน่วย
ลงทนุตามคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืนหรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุท่ีได้รับไว้แล้ว หรือหยดุรับคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืนหรือ
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คําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุน หรือเป็นวนัหยดุทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุของกองทนุ และ/หรือกองทนุหลกั และ/หรือ
ตวัแทนขายของกองทนุหลกั โดยให้ได้รับยกเว้นเฉพาะในช่วงระยะเวลาดงักลา่ว 

3. อตัราแลกเปล่ียนท่ีใช้ในการคํานวณการกําหนดมลูคา่หลกัทรัพย์ท่ีเป็นสกลุเงินตราตา่งประเทศ  

บริษัทจดัการจะคํานวณมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทนุ และราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ 
โดยใช้อตัราแลกเปล่ียนท่ีเหมาะสม ซึง่เป็นอตัราแลกเปล่ียนท่ีบริษัทจดัการและผู้ดแูลผลประโยชน์ตกลงร่วมกนั  

4. การปิดรับคําสัง่ซือ้ขายตราสารต่างประเทศ และ/หรือกองทนุรวมต่างประเทศ เพ่ือบนัทกึรายการและคํานวณมลูค่า
ทรัพย์สนิสทุธิ  

เน่ืองจากการลงทุนในตราสารต่างประเทศ และ/หรือกองทุนรวมต่างประเทศนัน้ จะต้องทํารายการซือ้ขายตราสาร
ต่างประเทศ และ/หรือกองทนุรวมต่างประเทศผ่านบริษัทหลกัทรัพย์ และ/หรือบริษัทจดัการต่างประเทศ หรือตวัแทน
ต่างประเทศ (ถ้ามี) ดงันัน้ การส่งข้อมลูการซือ้ขายตราสาร และ/หรือกองทนุรวม และใบยืนยนัการซือ้ขายตราสาร 
และ/หรือกองทุนรวม ให้บริษัทจัดการจึงต้องใช้เวลามากกว่าปกติ ประกอบกับการมีความแตกต่างทางด้านเวลา 
(Time Zone) บางครัง้การยืนยนัรายการซือ้ขายตราสาร และ/หรือกองทนุรวมเหลา่นีต้ลอดจนข้อมลูราคาตลาดซึง่จะ
นํามาใช้ในการคํานวณมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุนัน้จะได้มาในวนัทําการถดัไป ดงันัน้ บริษัทจดัการจึงขอสงวน
สิทธิท่ีจะกําหนดให้มีการคํานวณมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ สําหรับแต่ละสิน้วนัทําการในสิน้วนัทําการนัน้ๆ เอง 
หรืออาจจะกําหนดให้มีการคํานวณมลูค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนสําหรับแต่ละสิน้วนัทําการภายใน 2 วันทําการ
ถดัไปแทนก็ได้ ทัง้นี ้ภายใต้ความเห็นชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุ โดยท่ีการบนัทึกรายการซือ้ขายตราสาร 
และ/หรือกองทนุรวมตา่งประเทศสําหรับแตล่ะกรณีจะเป็นดงันี ้ 

(ก) กรณีท่ีบริษัทจดัการคํานวณมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของแต่ละสิน้วนัทําการภายในสิน้วนัทําการนัน้ๆ โดยบริษัทจดัการ
จะปิดการบนัทกึคําสัง่ซือ้ขายตราสาร และ/หรือกองทนุในเวลา 16.30 น. ของวนัท่ีมีรายการซือ้ขายตราสาร และ/หรือ
กองทนุ กลา่วคือ  

- หากบริษัทจดัการได้รับข้อมลูรายการซือ้ขายตราสาร และ/หรือกองทนุที่เกิดขึน้และใบยืนยนัการซือ้ขายตราสาร 
และ/หรือกองทุนในวนัทําการนัน้ภายในเวลา 16.30 น. บริษัทจัดการจะบนัทึกรายการซือ้ขายตราสาร และ/หรือ
กองทนุดงักลา่วภายในวนัทําการนัน้ ๆ และถือวา่เป็นรายการซือ้ขายตราสาร และ/หรือกองทนุของวนัทําการนัน้  

- หากบริษัทจดัการได้รับข้อมลูรายการซือ้ขายตราสาร และ/หรือกองทนุที่เกิดขึน้และใบยืนยนัการซือ้ขายตราสาร 
และ/หรือกองทนุในวนัทําการนัน้ภายหลงัเวลา 16.30 น. บริษัทจดัการจะบนัทกึรายการซือ้หรือขายตราสาร และ/หรือ
กองทนุท่ีได้รับมาดงักล่าวในวนัทําการถดัไป โดยจะถือว่าเป็นรายการซือ้ขายตราสาร และ/หรือกองทนุของวนัทําการ
ถดัไปแทน  

(ข) กรณีท่ีบริษัทจดัการตกลงท่ีจะคํานวณมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของแตล่ะสิน้วนัทําการภายใน2 วนัทําการถดัไป 

บริษัทจดัการจะถือว่ารายการซือ้ขายตราสาร และ/หรือกองทนุทัง้หมดท่ีเกิดขึน้ในแต่ละวนัทําการนัน้ (T Date) เป็น
รายการซือ้ขายตราสาร และ/หรือกองทนุของวนัทําการนัน้ๆ (T Date) ทัง้สิน้ ทัง้นี ้ตามรายการท่ีระบใุนใบยืนยนัการซือ้ขาย
หลกัทรัพย์ ณ วนัทําการซือ้ขาย (T Date) โดยไมคํ่านงึวา่บริษัทจดัการได้รับข้อมลูดงักลา่วก่อนหรือหลงัเวลา 16.30 น.  
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5. การหยดุคํานวณและประกาศมลูคา่ทรัพย์สนิ  

เว้นแต่กรณีท่ีคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และ/หรือสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์ ได้แก้ไข เปล่ียนแปลง เพิ่มเติม ประกาศ กําหนด สัง่การ เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผันเป็นอย่างอ่ืน 
บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที่จะหยดุคํานวณ และไม่ประกาศมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุ ราคาขาย
หน่วยลงทนุ และราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุของกองทนุ เม่ือบริษัทจดัการเห็นว่ามีเหตกุารณ์ต่างๆ ท่ีอาจสง่ผลกระทบ
ต่อผลประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ และ/หรืออาจมีผลกระทบต่อการคํานวณมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุจนเป็น
เหตใุห้ไม่สามารถคํานวณได้อย่างสมเหตสุมผล หรือเป็นธรรม อาทิเช่น กรณีท่ีมีเหตกุารณ์อ่ืนใด ตามท่ีได้รับการผ่อน
ผนัจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึง่บริษัทจดัการจะย่ืนขอผอ่นผนัจากสํานกังานก่อนเป็นรายกรณี 

(1) เม่ือตลาดหลกัทรัพย์หรือตลาดทางการอ่ืนใด ท่ีหลกัทรัพย์หรือตราสารอ่ืนใดท่ีกองทนุมีไว้หรือลงทนุไว้ หรือฝากไว้ 
ปิดทําการ ไม่ว่าด้วยเหตใุดก็ตามท่ีนอกเหนือจากการปิดทําการตามปกติหรือต้องหยดุการดําเนินการอนัเป็นปกติลง
ชัว่ขณะ หรือ  

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

(3) เม่ือปรากฏเหตกุารณ์ในกรณีท่ี การทํารายการ ฝาก-ถอน โอนเงิน ในบญัชีท่ีกองทนุเป็นเจ้าของ หรือการทํารายการ 
ซือ้-ขาย ฝาก-ถอน-โอน หลกัทรัพย์ท่ีกองทุนมีไว้หรือลงทุนไว้ ไม่สามารถดําเนินการได้ตามปกติ จนเป็นเหตุให้ไม่
สามารถคํานวณมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุได้อยา่งสมเหตสุมผล หรือเป็นธรรม หรือ  

(4) เม่ือระบบการติดต่อ – ส่ือสารต่างๆ และ/หรือ ระบบงานต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการคํานวณ หรือ การหามลูค่า
สินทรัพย์ และ/หรือ หลกัทรัพย์อ่ืนใด รวมถึงเงินฝาก ท่ีกองทนุมีไว้หรือลงทนุไว้ เกิดการขดัข้องไม่ว่าด้วยเหตอุนัใดจน
เป็นเหตใุห้บริษัทจดัการไมส่ามารถทําการคํานวณมลูคา่ทรัพย์สนิของกองทนุได้อยา่งสมเหตสุมผล หรือเป็นธรรม หรือ  

(5) เม่ือเกิดเหตุการณ์ไม่ปกติทางการเมือง เศรษฐกิจ การทหาร หรือทางการเงิน หรือเหตุการณ์ไม่ปกติอ่ืนใด อนัเป็น
ผลกระทบตอ่ผลประโยชน์ในด้านต่างๆ ของกองทนุ หรือ ต่อสินทรัพย์ต่างๆ ท่ีกองทนุลงทนุไว้หรือมีไว้ จนเป็นเหตใุห้กองทนุ
ไมส่ามารถ ซือ้-ขาย ฝาก-ถอน โอน-ย้าย สนิทรัพย์ตา่งๆ ได้ อยา่งปกติ หรือ  

(6) และเหตุการณ์อ่ืนๆ ท่ีมีนัยสําคัญ และส่งผลกระทบให้กองทุนไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ได้อย่าง
สมเหตสุมผล หรือเป็นธรรม เป็นต้น 

เมื่อปรากฏเหตตุามที่ได้กล่าวมาข้างต้น บริษัทจดัการจะประกาศการหยดุคํานวณมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ มลูค่า
หน่วยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทนุ และราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุของกองทนุ ณ ท่ีทําการทกุแห่งของบริษัทจดัการ
และสถานท่ีติดต่อทกุแห่งของตวัแทนสนบัสนนุท่ีใช้ในการซือ้ขายหน่วยลงทนุ และบริษัทจดัการจะรายงานการหยดุ
คํานวณมลูค่าดงักล่าวพร้อมทัง้แสดงเหตผุล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทนุให้สํานกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ทราบโดยพลนั 

อนึ่ง ขณะท่ีบริษัทจดัการไม่สามารถคํานวณมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุได้อย่างสมเหตสุมผล และ/หรือเป็นธรรม
นัน้ บริษัทจดัการอาจไมข่าย หยดุขาย ไม่รับซือ้คืน หยดุรับซือ้คืน หรือไม่รับสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ ตามคําสัง่ซือ้ คําสัง่
ขายคืน หรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุท่ีได้รับไว้แล้ว หรืออาจหยดุรับคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืน หรือคําสัง่สบัเปล่ียน
หน่วยลงทนุ ด้วยเช่นกนั  
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6. สําหรับวิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุ ราคา
ขายหน่วยลงทนุ และราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะดําเนินการให้เป็นไปตามท่ีระบไุว้ในข้อ 24.1 ข้างต้น 
เว้นแตก่รณีท่ีคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ และ/หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีมีอํานาจตามกฎหมาย ได้แก้ไขเปล่ียนแปลง เพิ่มเติม ประกาศ กําหนด สัง่การ 
เหน็ชอบ และ/หรือผ่อนผนัเป็นอย่างอ่ืน บริษัทจดัการจะดําเนินการให้เป็นไปตามนัน้โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจาก
ผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว และไมถื่อเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ 
 
24.2 หลกัเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีท่ีมลูคา่หน่วยลงทนุไมถ่กูต้อง 

1. ในกรณีท่ีราคาหน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนท่ีถูกต้องน้อยกว่าหนึ่งสตางค์ หรือต่างจากราคา
หน่วยลงทนุท่ีถกูต้องตัง้แตห่นึง่สตางค์ขึน้ไป แตไ่มถ่งึร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทนุท่ีถกูต้อง บริษัทจดัการจะจดัทํา
และสง่รายงานให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ทราบถึงความผิดพลาดภายใน 7 วนัทําการนบัแต่วนัท่ีพบว่าราคาหน่วยลงทนุไม่
ถกูต้อง และจดัให้มีสําเนารายงานดงักล่าวไว้ ณ ท่ีทําการของบริษัทจัดการเพ่ือให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
สามารถตรวจสอบได้ โดยรายงานดงักลา่วจะมีรายการอยา่งน้อย ดงัตอ่ไปนี ้ 

(1) ราคาหน่วยลงทนุท่ีไมถ่กูต้อง  

(2) ราคาหน่วยลงทนุท่ีถกูต้อง  

(3) สาเหตท่ีุทําให้ราคาหน่วยลงทนุไมถ่กูต้อง  

(4) มาตรการป้องกนัเพ่ือมิให้ราคาหน่วยลงทนุไม่ถกูต้อง ทัง้นี ้เว้นแต่ในกรณีท่ีราคาหน่วยลงทนุไม่ถกูต้องมีสาเหตมุา
จากปัจจัยภายนอกท่ีไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลกัทรัพย์ตามราคาตลาดครัง้สุดท้ายของตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยหรือสมาคมตราสารหนีไ้ทยไมถ่กูต้อง  

ในกรณีท่ีเหตขุองความผิดพลาดซึ่งทําให้ราคาหน่วยลงทนุไม่ถกูต้องตามวรรคหนึ่งมีผลต่อเน่ืองต่อการคํานวณราคา 
หน่วยลงทุนครัง้ต่อไป เช่น การกําหนดอัตราดอกเบีย้ผิดพลาด เป็นต้น บริษัทจัดการจะแก้ไขราคาหน่วยลงทุนให้
ถกูต้องนบัแตว่นัท่ีบริษัทจดัการพบวา่ราคาหน่วยลงทนุไมถ่กูต้องด้วย  

2. ในกรณีท่ีราคาหน่วยลงทนุท่ีไม่ถกูต้องต่างจากราคาหน่วยลงทนุท่ีถกูต้องตัง้แต่หนึ่งสตางค์ขึน้ไป และคิดเป็นอตัรา
ตัง้แต่ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทนุท่ีถกูต้อง บริษัทจดัการจะคํานวณราคาหน่วยลงทนุย้อนหลงันบัแต่วนัท่ีพบราคา
หน่วยลงทนุไม่ถกูต้องจนถึงวนัท่ีราคาหน่วยลงทนุถกูต้อง และดําเนินการดงัต่อไปนีเ้ฉพาะวนัท่ีราคาหน่วยลงทนุท่ีไม่
ถกูต้องต่างจากราคาหน่วยลงทนุท่ีถกูต้องตัง้แต่หนึ่งสตางค์ขึน้ไป และคิดเป็นอตัราส่วนตัง้แต่ร้อยละ 0.5 ของราคา
หน่วยลงทนุท่ีถกูต้อง  

(1) จดัทํารายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคาให้เสร็จสิน้ภายในวนัทําการถดัจากวนัท่ีพบว่า
ราคาหน่วยลงทนุนัน้ไม่ถกูต้อง และส่งรายงานดงักล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ภายในวนัทําการถดัจากวนัท่ีคํานวณราคา
หน่วยลงทนุเสร็จสิน้ เพ่ือให้ผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองข้อมลูในรายงานดงักลา่วภายในวนัทําการถดัจากวนัท่ีบริษัทจดัการ
สง่รายงานให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ ทัง้นี ้รายงานดงักลา่วจะมีรายการอยา่งน้อยดงัตอ่ไปนี ้ 

(ก) ราคาหน่วยลงทนุท่ีไมถ่กูต้อง  
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(ข) ราคาหน่วยลงทนุท่ีถกูต้อง  

(ค) สาเหตท่ีุทําให้ราคาหน่วยลงทนุไมถ่กูต้อง  

(ง) การดําเนินการของบริษัทจดัการเม่ือพบวา่ราคาหน่วยลงทนุไมถ่กูต้อง  

ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะจดัให้มีสําเนารายงานตาม (1) ไว้ ณ ท่ีทําการของบริษัทจดัการ เพ่ือให้สํานกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้  

(2) แก้ไขราคาหน่วยลงทนุท่ีไม่ถกูต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทนุท่ีถกุต้องภายในวนัท่ีผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองข้อมลูใน
รายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคาตาม (1)  

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

(4) ชดเชยราคาให้แล้วเสร็จและแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ ซือ้หน่วยลงทนุหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทนุท่ีได้ซือ้หรือขายคืนหน่วย
ลงทนุในช่วงระยะเวลาท่ีราคาหน่วยลงทนุไมถ่กูต้องทราบถงึการแก้ไขราคาตาม (2) และการชดเชยราคา ภายใน 5 วนั
ทําการนบัแตว่นัท่ีผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองข้อมลูในรายงานดงักลา่ว  

(5) จัดทํารายงานมาตรการป้องกันเพ่ือมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าว พร้อมทัง้สําเนา
รายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคาท่ีจดัทําตาม (1) ให้สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 7 
วนัทําการนบัแต่วนัท่ีผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองข้อมลูในรายงานการแก้ไข ราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคา
นัน้ เว้นแต่ในกรณีท่ีราคาหน่วยลงทนุไม่ถกูต้องมีสาเหตมุาจากปัจจยัภายนอกท่ีไม่อาจควบคมุได้ บริษัทจดัการจะไม่ส่ง
รายงานมาตรการป้องกนัให้สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แตจ่ะสง่สําเนาเอกสารท่ีผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองว่าการท่ี
ราคาหน่วยลงทนุไมถ่กูต้องมีสาเหตมุาจากปัจจยัภายนอกท่ีไมอ่าจควบคมุได้แทน  

3. ในการชดเชยราคาตามข้อ 2 (4) บริษัทจดัการจะปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์และวิธีการ ดงัตอ่ไปนี ้ 

(1) กรณีราคาหน่วยลงทนุท่ีไมถ่กูต้องต่ํากวา่ราคาหน่วยลงทนุท่ีถกูต้อง (understate) บริษัทจดัการจะปฏิบติัดงันี ้ 

(ก) กรณีท่ีเป็นการขายหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะลดจํานวนหน่วยลงทนุของผู้ ซือ้หน่วยลงทนุเป็นจํานวนซึ่งมีมลูค่า
เทา่กบัสว่นตา่งของราคาหน่วยลงทนุท่ีไมถ่กูต้องกบัราคาหน่วยลงทนุท่ีถกูต้อง  
หากปรากฏว่าผู้ ซือ้หน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนท่ี
จะต้องลด บริษัทจดัการจะจ่ายเงินของบริษัทจดัการเองเป็นจํานวนเท่ากบัสว่นต่างของราคาท่ีขาดอยู่ หรือลดจํานวน
หน่วยลงทนุท่ีเหลืออยู่นัน้และจ่ายเงินของบริษัทจดัการเองเป็นจํานวนเท่ากบัสว่นต่างของราคาท่ีขาดอยู่ แล้วแต่กรณี 
เพ่ือชดเชยราคาให้แก่กองทุนเปิด เว้นแต่การท่ีราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกท่ีไม่อาจ
ควบคมุได้ เช่น ราคาหลกัทรัพย์ตามราคาตลาดครัง้สดุท้ายของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือสมาคมตราสาร
หนีไ้ทยไมถ่กูต้อง และผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองวา่มีสาเหตดุงักลา่ว  

(ข) กรณีท่ีเป็นการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะเพิ่มจํานวนหน่วยลงทนุของผู้ขายคืนหน่วยลงทนุเป็นจํานวน
ซึง่มีมลูค่าเท่ากบัสว่นต่างของราคาหน่วยลงทนุท่ีไม่ถกูต้องกบัราคาหน่วยลงทนุท่ีถกูต้อง หรือจ่ายเงินของกองทนุเปิด
เป็นจํานวนเทา่กบัสว่นตา่งของราคา เพ่ือชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทนุ แตห่ากปรากฏวา่ผู้ขายคืนหน่วยลงทนุไม่
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มีหน่วยลงทนุเหลืออยู่ บริษัทจดัการจะจ่ายเงินของกองทนุเปิดเป็นจํานวนเท่ากบัส่วนต่างของราคา เพ่ือชดเชยราคา
ให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทนุ  

(2) กรณีราคาหน่วยลงทนุท่ีไมถ่กูต้องสงูกวา่ราคาหน่วยลงทนุท่ีถกูต้อง (overstate) บริษัทจดัการจะปฏิบติั ดงันี ้ 

(ก) กรณีท่ีเป็นการขายหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะเพิ่มจํานวนหน่วยลงทนุของผู้ ซือ้หน่วยลงทนุเป็นจํานวนซึง่มีมลูค่า
เทา่กบัสว่นตา่งของราคาหน่วยลงทนุท่ีไมถ่กูต้องกบัราคาหน่วยลงทนุท่ีถกูต้อง หรือจ่ายเงินของกองทนุเปิดเป็นจํานวน
เทา่กบัสว่นตา่งของราคา เพ่ือชดเชยราคาให้แก่ผู้ ซือ้หน่วยลงทนุ  

(ข) กรณีท่ีเป็นการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะลดจํานวนหน่วยลงทนุของผู้ขายคืนหน่วยลงทนุเป็นจํานวนซึง่
มีมลูคา่เทา่กบัสว่นตา่งของราคาหน่วยลงทนุท่ีไมถ่กูต้องกบัราคาหน่วยลงทนุท่ีถกูต้อง  

หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนท่ี
จะต้องลด บริษัทจดัการจะจ่ายเงินของบริษัทจดัการเองเป็นจํานวนเท่ากบัส่วนต่างของราคาท่ีขาดอยู่ หรือลดจํานวน
หน่วยลงทนุท่ีเหลืออยู่นัน้และจ่ายเงินของบริษัทจดัการเองเป็นจํานวนเท่ากบัสว่นต่างของราคาท่ีขาดอยู่ แล้วแต่กรณี 
เพ่ือชดเชยราคาให้แก่กองทุนเปิด เว้นแต่การท่ีราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกท่ีไม่อาจ
ควบคมุได้ เช่น ราคาหลกัทรัพย์ตามราคาตลาดครัง้สดุท้ายของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือสมาคมตราสาร
หนีไ้ทยไมถ่กูต้อง และผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองวา่มีสาเหตดุงักลา่ว  

ในกรณีท่ีบริษัทจดัการต้องชดเชยราคาเป็นเงินให้แก่ผู้ ซือ้หน่วยลงทนุหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทนุรายใดมีมลูค่าไม่ถึงหนึ่งร้อย
บาท บริษัทจัดการอาจนําเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกท่ีมีการจ่ายเงินให้ผู้ ถือหน่วยลงทุน แต่ถ้าบุคคล
ดงักล่าวไม่มีสถานะเป็นผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว บริษัทจดัการจะชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วนัทําการนบัแต่วนัท่ี
ผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคา  

การจ่ายเงินของกองทุนเปิดเพ่ือชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทนุตาม (1) (ข) หรือผู้ ซือ้หน่วยลงทุนตาม 2(ก) 
บริษัทจดัการอาจจ่ายเงินของบริษัทจดัการเองแทนกองทนุเปิดก็ได้  

4. บริษัทจดัการจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ท่ีเกิดขึน้จากราคาหน่วยลงทนุไม่ถกูต้อง เช่น ค่าใช้จ่ายในการประกาศ
การแก้ไขราคาตามข้อ 2(3) ในหนงัสือพิมพ์ ค่าออกเช็ค ค่าใช้จ่ายในการจดัส่งเงินชดเชยราคาให้แก่ผู้ ซือ้หน่วยลงทนุ
และผู้ขายคืนหน่วยลงทนุ เป็นต้น เว้นแต่ในกรณีท่ีราคาหน่วยลงทนุไม่ถกูต้องมีสาเหตมุาจากปัจจยัภายนอกท่ีไม่อาจ
ควบคมุได้  
 
25. รอบระยะเวลาบัญชีประจาํปีของกองทุนรวม :  

วนัท่ีสิน้สดุรอบบญัชี วนัท่ี 31 เดือนพฤษภาคม  

วนัท่ีสิน้สดุรอบบญัชีครัง้แรกวนัท่ี 31 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2550  

 
26. การกาํหนดเวลา และวิธีการจ่ายเงนิปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :  

กองทนุไมมี่นโยบายจ่ายเงินปันผล  
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27. สทิธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน :  

27.1 สทิธิในการขายคืนหน่วยลงทนุ :  

ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถขายคืนหน่วยลงทนุให้กบับริษัทจดัการและผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนได้ทกุวนัทําการรับ
ซือ้คืนหน่วยลงทนุ ตามท่ีขัน้ตอนและวิธีการกําหนดไว้ในโครงการนี ้ 
 
27.2 สทิธิในการรับเงินปันผล :  

ไมมี่ เน่ืองจากกองทนุไมมี่นโยบายจ่ายเงินปันผล  
 
27.3 สทิธิในการโอนหน่วยลงทนุ :  

(1) ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถโอนหน่วยลงทนุได้อย่างเสรี อย่างไรก็ตาม ผู้ ถือหน่วยลงทนุไม่อาจโอนหน่วยลงทนุให้แก่
คนสหรัฐอเมริกา (“US Person”) ดงันัน้ บริษัทจดัการจะไม่รับลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทนุ หากการโอนนัน้เป็นการ
โอนหรือจําหน่ายให้แก่ US Person 

(2) วิธีการขอโอนหน่วยลงทนุ  

(2.1) การโอนหน่วยลงทนุจะกระทําได้โดยกรอกแบบคําขอโอนหน่วยลงทนุตามท่ีบริษัทจดัการ หรือนายทะเบียนหน่วย
ลงทนุกําหนด พร้อมทัง้ลงลายมือช่ือผู้ โอนและผู้ รับโอน และได้ย่ืนคําขอดงักล่าวพร้อมเอกสารท่ีกําหนดแก่นายทะเบียน
หน่วยลงทนุ 

(2.2) นายทะเบียนหน่วยลงทนุจะบนัทกึข้อมลูการโอนหน่วยลงทนุ และออกหนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุให้ผู้ รับ
โอนหน่วยลงทนุ และผู้ โอนหน่วยลงทนุภายใน 30 วนั นบัแตว่นัท่ีนายทะเบียนหน่วยลงทนุได้รับคําขอโอนหน่วยลงทนุ  

(2.3) ผู้ รับโอนหน่วยลงทนุจะมีสิทธิในฐานะผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุก็ต่อเม่ือนายทะเบียนหน่วยลงทนุได้บนัทกึช่ือ
ผู้ รับโอนหน่วยลงทนุในสมดุทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว  
ในกรณีท่ีผู้ รับโอนยงัไมเ่คยมีบญัชีกองทนุกบับริษัทจดัการมาก่อน ผู้ รับโอนจะต้องดําเนินการขอเปิดบญัชีกองทนุ ตาม
วิธีการท่ีกําหนดไว้ในโครงการนี ้ 

(3) บริษัทจดัการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทนุขอสงวนสทิธิท่ีจะปฏิเสธการโอนหน่วยลงทนุในกรณีท่ีบคุคลใดหรือกลุม่
บุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน เว้นแต่เข้าข้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการ
กํากบัตลาดทนุวา่ด้วยหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุในกองทนุรวมและหน้าท่ีของบริษัทจดัการ 
 
27.4 สทิธิในการลงมติเพ่ือแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจดัการลงทนุหรือแก้ไขวิธีจดัการ :  

ผู้ ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิลงมติเพ่ือให้บริษัทจัดการทําการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการหรือแก้ไขวิธีจัดการได้ ทัง้นี  ้ตาม
หลกัเกณฑ์และวิธีการตามท่ีกําหนดไว้ในโครงการนี ้ 

ในกรณีที่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัใดถือหน่วยลงทนุเกินกว่าข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุของกองทนุรวม 
บริษัทจดัการกองทุนรวมหรือบริษัทหลักทรัพย์ท่ีเป็นเจ้าของบัญชีแบบไม่เปิดเผยช่ือผู้ ถือหน่วยลงทุน (omnibus 
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account) ต้องไม่นบัคะแนนเสียงของบคุคลหรือกลุม่บคุคลเดียวกนันัน้ในสว่นท่ีเกินกว่าหนึ่งในสามของจํานวนหน่วย
ลงทนุท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมด 

ในการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ หากไม่สามารถดําเนินการตามมติโดยเสียงข้างมากของผู้ ถือหน่วยลงทนุได้ เน่ืองจาก
ข้อจํากัดในการนับคะแนนเสียงของผู้ ถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์
เก่ียวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าท่ีของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจ
ดําเนินการขอรับความเหน็ชอบจากสํานกังานตามแนวทางท่ีสํานกังานกําหนดได้ 
 
27.5 สทิธิในการได้รับเงินคืนเม่ือเลกิโครงการ :  

ผู้ ถือหน่วยลงทนุมีสิทธิท่ีจะได้รับเงินคืน เม่ือบริษัทจดัการเลิกกองทนุ โดยบริษัทจดัการจะจดัให้มีการชําระบญัชี ตาม
หลกัเกณฑ์และวิธีการตามท่ีกําหนดไว้ในโครงการนี ้ 
 
27.6 สทิธิประโยชน์อ่ืน ๆ :  

27.6.1 สิทธิและข้อจํากดัสิทธิในกรณีที่กองทนุมีผู้ ถือหน่วยลงทนุรายใดถือหน่วยลงทนุเกินหนึ่งในสามของจํานวน
หน่วยลงทนุท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมด 

สทิธิและข้อจํากดัสิทธิของผู้ ถือหน่วยลงทนุจะเป็นไปตามท่ีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ทัง้นี ้เว้น
แต่กรณีท่ีสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และ/หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีมีอํานาจตาม
กฎหมาย ได้แก้ไขเปล่ียนแปลง เพิ่มเติม ประกาศ กําหนด สัง่การ เหน็ชอบ และ/หรือผอ่นผนัเป็นอยา่งอ่ืน 
 
27.6.2 สทิธิในการจํานําหน่วยลงทนุ  

ผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุสามารถนําหน่วยลงทนุไปจํานําได้ตามกฎหมาย แต่ทัง้นี ้นายทะเบียนหน่วยลงทนุจะรับจด
ทะเบียนการจํานําให้แก่ผู้ รับจํานําท่ีเป็นสถาบนัการเงินเทา่นัน้ 
 
27.6.3 สทิธิในการประชมุผู้ ถือหน่วยลงทนุ  

การร่วมลงทนุในกองทนุรวมนี ้ผู้ ถือหน่วยได้ตกลงมอบให้บริษัทจดัการดําเนินการบริหารจดัการกองทนุภายใต้การดแูล
ของผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยบริษัทจัดการจะต้องบริหารจัดการ และปฏิบติัตามรายละเอียดโครงการจัดการท่ีได้รับ
อนมุติัจากสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และตามข้อผกูพนัระหว่างผู้ ถือหน่วยและ
บริษัทจดัการอย่างเคร่งครัด ดงันัน้ ผู้ ถือหน่วยจึงไม่จําเป็นต้องติดตามด้วยตนเองตลอดเวลา และไม่จําเป็นต้องมีการ
จดัประชมุผู้ ถือหน่วยลงทนุเพื่อการใดๆ เว้นแต่บริษัทจดัการ ผู้ดแูลผลประโยชน์ หรือตามมติเสียงข้างมากของผู้ ถือ
หน่วยลงทนุซึ่งคิดตามจํานวนหน่วยลงทนุรวมกนัเกินกึ่งหนึ่ง ของจํานวนหน่วยลงทนุท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของโครงการ
จดัการกองทนุ (แล้วแตก่รณี) จะเหน็สมควร  
 
28. วธีิการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวธีิการจัดการ :  

28.1 การดําเนินการและการบริหารจดัการกองทนุโดยบริษัทจดัการ  
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(1) ในการดําเนินการและบริหารจดัการใดๆ ของกองทุนนัน้ บริษัทจดัการจะดําเนินการให้เป็นไปตามท่ีระบุไว้ใน
โครงการจัดการกองทุนและหนังสือชีช้วน เว้นแต่กรณีท่ีคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สํานักงาน
คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ สมาคม และ/หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีมีอํานาจตามกฎหมาย เช่น 
กระทรวงการคลงั เป็นต้น ได้แก้ไขเปล่ียนแปลง เพิ่มเติม ประกาศ กําหนด สัง่การ เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผนัเป็นอย่าง
อ่ืน บริษัทจดัการจะดําเนินการให้เป็นไปตามนัน้โดยถือวา่ได้รับความเหน็ชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว  

(2) บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปลี่ยนแปลงแก้ไขโครงการจดัการกองทนุ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือ 
หน่วยลงทนุทกุรายแล้ว  

(2.1) ในกรณีท่ีสว่นราชการต่าง ๆ เช่น คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ สํานกังานคณะกรรมการ
กํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ธนาคารแห่งประเทศไทย สมาคม และ/หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีมีอํานาจตาม
กฎหมาย ได้มีการปรับเปล่ียน แก้ไข เปล่ียนแปลง เพิ่ม/ลด ประกาศ กําหนด เห็นชอบ สัง่การ ผ่อนผนั ฯลฯ ในเร่ือง
ต่างๆ ท่ีเก่ียวเน่ืองกับวงเงินรับอนุญาต และ/หรือวงเงินรับอนุญาตคงเหลือ และ/หรือหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข วิธีการจัดตัง้ 
วิธีการบริหารจดัการกองทนุ ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองของการปรับเปล่ียนกฎหมาย ประกาศข้อกําหนด ระเบียบปฏิบติั เง่ือนไข 
หรือรายละเอียดตา่งๆ ฯลฯ ท่ีเก่ียวเน่ือง  

(2.2) กรณีอ่ืนใดตามท่ีระบไุว้ในโครงการนี ้ทัง้นีบ้ริษัทจดัการจะแจ้งการแก้ไขให้กบัผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุรายทราบโดยพลนั  
 
28.2 การแก้ไขโครงการจดัการกองทนุรวม หรือแก้ไขวิธีการจดัการ  

(1) หากมีความจําเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจดัการกองทนุหรือวิธีการจดัการกองทนุเพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
กองทนุและผู้ ถือหน่วยลงทนุให้อยูใ่นดลุยพินิจของบริษัทจดัการ อาทิเช่น การแก้ไขเปล่ียนแปลงนโยบายการลงทนุของ
กองทนุ เป็นต้น โดยหากมิได้กระทําโดยมติเสียงข้างมากของผู้ ถือหน่วยลงทนุซึง่คิดตามจํานวนหน่วยลงทนุรวมกนัเกิน
กึ่งหนึ่ง ของจํานวนหน่วยลงทนุท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของโครงการจดัการกองทนุก็จะต้องได้รับความเห็นชอบจาก
สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  

ในกรณีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุมีมติให้แก้ไขโครงการ และมติดงักล่าวของผู้ ถือหน่วยลงทนุเก่ียวข้องกบัสิทธิ หน้าท่ี และ
ความรับผิดชอบตามข้อ 22 “สิทธิ หน้าท่ี และความรับผิดชอบของบริษัทจดัการ ผู้ดแูลผลประโยชน์ ผู้สนบัสนนุการ
ขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) และท่ีปรึกษา (ถ้ามี)” หรือเก่ียวข้องกบัค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามข้อ 23 “ค่าธรรมเนียม
และค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากผู้สัง่ซือ้หรือผู้ ถือหน่วยลงทนุและกองทนุรวม” ของบริษัทจดัการ ผู้ดแูลผลประโยชน์ นาย
ทะเบียนหน่วยลงทุน ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน ท่ีปรึกษา หรือผู้ อ่ืนท่ีให้บริการแก่กองทนุ มติดงักล่าวจะต้อง
ได้รับความเหน็ชอบจากบริษัทจดัการ ผู้ดแูลผลประโยชน์นายทะเบียนหน่วยลงทนุ ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน ท่ี
ปรึกษา หรือผู้ อ่ืนท่ีให้บริการแก่กองทนุ (แล้วแตก่รณี) ในการดําเนินการตามมตินัน้ๆ ทัง้นี ้การดําเนินการตามมติความ
เหน็ชอบของผู้ ถือหน่วยลงทนุจะต้องไมข่ดัตอ่ประกาศหรือกฎหมายตา่งๆ ท่ี เก่ียวข้อง  

ในกรณีท่ีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการหรือวิธีจดัการกองทนุ ได้กระทําโดยมีมติเสียงข้างมากของผู้ ถือหน่วยลงทนุ ซึ่งคิด
ตามจํานวนหน่วยลงทนุรวมกนัเกินกึง่หนึง่ของจํานวนหน่วยลงทนุท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของโครงการจดัการกองทนุ 
บริษัทจดัการจะแจ้งให้สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ทราบภายใน 15 วนั นบัแต่วนัท่ีมี
มติให้แก้ไข  



 

กองทนุเปิด ออล เอเชีย อิควิตี ้            78 

อย่างไรก็ดี ในการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการตามมติของผู้ ถือหน่วยลงทนุ หากปรากฏว่ามติของผู้ ถือหน่วยลงทนุดงักล่าวไม่
เกินร้อยละ 55 ของจํานวนหน่วยลงทนุท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของโครงการ บริษัทจดัการกองทนุรวมจะส่งเอกสาร
หลกัฐานเก่ียวกบัการขอมติและการนบัมติไปยงัผู้ดแูลผลประโยชน์ เพ่ือให้ผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองผลการนบัมตินัน้ 

ในการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการใด หากไม่สามารถดําเนินการตามมติโดยเสียงข้างมากของผู้ ถือหน่วยลงทุนได้ เน่ืองจาก
ข้อจํากัดในการนับคะแนนเสียงของผู้ ถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลกัเกณฑ์
เก่ียวกบัข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุในกองทนุรวมและหน้าท่ีของบริษัทจดัการบริษัทจดัการกองทนุรวมอาจดําเนินการ
ขอรับความเหน็ชอบจากสํานกังานตามแนวทางท่ีสํานกังานกําหนดได้ 

ทัง้นี ้บริษัทจัดการจะแจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการหรือวิธีการจดัการกองทุนไปยงัผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุราย และจะ
ประกาศทางหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับภายใน 15 วันนับแต่วันท่ีได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน
คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์หรือวนัท่ีได้มีมติแก้ไข แล้วแตก่รณี  

อย่างไรก็ตาม ในกรณีท่ีไม่สามารถสรรหา และ/หรือลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศใดๆ ท่ีมีนโยบายการลงทุน
สอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ และ/หรือนโยบายการลงทนุของโครงการ บริษัทจดัการอาจดําเนินการขอมติจากผู้ถือ
หน่วยลงทนุเพ่ือเปล่ียนนโยบายการลงทนุของกองทนุ หรือสงวนสิทธิท่ีจะเลิกกองทนุได้ ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนนโยบาย
การลงทุนของกองทุนดงักล่าว บริษัทจดัการจะเปิดให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนแสดงความจํานงในการถือหน่วยลงทนุต่อไป 
หรือขายคืนหน่วยลงทนุได้  

(2) บริษัทจัดการอาจดําเนินการเพิ่มจํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนท่ีได้จดทะเบียนไว้กับสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทัง้นี ้
ภายใต้เง่ือนไขและวิธีการ ดงัตอ่ไปนี ้ 

(2.1) บริษัทจัดการจะเสนอขายหน่วยลงทุนตามจํานวนท่ีเพิ่มขึน้ของเงินทุนโครงการได้ต่อเม่ือได้มีการจดทะเบียน
เปล่ียนแปลงเงินทนุโครงการตอ่สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว  

(2.2) การขายหน่วยลงทนุเพิ่มจะต้องไมทํ่าให้มลูคา่ทัง้หมดของหน่วยลงทนุท่ีเพิ่มมีมลูค่าเกินกว่าเงินทนุโครงการ ทัง้นี ้
ให้บริษัทจดัการใช้มลูคา่ท่ีตราไว้ของหน่วยลงทนุเป็นเกณฑ์ในการคํานวณ  

(2.3) ราคาเสนอขายหน่วยลงทนุต้องกําหนดตามมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวม ณ สิน้วนัท่ีเสนอขายหน่วยลงทนุ
เพิ่ม 

เม่ือสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ได้รับจดทะเบียนเพิ่มจํานวนเงินทนุของโครงการ
แล้ว บริษัทจัดการจะแจ้งการดําเนินการดังกล่าวให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนของกองทุนทุกรายทราบ และจะประกาศใน
หนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ ภายใน 15 วันนับแต่วันท่ีสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ได้รับจดทะเบียนเพิ่มจํานวนเงินทนุของโครงการ 

(3) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุน หรือวิธีจัดการกองทุนเก่ียวกับการ
เปล่ียนแปลงวนั เวลา วิธีการในการทําการรับคําสัง่ซือ้-ขายหน่วยลงทนุ และ/หรือกรณีอ่ืนใดท่ีเป็นกรณีท่ีถือว่าได้รับ
ความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทุนแล้ว ตามท่ีกําหนดไว้ในโครงการนี  ้ทัง้นี  ้บริษัทจัดการจะดําเนินการแจ้งให้
สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ทราบตอ่ไป  
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(4) บริษัทจดัการอาจดําเนินการควบรวมกองทนุ โดยจะเป็นการควบกองทนุรวมหรือการรวมกองทนุรวมท่ีอยู่ภายใต้
การจดัการของบริษัทจดัการเท่านัน้ ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะสามารถดําเนินการเพ่ือควบรวมกองทนุได้ต่อเม่ือได้รับมติ
ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ และได้รับความเหน็ชอบจากสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  

ทัง้นี ้ในการควบรวมกองทนุ บริษัทจดัการจะดําเนินการภายใต้หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการตามท่ีคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
ประกาศกําหนด เว้นแตค่ณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์ จะพิจารณาผอ่นผนั เหน็ชอบ ประกาศ กําหนด แก้ไข เปล่ียนแปลง หรือสัง่การ เป็นอยา่งอ่ืน  

หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการควบรวมกองทนุ  

(1) กองทนุรวมตัง้แต่สองกองทนุรวมขึน้ไปภายใต้การจดัการของบริษัทจดัการจะดําเนินการเพ่ือควบรวม กองทนุได้
ตอ่เม่ือได้รับมติของผู้ ถือหน่วยลงทนุ ภายใต้หลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้ 

(1.1) ได้รับมติเสียงข้างมากจากผู้ ถือหน่วยลงทนุ ซึง่คิดเป็นจํานวนหน่วยลงทนุรวมกนัเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนหน่วยลงทนุ
ท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของแตล่ะกองทนุรวมท่ีจะควบรวมกองทนุ 

(1.2) ในกรณีท่ีมีผู้ ถือหน่วยลงทนุของแต่ละกองทนุรวมท่ีจะควบรวมกองทนุ ออกเสียงน้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนหน่วยลงทนุ
ท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของโครงการจัดการกองทุนรวม หรือออกเสียงตัง้แต่กึ่งหนึ่งขึน้ไปของจํานวนหน่วยลงทุนท่ี
จําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของโครงการจดัการกองทนุรวมแต่ไม่ได้มติโดยเสียงข้างมากด้านใดด้านหนึ่งเกินกว่ากึ่งหนึ่ง
ของจํานวนหน่วยลงทุนท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมด หากบริษัทจัดการประสงค์จะควบรวมกองทุนต่อไป บริษัทจัดการจะ
ดําเนินการขอมติครัง้ใหม่ภายใน 14 วนันบัแต่วนัประชมุครัง้แรกหรือวนัท่ีกําหนดให้เป็นวนัสดุท้ายของการรับหนงัสือแจ้ง
มติจากผู้ ถือหน่วยลงทนุในการขอมติครัง้แรก และได้รับมติในครัง้หลงันีเ้กินกึ่งหนึ่งของจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ ถือ
หน่วยลงทนุซึง่ออกเสียงลงมติของแตล่ะกองทนุรวมท่ีจะควบรวมกองทนุ  

ในกรณีท่ีบริษัทจดัการต้องดําเนินการตาม (1.2) บริษัทจดัการจะแจ้งผลการนบัมติครัง้แรกให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบ
ด้วย 

การขอมติของผู้ ถือหน่วยลงทนุตามวรรคหนึ่ง บริษัทจดัการจะกําหนดรายละเอียดของโครงการจดัการกองทนุรวมใหม ่
หรือแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจดัการกองทนุรวมท่ีรับโอน (ถ้ามี) พร้อมทัง้ขอมติผู้ ถือหน่วยลงทนุเพ่ือเลิกกองทนุรวมเดิม
หรือกองทนุรวมท่ีโอนไปในคราวเดียวกนัด้วย  

ในการควบรวมกองทนุไม่ว่าจะเป็นการควบรวมระหว่างกองทนุปิดกบักองทนุปิด หรือกองทนุปิดกบักองทนุเปิด หากมี
ผลให้เกิดกองทนุรวมใหม่หรือกองทนุรวมท่ีรับโอนเป็นกองทนุเปิด บริษัทจดัการจะดําเนินการขอมติผู้ ถือหน่วยลงทนุ
เพ่ือแก้ไขโครงการจดัการกองทนุปิดเป็นโครงการจดัการกองทนุเปิดด้วย และหากได้รับมติโดยเสียงข้างมากของผู้ ถือ
หน่วยลงทนุตามหลกัเกณฑ์ใน (1) ของวรรคหนึ่ง บริษัทจดัการจะถือว่าได้รับมติของผู้ ถือหน่วยลงทนุในการแก้ไข
โครงการจัดการกองทุนปิดเป็นโครงการจัดการกองทุนเปิดแล้ว ทัง้นีโ้ดยได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามประกาศ
สํานกังานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ว่าด้วยการกําหนดวิธีปฏิบติัในการขอความเห็นชอบ
เพ่ือแก้ไขประเภทของโครงการจดัการกองทนุรวม”  

(2) ในการขอมติจากผู้ ถือหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการส่งหนงัสือนดัประชมุล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วนัก่อนวนัประชุม 
หรือส่งหนังสือขอมติล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วนัก่อนวนัท่ีกําหนดให้เป็นวนัสดุท้ายของการรับหนังสือแจ้งมติจากผู้ ถือ
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หน่วยลงทุน โดยเปิดเผยข้อมูลท่ีผู้ ถือหน่วยลงทุนควรทราบเก่ียวกับการควบรวมกองทุนไว้ในหนังสือนัดประชุม หรือ
หนงัสือขอมติดงักลา่ว 

(3) ในช่วงระยะเวลานบัแตว่นัสง่หนงัสือนดัประชมุหรือหนงัสือขอมติเพ่ือควบรวมกองทนุถึงวนัท่ีมีการควบรวมกองทนุ 
บริษัทจดัการอาจไม่ขายหน่วยลงทนุตามคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุรวมท่ีจะควบรวมกองทนุท่ีได้รับไว้แล้ว หรือ 
อาจหยดุรับคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุรวมดงักล่าวได้ โดยการปิดประกาศเร่ืองดงักล่าวไว้ ณ ท่ีทําการทกุแห่ง
ของบริษัทจดัการ และจดัให้มีการประกาศเร่ืองดงักลา่วไว้ ณ สถานท่ีติดตอ่ทกุแหง่ของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน  

ในช่วงระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง บริษัทจัดการจัดทํารายงานแสดงสถานะการลงทุนของวนัทําการสดุท้ายของแต่ละ
สปัดาห์ของกองทนุรวมท่ีจะควบรวมกองทนุ และจดัให้มีรายงานดงักลา่วไว้ ณ ท่ีทําการและสถานท่ีติดตอ่ทกุแหง่  

(4) เม่ือผู้ ถือหน่วยลงทนุมีมติให้มีการควบรวมกองทนุแล้ว บริษัทจดัการจะดําเนินการย่ืนคําขอรับความเห็นชอบต่อ
สํานกังาน  

(5) เม่ือบริษัทจดัการได้รับความเห็นชอบจากสํานกังานให้ทําการควบรวมกองทนุแล้ว บริษัทจดัการจะบอกกลา่วการ
ควบรวมกองทนุและการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจดัการกองทนุรวม (ถ้ามี) ตลอดจนสิทธิและกําหนดเวลาในการใช้สิทธิ
ของผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุรวมเดิมหรือกองทนุรวมท่ีโอน ตามวิธีการดงัต่อไปนีภ้ายใน 15 วนันับแต่วนัท่ีได้รับ
ความเหน็ชอบจากสํานกังาน  

1) แจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุรายของกองทนุรวมท่ีจะควบรวมกองทนุทราบเป็นหนงัสือพร้อมสรุปสาระสําคญัของ
โครงการจดัการกองทนุรวมใหมห่รือกองทนุรวมท่ีรับโอน วนัท่ีจะควบรวมกองทนุ วนัเร่ิมทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุโดย
ระบวุนั เดือน ปี อยา่งชดัแจ้ง และสถานท่ีติดตอ่เพ่ือสอบถามหรือรับข้อมลูเพิ่มเติม  

2) ประกาศในหนงัสือพิมพ์รายวนัท่ีมีจําหน่ายแพร่หลายในท้องถ่ินอยา่งน้อยสองฉบบัเป็นเวลา 2 วนัติดตอ่กนั  
ในกรณีท่ีเป็นการควบรวมกองทนุระหว่างกองทนุปิดกบักองทนุปิดหรือกองทนุปิดกบักองทนุเปิด การแจ้งและประกาศ
ตามวรรคหนึ่ง บริษัทจดัการจะแจ้งและประกาศการได้รับมติของผู้ ถือหน่วยลงทนุเพ่ือแก้ไขโครงการจดัการกองทนุปิด
เป็นโครงการจดัการกองทนุเปิดด้วย  

(6) เม่ือบริษัทจดัการได้มีหนงัสือแจ้งและประกาศการควบรวมกองทนุตามข้อ (5) แล้วบริษัทจดัการจะดําเนินการตาม
โครงการจดัการกองทนุรวมเดิมหรือกองทนุรวมท่ีโอนในการให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุรวมเดิมหรือกองทนุรวมท่ี
โอนเป็นผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุรวมใหมห่รือกองทนุรวมท่ีรับโอน แล้วแตก่รณี  

สําหรับผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุรวมเดิมหรือกองทนุรวมท่ีโอนซึง่ออกเสียงคดัค้าน หรือท่ีไม่ได้ออกเสียงในการควบ
รวมกองทนุ บริษัทจดัการจะจดัให้มีวิธีการในการให้สิทธิแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุดงักล่าวในการท่ีจะออกจากกองทนุรวม
ก่อนท่ีการควบรวมกองทุนแล้วเสร็จ โดยจะทําการแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนทราบทางไปรษณีย์ และปิดประกาศไว้ในท่ี
เปิดเผย ณ ท่ีทําการทกุแห่งของบริษัทจดัการ และจดัให้มีประกาศดงักล่าวไว้ ณ สถานท่ีติดต่อทกุแห่งของผู้สนบัสนนุ
การขายหรือรับซือ้คืนท่ีใช้ในการซือ้ขายหน่วยลงทนุ (ถ้ามี)  

ในกรณีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุไม่ได้แสดงเจตนาภายในกําหนดเวลาให้สิทธิในการออกจากกองทนุรวมก่อนวนัท่ีการควบ
รวมกองทนุแล้วเสร็จ บริษัทจดัการจะถือว่าผู้ ถือหน่วยลงทนุได้มอบหมายให้บริษัทจดัการดําเนินการให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุ
ดงักลา่วเป็นผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุรวมใหมห่รือกองทนุรวมท่ีรับโอนได้  
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(7) บริษัทจดัการจะจดัส่งหนงัสือแจ้งสถานะการเป็นผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุรวมใหม่หรือกองทนุรวมท่ีรับโอนไป
ยงัผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุรวมใหมห่รือกองทนุรวมท่ีรับโอนโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 15 วนันบัแต่วนัท่ี
ควบรวมกองทนุแล้วเสร็จ  
 
29. การเลกิโครงการจัดการกองทุนรวม :  

29.1 สํานกังานอาจเพิกถอนการอนมุติัให้จดัตัง้และจดัการกองทนุรวมเพ่ือผู้ลงทนุทัว่ไป หากปรากฏว่าบคุคลใดหรือ
กลุ่มบคุคลเดียวกนัใดถือหน่วยลงทนุของกองทนุรวมใดกองทนุรวมหนึ่งเกินกว่าหนึ่งในสามของจํานวนหน่วยลงทนุท่ี
จําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของกองทนุรวมนัน้ เว้นแตเ่ข้าข้อยกเว้นตามท่ีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 
 
29.2 หากปรากฎวา่กองทนุรวมใดมีมลูคา่หน่วยลงทนุหรือมีผู้ ถือหน่วยลงทนุเป็นจํานวนดงันี ้

(1)  มลูค่าหน่วยลงทนุท่ีขายได้แล้วทัง้หมดโดยคํานวณตามมลูค่าท่ีตราไว้ของหน่วยลงทนุลดลงเหลือน้อยกว่า 50 
ล้านบาท ในวนัทําการใด และบริษัทจดัการประสงค์จะเลกิกองทนุรวมนัน้ 

(2)  จํานวนผู้ ถือหน่วยลงทนุลดลงเหลือน้อยกวา่ 35 ราย ในวนัทําการใด  

(3)  หากปรากฏวา่กองทนุหลกัท่ีกองทนุไปลงทนุมีมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิลดลงในลกัษณะใดลกัษณะหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้

(ก)  เม่ือมีการขายคืนหน่วยลงทุน ณ วันใดวันหนึ่งเกินกว่าสองในสามของจํานวนหน่วยลงทุนท่ีจําหน่ายได้แล้ว
ทัง้หมด แต่ไม่รวมถึงกรณีท่ีเป็นการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงิน และการขายคืนหน่วยลงทุนของ
กองทนุรวมหน่วยลงทนุ    

(ข)  มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทนุในช่วงระยะเวลาห้าวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุใดติดต่อกนัคิดเป็นจํานวน
เกินกว่าสองในสามของจํานวนหน่วยลงทนุท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมด แต่ไม่รวมถึงกรณีท่ีเป็นการขายคืนหน่วยลงทนุ
ของกองทนุรวมตลาดเงิน และการขายคืนหน่วยลงทนุของกองทนุรวมหน่วยลงทนุ 

กองทนุหลกั ให้หมายถงึเฉพาะกองทนุท่ีเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้         

(1) เป็นกองทุนรวมตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 และให้หมายความรวมถึง
กองทนุท่ีมีลกัษณะเป็นการลงทนุร่วมกนัของผู้ลงทนุ ไมว่่าจะจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศและ
ไม่ว่ากองทนุดงักล่าวจะจดัตัง้ในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือ รูปแบบอ่ืนใด เช่น กองทนุอสงัหาริมทรัพย์ต่างประเทศ (REIT) 
โครงการจดัการกองทนุ (collective investment scheme) เป็นต้น 

(2) เป็นกองทนุหลกัท่ีกองทนุรวมหน่วยลงทนุมีการลงทนุในกองทนุหลกัตามวรรคสอง (1) ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของ
มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุหลกันัน้ 
 
29.3 เม่ือสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์สัง่ให้บริษัทจดัการเลิกกองทนุเปิดในกรณีท่ี 
บริษัทจดัการกระทําการหรืองดเว้นกระทําการจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทนุเปิดหรือไม่ปฏิบติัตามหน้าท่ีของ
ตน  
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29.4 เม่ือได้รับความเห็นชอบตามมติเสียงข้างมากของผู้ ถือหน่วยลงทนุรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนหน่วยลงทนุท่ี
จําหน่ายได้เเล้วทัง้หมดของโครงการจดัการ  
 
29.5 บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะเลิกกองทนุ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุรายแล้ว หาก
เป็นกรณีท่ี  

(1) ผู้จดัการกองทนุพิจารณาแล้วเหน็วา่สถานการณ์การลงทนุในตา่งประเทศไมเ่หมาะสม  

(2) กรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงในเร่ืองของกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้องกบัวงเงินรับอนญุาตให้นําเงินไปลงทนุในตา่งประเทศ 

(3) กรณีท่ีไม่สามารถลงทุนในกองทุนอ่ืนใดท่ีมีนโยบายการลงทุนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการได้อย่าง
เหมาะสม 

(4) กรณีท่ีกองทนุรวมมีจํานวนเงินท่ีได้จากการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรกไมเ่พียงพอตอ่การจดัตัง้กองทนุเพ่ือสง่เงิน
ไปลงทนุในตา่งประเทศได้อยา่งเหมาะสม 

(5) กรณีมีเหตใุห้เช่ือได้วา่เพ่ือเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุโดยรวม 

(6) เม่ือปรากฎว่ากองทุนเปิดใดมีมลูค่าหน่วยลงทุนท่ีขายได้แล้วทัง้หมด โดยคํานวณตามมลูค่าท่ีตราไว้ของหน่วย
ลงทนุ ลดเหลือน้อยกวา่ 50 ล้านบาท  และบริษัทจดัการประสงค์จะเลกิกองทนุเปิดนัน้ 

 
เง่ือนไขพิเศษ 

- สําหรับเง่ือนไขการเลิกกองทุนรวมในข้อ 29.2 บริษัทจัดการจะดําเนินการให้เป็นไปตามท่ีระบุไว้ เว้นแต่กรณีท่ี
คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และ/
หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีมีอํานาจตามกฎหมาย ได้แก้ไขเปล่ียนแปลง เพิ่มเติม ประกาศ กําหนด สัง่การ เห็นชอบ และ/หรือ
ผ่อนผนัเป็นอย่างอ่ืน บริษัทจดัการจะดําเนินการให้เป็นไปตามนัน้โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว 
และไมถื่อเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ  

- ในกรณีท่ีบริษัทจัดการได้รับคําสั่งให้เลิกกองทุนจากหน่วยงานท่ีมีอํานาจตามกฎหมาย อาทิเช่น สํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คําสั่งศาล คําสั่งอนุญาโตตุลาการ และหรือกรณีปรากฏ
เหตกุารณ์อ่ืนใดตามท่ีระบไุว้ในโครงการนี ้ 

 
30. การดาํเนินการของบริษัทจัดการ เม่ือเลกิโครงการจัดการกองทุนรวม :  

เว้นแต่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จะพิจารณาแก้ไข เปล่ียนแปลง เพิ่มเติม 
ประกาศ กําหนด สัง่การ เหน็ชอบ และ/หรือผอ่นผนั เป็นอยา่งอ่ืน ในกรณีท่ีมีเหตจํุาเป็นและสมควรสําหรับการเลิกกองทนุ 
บริษัทจดัการจะดําเนินการดงันี ้ 
 
30.1 กรณีท่ีทราบกําหนดการเลกิกองทนุลว่งหน้า  

กรณีท่ีทราบกําหนดการเลกิกองทนุลว่งหน้า บริษัทจดัการจะดําเนินการดงันี ้ 



 

กองทนุเปิด ออล เอเชีย อิควิตี ้            83 

(1) แจ้งเป็นหนงัสือให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีมีช่ืออยู่ในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบโดยทางไปรษณีย์ ลงทะเบียน และ
จะกระทําการด้วยวิธีอ่ืนใดเพ่ือให้ประชาชนรับทราบข้อมลูในเร่ืองดงักล่าวก่อนวนัเลิกกองทนุเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 
วนัทําการ เช่นประกาศในหนงัสือพิมพ์รายวนัท้องถ่ิน เป็นต้น  

(2) แจ้งเป็นหนงัสือให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ และสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ทราบ 
ก่อนวนัเลกิกองทนุเป็นเวลาไมน้่อยกวา่ 5 วนัทําการ  

(3) จําหน่ายทรัพย์สินของกองทนุเพ่ือรวบรวมเป็นเงินสด เงินฝากประเภทกระแสรายวนั เงินฝากประเภทออมทรัพย์ 
และตัว๋สญัญาใช้เงินท่ีมีกําหนดระยะเวลาใช้เงินคืนเม่ือทวงถาม ให้เสร็จสิน้ก่อนวนัเลกิกองทนุ  
 
30.2 กรณีท่ีไมท่ราบกําหนดการเลกิกองทนุลว่งหน้า  

กรณีท่ีไมท่ราบกําหนดการเลกิกองทนุลว่งหน้า ดงัเช่นกรณีท่ีปรากฏเหตตุามข้อ 29.2 บริษัทจดัการจะดําเนินการดงันี ้ 

(1) ยติุการรับคําสัง่ซือ้และคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุตัง้แตว่นัทําการท่ีปรากฏเหตตุามข้อ 29.2  

(2) แจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีมีช่ืออยู่ในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบ โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนรวมทัง้แจ้งเป็น
หนงัสือให้สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ทราบด้วย ทัง้นี ้ภายใน 3 วนัทําการนบัแต่วนั
ทําการท่ีปรากฏเหตตุามข้อ 29.2  

(3) จําหน่ายหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินท่ีเหลืออยู่ของกองทนุเปิดดงักลา่วภายใน 5 วนัทําการนบัแต่วนัทําการท่ีปรากฏ
เหตตุามข้อ 29.2 เพ่ือรวบรวมเงินเท่าท่ีสามารถกระทําได้เพ่ือชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุโดย
อตัโนมติั  

(4) ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทนุตามสดัสว่นจํานวนเงินท่ีรวบรวมได้ตาม (3) ให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุภายใน 10 วนัทําการ
นบัแตว่นัทําการท่ีปรากฏเหตตุามข้อ 29.2 และเม่ือได้ดําเนินการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทนุ แล้วจะถือว่าเป็นการเลิก
กองทนุเปิด  

(5) กรณีท่ีกองทนุหลกัท่ีกองทนุไปลงทนุมีมลูค่าทรัพย์สินสทุธิลดลงตามข้อ 29.2 (3) ให้บริษัทจดัการกองทนุรวม
ดําเนินการดงัตอ่ไปนี ้

(5.1) แจ้งเหตุท่ีกองทุนหลกัมีมลูค่าทรัพย์สินลดลงตามข้อ 29.2 (3) พร้อมแนวทางการดําเนินการโดยคํานึงถึง
ประโยชน์ท่ีดีท่ีสดุของผู้ ถือหน่วยลงทนุโดยรวม ให้สํานกังานและผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบภายในสามวนัทําการนบัแต่
วนัท่ีปรากฎเหต ุ

(5.2) ดําเนินการตาม (5.1) ให้แล้วเสร็จภายในหกสบิวนันบัแตว่นัท่ีปรากฎเหต ุ

(5.3) รายงานผลการดําเนินการให้สํานกังานทราบภายในสามวนัทําการนบัแตว่นัท่ีดําเนินการแล้วเสร็จ 

(5.4) เปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบัการดําเนินการของกองทนุรวมตาม (5.1) ต่อผู้ ท่ีสนใจจะลงทนุเพ่ือให้ผู้สนใจจะลงทนุรับรู้
และเข้าใจเก่ียวกับสถานะของกองทุนรวม ทัง้นี ้บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องดําเนินการให้บุคคลากรท่ีเก่ียวข้อง
เปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบัการดําเนินการดงักลา่วด้วย 
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เม่ือได้ดําเนินการตาม (1) ถงึ (4) แล้ว หากมีหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินคงเหลืออยู่จากการดําเนินการตาม (3) บริษัทจดัการ
จะดําเนินการตามประกาศคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ว่าด้วยหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการ
ชําระบญัชีของกองทนุรวม 
 
เง่ือนไขอ่ืน : 

กรณีท่ีปรากฎเหตตุามข้อ 29.5 และบริษัทจดัการเหน็สมควรเลกิโครงการ บริษัทจดัการจะดําเนินการดงันี ้

1. แจ้งเป็นหนงัสือให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีมีช่ืออยูใ่นทะเบียนหน่วยลงทนุทราบโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน และวิธีอ่ืนใด 
เช่น ประกาศในหนงัสือพิมพ์รายวนัท้องถ่ิน ก่อนวนัเลกิกองทนุเป็นเวลาไมน้่อยกวา่ 5 วนัทําการ 

2. แจ้งเป็นหนงัสือถึงสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผู้ดแูลผลประโยชน์ ก่อนวนัเลิกกองทนุเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 
5 วนัทําการ 

ทัง้นี ้บริษัทจดัการอาจขอให้สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พิจารณา ผ่อนผนั หรือสัง่
การให้บริษัทจัดการปฏิบติัเป็นอย่างอ่ืนได้ สําหรับการดําเนินการเพ่ือชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีท่ีมีความ
จําเป็นหรือสมควร  

 
31. การชาํระบัญชีกองทุนรวม และวิธีการเฉล่ียเงนิคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเม่ือเลกิโครงการ :  

เม่ือเลกิโครงการแล้วบริษัทจดัการจะดําเนินการดงัต่อไปนี ้เว้นแต่คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ จะพิจารณาผ่อนผนั เห็นชอบ ประกาศ กําหนด แก้ไข 
เปล่ียนแปลง หรือสัง่การ เป็นอยา่งอ่ืน  

(1) บริษัทจดัการจะจดัให้มีการชําระบญัชีโดยจะแต่งตัง้ผู้ ชําระบญัชีท่ีสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์เห็นชอบ เพ่ือดําเนินการคิดคํานวณ รวบรวมทรัพย์สิน จดัทําบญัชี ชําระหนีส้ิน จําหน่ายและแจกจ่าย
ทรัพย์สนิแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ รวมทัง้ทําการอย่างอ่ืนตามแต่จําเป็นเพ่ือชําระบญัชีของกองทนุให้เสร็จสิน้ โดยจะเป็นไป
ตามหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการท่ีคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ประกาศ กําหนด สัง่การ 
ผอ่นผนั และ/หรือเหน็ชอบ  

(2) เม่ือชําระค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม ค่าภาระติดพนั เงินค่าตอบแทนในการชําระบญัชี และหนีส้ินทัง้หมดของกองทนุ
เสร็จสิน้ ผู้ ชําระบญัชีจะดําเนินการเฉล่ียคืนเงินให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุตามมลูค่าทรัพย์สินสทุธิเท่าท่ีคงเหลืออยู่ตาม
สดัส่วนจํานวนหน่วยลงทนุท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุถืออยู่ตามหลกัฐานท่ีปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุ ณ วนัเลิก
กองทนุ  

(3) ในกรณีท่ีเจ้าหนีข้องกองทุนไม่ได้ย่ืนคําทวงหนีแ้ก่ผู้ ชําระบญัชี หรือผู้ ถือหน่วยลงทุนไม่มารับเงินหรือทรัพย์สิน 
หรือไม่ย่ืนเช็คต่อธนาคารเพ่ือให้ใช้เงินตามเช็คท่ีได้รับเน่ืองจากการแจกจ่ายทรัพย์สินให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ ผู้ ชําระ
บญัชีจะดําเนินการวางเงินตามจํานวนหนีห้รือจํานวนเงินตามเช็ค หรือทรัพย์สินอ่ืน รวมทัง้วางเงินประกนัค่าฤชาธรรม
เนียมไว้ ณ สํานกังานวางทรัพย์ตามกฎหมาย กฏข้อบงัคบัและระเบียบเก่ียวกบัการวางทรัพย์ และจะแจ้งเป็นหนงัสือ
ให้เจ้าหนี ้หรือผู้ ถือหน่วยลงทุนซึ่งมีช่ือปรากฎในบัญชีและเอกสารหลักฐานของกองทุนทราบถึงการวางเงินหรือ
ทรัพย์สินดงักล่าวโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับหรือโดยวิธีอ่ืนท่ีมีหลกัฐานการตอบรับ อีกทัง้ยงัจะดําเนินการ
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ใดๆ ตามความจําเป็นเพ่ือให้สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์เป็นผู้ มีสิทธิถอนเงินหรือ
ทรัพย์สินท่ีวางไว้ ซึ่งเจ้าหนีห้รือผู้ ถือหน่วยมิได้เรียกเอาภายใน 10 ปี นับแต่วันถัดจากวันท่ีได้รับคําบอกกล่าวการ
วางเงินหรือทรัพย์สนิในฐานะท่ีเป็นทรัพย์สนิคงค้างของกองทนุ  

(4) ผู้ ชําระบญัชีจะต้องชําระบญัชีให้เสร็จสิน้ภายใน 90 วนันบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัเลิกกองทนุ และเม่ือชําระบญัชีเสร็จ
สิน้แล้ว ผู้ ชําระบญัชีจะทําการย่ืนคําขอจดทะเบียนเลิกกองทุนพร้อมทัง้จัดส่งรายงานผลการชําระบญัชีตามแบบท่ี
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ประกาศกําหนด ต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ภายใน 30 วนันับตัง้แต่วนัถดัจากวนัชําระบญัชีเสร็จสิน้ เว้นแต่ในกรณีท่ีผู้ ถือหน่วย
ลงทนุไม่มารับเงินหรือทรัพย์สิน หรือไม่ย่ืนเช็คแก่ธนาคารเพ่ือให้ใช้เงินตามเช็คท่ีได้รับเน่ืองจากการแจกจ่ายทรัพย์สิน
ให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ ผู้ ชําระบญัชีสามารถย่ืนคําขอจดทะเบียนเลิกกองทนุได้เม่ือพ้นกําหนด 6 เดือนนบัตัง้แต่วนัถดั
จากวนัชําระบญัชีเสร็จสิน้ แต่ทัง้นี ้ต้องไม่เกินหนึ่งปีนบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัชําระบญัชีเสร็จสิน้ เว้นแต่มีเหตผุลจําเป็น
และสมควรโดยต้องได้รับความเห็นชอบจากสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ด้วย และ
หากปรากฏว่ายงัมีทรัพย์สินคงค้างอยู่ ผู้ ชําระบญัชีจะจดัการโอนทรัพย์สินดงักล่าวให้ตกเป็นกรรมสิทธิของสํานกังาน
คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  

 
32. ข้อกาํหนดอ่ืน ๆ :  

32.1 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการแก้ไข เปล่ียนแปลง เพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนหรือวิธีการจัดการตามท่ี
เห็นสมควรในกรณีท่ีส่วนราชการต่างๆ เช่น คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ธนาคารแห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีมีอํานาจ
ตามกฎหมาย ได้มีการปรับเปล่ียน แก้ไขเพิ่ม/ลด ประกาศกําหนด เห็นชอบ สัง่การ ผ่อนผนัในเร่ืองต่างๆท่ีเก่ียวเน่ืองกบั
วงเงินรับอนญุาต และ/หรือวงเงินรับอนญุาตคงเหลือ และ/หรือหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข วิธีการจดัตัง้จดัการ และ/หรือวิธีการ
บริหารจัดการกองทุนไม่ว่าจะเป็นเร่ืองของกฎหมาย ประกาศ ข้อกําหนด ระเบียบปฏิบติั เง่ือนไข หรือรายละเอียด
ต่างๆ ฯลฯ ทัง้นี ้โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุรายแล้ว อาทิเช่น เร่ืองท่ีเก่ียวกบัการเพิ่ม / ลด 
และ/หรือ การยกเลกิวงเงินรับอนญุาต การแต่งตัง้ผู้จดัการกองทนุร่วม การคํานวณมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ ราคาขาย ราคา
รับซือ้คืนหน่วยลงทนุ การเพิ่มหรือยกเลิกจํานวนหน่วยลงทนุ และการชําระเงินให้ผู้ขายคืนหน่วยลงทนุ การกําหนดเหตุ
เพิ่มเติมกรณีไม่ขายหรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุตามคําสัง่ซือ้หรือขายคืนหน่วยลงทนุ หรือการหยดุรับคําสัง่ซือ้หรือคําสัง่
ขายคืนหน่วยลงทนุ เป็นต้น ทัง้นี ้การแก้ไขเปล่ียนแปลงเพิ่มเติมดงักลา่ว จะต้องเป็นไปตามท่ีสํานกังานประกาศกําหนด 
ผอ่นผนั สัง่การ ให้สามารถกระทําได้  
 
32.2 มติของผู้ ถือหน่วยลงทนุ  

มติของผู้ ถือหน่วยลงทนุ / มติเสียงข้างมากของผู้ ถือหน่วยลงทนุ ในทกุกรณี ให้หมายถึง มติของผู้ ถือหน่วยลงทนุ ซึง่ถือ
หน่วยลงทนุรวมกนัเกินกึง่หนึง่ ของจํานวนหน่วยลงทนุซึง่จําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของโครงการจดัการกองทนุ  
 
32.3 การกู้ ยืมเงินหรือการทําธุรกรรมการขายโดยมีสญัญาซือ้คืน  

ในกรณีท่ีกองทนุรวมเปิดมีเหตจํุาเป็นต้องบริหารสภาพคล่องเป็นการชัว่คราว บริษัทจดัการกองทนุรวมอาจกู้ ยืมเงิน
หรือเข้าทําธุรกรรมการขายโดยมีสญัญาซือ้คืนในนามของกองทนุรวมได้ ตามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้
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(1) คู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ่งต้องเป็นบคุคลประเภทสถาบนั โดยบคุคลดงักล่าวต้องไม่ใช่ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุ
รวมเปิดนัน้  

(2) ระยะเวลาการชําระหนีต้ามสญัญากู้ ยืมเงินหรือธุรกรรมการขายโดยมีสญัญาซือ้คืนต้องไมเ่กินเก้าสบิวนั  

(3) อตัราสว่นการกู้ ยืมเงินและการทําธุรกรรมการขายโดยมีสญัญาซือ้คืน ณ สิน้วนัใด เม่ือรวมกนัแล้วต้องไม่เกินร้อย
ละสิบของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทุนรวม เว้นแต่การเกินอตัราส่วนดงักล่าวมิได้เกิดจากการกู้ ยืมเงินหรือการทํา
ธุรกรรมการขายโดยมีสญัญาซือ้คืนเพิ่มเติม  

(4) ในกรณีของการทําธุรกรรมการขายโดยมีสญัญาซือ้คืน ต้องใช้สญัญามาตรฐานท่ีกําหนดโดยสมาคมตลาดตราสาร
หนีไ้ทยหรือบริษัทหลกัทรัพย์ เพ่ือธุรกิจหลกัทรัพย์ จํากดั (มหาชน) 
 
32.4 การดํารงความเพียงพอของเงินกองทนุ 

ในกรณีท่ีบริษัทจดัการไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทนุตามนยัข้อ 4 ของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่า
ด้วยหลกัเกณฑ์เก่ียวกับการดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนและการทําประกันภัยความรับผิดของบริษัทจัดการ 
บริษัทจดัการจะเปล่ียนให้บริษัทจดัการรายอ่ืนเข้าจดัการกองทนุรวมแทน ด้วยวิธีขอรับความเห็นชอบจากสํานกังาน 
หรือขอมติโดยเสียงข้างมากของผู้ ถือหน่วยลงทนุซึง่คิดตามจํานวนหน่วยลงทนุรวมกนัเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนหน่วยลงทนุ
ท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของกองทนุรวมภายใน 15 วนันบัแตว่นัท่ีบริษัทจดัการรู้หรืออาจรู้ถงึการไมส่ามารถดํารงความ
เพียงพอของเงินกองทนุดงักล่าว ทัง้นี ้หากมีเหตจํุาเป็นและสมควร บริษัทจดัการอาจขอให้สํานกังานพิจารณาขยาย
ระยะเวลาออกไปได้ โดยการคดัเลือกบริษัทจดัการรายใหม่จะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุเป็นสําคญั และ
ในกรณีท่ีมีค่าใช้จ่ายเกิดขึน้จากการเปล่ียนบริษัทจดัการ บริษัทจดัการจะเป็นผู้ รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดงักล่าว หาก
บริษัทจดัการไมส่ามารถดําเนินการภายในระยะเวลาท่ีกําหนด บริษัทจดัการจะดําเนินการเลกิกองทนุรวมตอ่ไป 
 
32.5 การกําหนดเหตเุพิ่มเติมกรณีไม่ขายหรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุตามคําสัง่ซือ้ หรือคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ หรือ
การหยดุรับคําสัง่ซือ้ / คําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ  

เพ่ือเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุรายให้เท่าเทียมกนั บริษัทจดัการอาจไม่ขายหรือไม่รับซือ้คืนหน่วย
ลงทนุตามคําสัง่ซือ้ หรือคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ หรือหยดุรับคําสัง่ซือ้ / คําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ หรือหยดุรับคําสัง่
สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ ในกรณีตอ่ไปนี ้ 

 กรณีท่ีบริษัทจัดการอยู่ระหว่างการใช้สิทธิในการงดคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน อันเน่ืองมาจากไม่
สามารถคํานวณมลูค่าทรัพย์สินของกองทนุได้อย่างเป็นธรรมและสมเหตสุมผลตามท่ีระบไุว้ในข้อ 24.1 เง่ือนไขพิเศษ 
5 “การหยดุคํานวณและประกาศมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ”  
 
32.6 ตวัแทนเก็บรักษาทรัพย์สนิ และ/หรือผู้ รับฝากทรัพย์สนิ  

บริษัทจัดการอาจแต่งตัง้ตัวแทนเก็บรักษาทรัพย์สิน และ/หรือผู้ รับฝากทรัพย์สินท่ีมีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศ 
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยคุณสมบัติของผู้ ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม เป็นตัวแทนเก็บรักษา
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ทรัพย์สนิ และ/หรือผู้ รับฝาก ทรัพย์สินโดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะแจ้งการแต่งตัง้
หรือยกเลกิการแตง่ตัง้บคุคลดงักลา่วให้สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบทกุครัง้  
 
32.7 การโอนเงินและรับโอนเงินเป็นสกลุเงินตราตา่งประเทศ  

(1) การแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศเพ่ือนําไปลงทนุต่างประเทศหรือการนําเงินกลบัเข้าประเทศเพ่ือรักษาสภาพ
คลอ่งของกองทนุ ให้อยูภ่ายใต้ระยะเวลาหรือแนวทางท่ีธนาคารแหง่ประเทศไทยกําหนด  

(2) การโอนเงินและรับโอนเงินเป็นเงินตราต่างประเทศ เพ่ือกิจกรรมอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการดําเนินการของกองทนุให้
อยูภ่ายใต้การกํากบัดแูลของธนาคารแหง่ประเทศไทย  
 
32.8 ตวัชีว้ดั (Benchmark) ของกองทนุ 

ตวัชีว้ดั (Benchmark) ของกองทนุนี ้คือ ดชันีถ่วงนํา้หนกัของ 50% MSCI Japan + 50% MSCI Asia ex -Japan  
ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปล่ียนแปลงอตัราถ่วงนํา้หนกัระหว่าง MSCI Japan และ MSCI Asia ex -Japan 
ให้เหมาะสมเพ่ือให้เป็นไปตามสภาวะการลงทนุ สภาวะตลาด และความน่าเช่ือถือ (credit rating) ของแต่ละประเทศท่ี
อาจมีการเปล่ียนแปลง 
 
32.9 กองทนุรวมนีเ้ป็นกองทนุรวมหน่วยลงทนุท่ีลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมต่างประเทศ ซึง่ตามปกติ กองทนุ
ในต่างประเทศจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าใช้จ่ายต่าง ๆ โดยรวมเป็นต้นทนุของหลกัทรัพย์ซึ่งสะท้อนอยู่ใน
มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของหน่วยลงทนุของกองทนุรวมตา่งประเทศแล้ว 

อนึ่ง เน่ืองจากในทางปฎิบัติอาจมีการได้รับส่วนแบ่งค่าธรรมเนียมดังกล่าวคืนบางส่วนจากกองทุนในต่างประเทศ 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีอาจเป็นผู้ มีส่วนได้เสียจากส่วนแบ่งค่าธรรมเนียมดังกล่าวหากคณะกรรมการกํากับ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และ/หรือหน่วยงานอ่ืน
ใดท่ีมีอํานาจตามกฎหมาย ได้แก้ไขเปล่ียนแปลง เพิ่มเติม ประกาศ กําหนด สัง่การ เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผนัให้กระทําได้ 
ทัง้นี ้ค่าธรรมเนียมท่ีบริษัทจดัการได้รับรวมกับส่วนแบ่งค่าธรรมเนียมท่ีได้รับจากต่างประเทศ (ถ้ามี) จะไม่เกินอตัรา
คา่ธรรมเนียมการจดัการท่ีระบไุว้ในหนงัสือชีช้วนสว่นข้อมลูโครงการ 
 
32.10 บริษัทจดัการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนเพ่ือกองทนุจากบคุคลท่ีเป็นผู้ ให้บริการ อนัเน่ืองมาจากการใช้บริการ
ของบคุคลดงักลา่วในการจดัการกองทนุได้ แตต้่องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้

(1) ผลประโยชน์ตอบแทนท่ีรับไว้นัน้ต้องเป็นทรัพย์สินท่ีมีมลูค่าในทางเศรษฐกิจและต้องเก่ียวกบับทบาทโดยตรงของ
ความเป็นกองทนุตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และ 

(2) ต้องไม่มีพฤติกรรมท่ีแสดงให้เห็นว่าบริษัทจดัการใช้บริการของบุคคลนัน้บ่อยครัง้เกินความจําเป็นเพ่ือให้กองทนุ
ได้รับประโยชน์จากบคุคลดงักลา่ว (churning) 

ในการจัดสรรผลประโยชน์ตามวรรคหนึ่งให้แก่กองทุนท่ีอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ บริษัทต้อง
กระทําด้วยความเป็นธรรมและคํานงึถงึลกัษณะและประเภทหลกัทรัพย์ท่ีอาจมีไว้ได้ของกองทนุนัน้ด้วย 
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ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบัการรับผลประโยชน์ดงักล่าวไว้ในรายงานรอบปีบญัชี และในกรณีท่ีเป็น
กองทนุรวมเปิด จะเปิดเผยข้อมลูดงักลา่วไว้ในรายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนด้วย 
 
32.11 บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะปรับปรุงเปล่ียนแปลงเพิ่มเติม และ/หรือแก้ไขวิธีการจดัส่งเอกสาร ข้อมลู หรือ
รายงานต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับกองทนุให้กบัผู้ ถือหน่วยลงทุนแตกต่างไปจากเดิม อาทิเช่น บริษัทจัดการอาจพิจารณา
จัดส่งเอกสาร ข้อมูล หรือรายงานต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับกองทุนผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น จัดส่งผ่านระบบ
เครือข่ายอินเตอร์เนตของบริษัทจดัการ หรือ การจดัส่งข้อมลูทางอิเล็กทรอนิกส์ (email) เป็นต้น และ/หรือจดัส่งให้ใน
รูปแบบข้อมลูทางอิเล็กทรอนิกส์อ่ืน หรือวิธีการอ่ืนใดตามท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุได้แสดงความจํานงไว้ แล้วแต่กรณี ทัง้นี ้
สําหรับหนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุท่ีได้รับผ่านทางระบบอิเลก็ทรอนิกส์ และ/หรือวิธีการอ่ืนใด ตามท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุ
ได้แสดงความจํานงไว้ ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถใช้แทนหนงัสือรับรองสทิธิในหน่วยลงทนุตามปกติได้ 

อนึง่ กรณีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุได้แสดงความจํานงในการรับเอกสาร ข้อมลู หรือรายงานต่าง ๆ เก่ียวกบักองทนุตามวิธีใด
วิธีหนึง่ข้างต้น บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะจดัสง่เอกสาร ข้อมลู หรือรายต่างๆ ให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุตามวิธีท่ีได้แสดง
ความจํานงไว้เท่านัน้ จนกว่าจะมีคําสัง่เปล่ียนแปลงเป็นอย่างอ่ืน ดงันัน้ ผู้ ถือหน่วยลงทนุจึงควรตรวจสอบให้แน่ใจว่า
ได้รับข้อมลูเก่ียวกบักองทนุครบถ้วน ตามวิธีหรือช่องทางท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุได้แสดงความจํานงไว้กบับริษัทจดัการ 
 
32.12 กองทนุนีไ้มไ่ด้จดทะเบียน และจะไม่จดทะเบียนภายใต้กฎหมายการลงทนุของบริษัทของประเทศสหรัฐอเมริกา 
ค.ศ.1940 และตามท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (United States Investment Company Act of 1940 (as amended)) หรือ
กฎระเบียบอื่นใดในลกัษณะเดียวกนัของประเทศสหรัฐอเมริกา เว้นแต่จะกําหนดไว้เป็นอย่างอื่นในโครงการ และ
หน่วยลงทนุของกองทนุนีไ้มไ่ด้จดทะเบียนภายใต้กฎหมายหลกัทรัพย์ของประเทศสหรัฐอเมริกา ค.ศ. 1933 และตามท่ี
แก้ไขเพิ่มเติม (United States Securities Act of 1933 (as amended)) หรือกฎระเบียบอ่ืนใดในลกัษณะเดียวกนัของ
ประเทศสหรัฐอเมริกา เว้นแตจ่ะกําหนดไว้เป็นอยา่งอ่ืนในโครงการ  

ด้วยเหตดุงักลา่ว บริษัทจดัการจะไม่เสนอขายหน่วยลงทนุในประเทศสหรัฐอเมริกา ดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกา 
หรือท่ีประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง รวมตลอดจนไม่เสนอขายหน่วยลงทนุให้กบัคนสหรัฐอเมริกา (“US Person”) 
ตามความหมายท่ีกําหนดไว้ใน Regulation S ซึง่ออกภายใต้กฎหมายหลกัทรัพย์ของประเทศสหรัฐอเมริกา ค.ศ. 1933 
(ซึ่งความหมายคําว่า “US Person” อาจมีการแก้ไขเพิ่มเติมเป็นคราวๆ) ไม่ว่าทางตรงและทางอ้อม นอกจากนี ้ผู้ ถือ
หน่วยลงทนุไม่อาจโอนหน่วยลงทนุให้แก่ US Person ดงันัน้ บริษัทจดัการจะไม่รับลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทนุ 
หากการโอนนัน้เป็นการโอนหรือจําหน่ายให้แก่ US Person 

ดงันัน้ ผู้ลงทนุหรือผู้ รับโอนหน่วยลงทนุ (แล้วแต่กรณี) จะต้องแสดงตนในเวลาท่ีจองซือ้หรือในเวลาลงทะเบียนรับโอน
หน่วยลงทนุ (แล้วแต่กรณี) ว่าตนมิใช่ US Person และมิได้เปิดบญัชีซือ้ขายหน่วยลงทนุเพ่ือหรือในนามของ US 
Person  

ผู้ลงทนุหรือผู้ รับโอนหน่วยลงทนุ (แล้วแต่กรณี) จดัหาข้อมลูเก่ียวกบั US Person และควรปรึกษากบันกักฎหมายของ
ตนวา่ตนเข้าลกัษณะเป็น US Person หรือไม ่
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32.13 ข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุ 

1. การถือหน่วยลงทุนท่ีบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัใดจะถือได้ในแต่ละกองทุนรวมต้องไม่เกินหนึ่งในสามของ
จํานวนหน่วยลงทนุท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของกองทนุรวม 

2. การถือหน่วยลงทนุตามข้อ 1 ให้มีข้อยกเว้นได้ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้

(1) กรณียกเว้นให้ถือหน่วยลงทนุได้โดยไมจํ่ากดัสดัสว่นสําหรับผู้ ถือหน่วยลงทนุดงัตอ่ไปนี ้ 

(ก) กองทนุบําเหน็จบํานาญข้าราชการ 

(ข) กองทนุประกนัสงัคม 

(ค) กองทนุการออมแหง่ชาติ 

(ง) กองทนุบําเหน็จบํานาญแหง่ชาติ 

(จ) กองทนุสํารองเลีย้งชีพ 

(ฉ) กองทนุรวมเพ่ือผู้ลงทนุทัว่ไป 

(ช) กองทนุตา่งประเทศท่ีมีลกัษณะตาม (ก) ถงึ (ฉ) 

(ซ) กองทนุอ่ืนใดท่ีมีลกัษณะทํานองเดียวกบักองทนุตาม (ก) ถงึ (ฉ) 

(ฌ) นิติบุคคลท่ีจัดตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทยนอกเหนือจาก (ก) ถึง (ฉ) ซึ่งไม่อยู่ภายใต้บงัคบัต้องเสียภาษีเงินได้นิติ
บคุคล เช่น ธนาคารออมสนิ ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย มลูนิธิ หรือวดั เป็นต้น 

(ญ) บคุคลอ่ืนท่ีได้รับการผอ่นผนัจากสํานกังานเม่ือมีเหตจํุาเป็นและสมควร 

(2) กรณีท่ีมีเหตจํุาเป็นและสมควรอ่ืนใดให้ผ่อนคลายสดัส่วนการถือหน่วยลงทนุ ผู้ ถือหน่วยลงทนุอาจถือหน่วยลงทนุ
เกินข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุตามข้อ 1 ได้แต่ไม่เกินร้อยละห้าสิบของจํานวนหน่วยลงทนุท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมด 
โดยได้รับการผ่อนผนัจากสํานกังาน ทัง้นี ้ในการผ่อนผนัดงักล่าว ให้สํานกังานพิจารณาถึงประโยชน์โดยรวมของผู้ ถือ
หน่วยลงทนุของกองทนุรวมดงักลา่วเป็นสําคญั 

เง่ือนไขเก่ียวกับสิทธิของผู้ ถือหน่วยลงทุนกรณีท่ีถือหน่วยลงทุนเกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน ต้องมีสาระสําคัญ
อยา่งน้อยดงัตอ่ไปนี ้

บริษัทจดัการหรือนายทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุจะปฏิเสธการโอนหน่วย ลงทนุ ในกรณีท่ีการถือหน่วยลงทนุของบคุคล
ใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดเกินข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุ 

การจํากดัสทิธิรับเงินปันผลของผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีมีสาระสําคญัดงัตอ่ไปนี ้

(ก) บคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดท่ีถือหน่วยลงทนุเกินข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุ จะถกูจํากดัสิทธิรับเงินปันผล
ในสว่นท่ีถือเกินนัน้ เว้นแตใ่นกรณีดงัตอ่ไปนี ้

1. การเกินสดัสว่นการถือหน่วยลงทนุมิได้เกิดจากการได้หน่วยลงทนุมาเพิ่มเติม 

2. การเกินสดัสว่นการถือหน่วยลงทนุเป็นกรณีข้อยกเว้นข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุตามข้อ 2 
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(ข) บริษัทจดัการจะยกเงินปันผลสว่นท่ีถกูจํากดัสทิธิตาม (ก) ให้เป็นรายได้ของแผน่ดิน  

(ค) ในระหว่างการดําเนินการเพ่ือยกเงินปันผลให้เป็นรายได้ของแผ่นดิน บริษัทจดัการจะจดัทําบญัชีและแยกเงินปัน
ผลสว่นดงักลา่วออกจากทรัพย์สนิอ่ืนของกองทนุรวม โดยไมนํ่ามารวมคํานวณเป็นมลูคา่ทรัพย์สนิของกองทนุรวม 

กรณีท่ีบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะไม่นับ
คะแนนเสียงสว่นท่ีเกินกวา่หนึง่ในสามของจํานวนหน่วยลงทนุท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของกองทนุรวม 

บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัใดจะถือหน่วยลงทนุได้ไม่เกินหนึ่งในสามของจํานวนหน่วยลงทนุท่ีจําหน่ายได้แล้ว
ทัง้หมดของกองทนุรวม ยกเว้นในกรณีเข้าข้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ ว่าด้วยเร่ืองหลกัเกณฑ์
เก่ียวกบัข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุในกองทนุรวมและหน้าท่ีของบริษัทจดัการ 
 
32.14 หลกัเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ ถือหน่วยลงทนุ  

การดําเนินการใดท่ีโครงการจดัการกองทนุรวมหรือกฎหมายกําหนดให้ต้องได้รับมติของผู้ ถือหน่วยลงทนุ หากบริษัทจดัการ
กองทุนรวมได้ดําเนินการไปตามมติของผู้ ถือหน่วยลงทุนท่ีได้รับมาโดยชอบแล้ว ให้ถือว่าผู้ ถือหน่วยลงทุนทัง้ปวง
เหน็ชอบให้ดําเนินการดงักลา่วและมีผลผกูพนัตามมติ 

มติของผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีให้ดําเนินการใดอนัเป็นการขดัหรือแย้งกบัหลกัเกณฑ์ท่ีกําหนดในกฎหมาย ให้ถือว่ามตินัน้
เสียไป 
ในกรณีท่ีเป็นการขอมติเพ่ือแก้ไขข้อผกูพนัในเร่ืองท่ีกระทบต่อสิทธิของผู้ ถือหน่วยลงทนุอย่างมีนยัสําคญั ต้องได้รับมติ
โดยเสียงข้างมากของผู้ ถือหน่วยลงทนุซึง่คิดตามจํานวนหน่วยลงทนุรวมกนัเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนหน่วยลงทนุท่ีจําหน่าย
ได้แล้วทัง้หมดของโครงการจดัการกองทนุรวมนัน้ เว้นแต่กรณีท่ีกองทนุรวมมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทนุ การขอมติผู้ ถือ
หน่วยลงทนุต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์เพิ่มเติมดงัตอ่ไปนีด้้วย 

(1) ในกรณีท่ีเป็นการขอมติท่ีมีผลกระทบต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุชนิด โดยแต่ละชนิดได้รับผลกระทบต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุ
ไมเ่ทา่กนั ให้ได้รับมติผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีถือหน่วยลงทนุชนิดท่ีได้รับผลกระทบเกินกึง่หนึง่ของจํานวนหน่วยลงทนุแตล่ะชนิด 

(2) ในกรณีท่ีเป็นการขอมติท่ีมีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใด ให้ได้รับมติผู้ ถือหน่วย
ลงทนุท่ีถือหน่วยลงทนุชนิดท่ีได้รับผลกระทบเกินกึง่หนึง่ของจํานวนหน่วยลงทนุแตล่ะชนิด 

(3) ในกรณีท่ีเป็นการขอมติท่ีมีผลกระทบต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุชนิดใดชนิดหนึ่ง ให้ได้รับมติผู้ ถือหน่วยลงทนุชนิดท่ีได้รับ
ผลกระทบเกินกึง่หนึง่ของจํานวนหน่วยลงทนุชนิดนัน้ 
 
32.15 การจดัทําทะเบียนหน่วยลงทนุ การโอนหน่วยลงทนุ และข้อจํากดัการโอนหน่วยลงทนุ 

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

ให้สนันิษฐานไว้ก่อนว่าทะเบียนหน่วยลงทุนถูกต้อง และการชําระเงินหรือทรัพย์สินอ่ืน รวมทัง้การให้สิทธิหรือการ
จํากดัสิทธิใดๆ แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีปรากฏรายช่ือในสมดุทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุ หากได้กระทําตามข้อกําหนดใน
โครงการหรือตามกฎหมายแล้ว ให้ถือวา่บริษัทจดัการกองทนุรวมได้ดําเนินการตามอํานาจหน้าท่ีแล้ว 
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บริษัทจดัการกองทนุรวมมีอํานาจปฎิเสธการโอนหน่วยลงทนุ ในกรณีท่ีการถือหน่วยลงทนุเกินข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุ
ตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุว่าด้วยหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุในกองทนุรวมและ
หน้าท่ีของบริษัทจดัการ 
 
32.16 เพ่ือให้เป็นไปตามพนัธะผกูพนัและกฎหมายท่ีมีผลบงัคบัใช้ต่อการประกอบกิจการของบริษัทจดัการหรือกลุ่ม
ยโูอบี อาทิเช่น ข้อกําหนดเก่ียวกบั FATCA และกฎหมายภาษีตา่งประเทศในลกัษณะเดียวกนัตามท่ีระบใุนข้อ 32.17 หรือ
ในกรณีท่ีบริษัทจดัการหรือกลุม่ยโูอบีมีความประสงค์กําหนดนโยบายหรือแนวการดําเนินธุรกิจอนัเป็นผลสืบเน่ืองจาก
พันธะผูกพันหรือกฎหมายดังกล่าว บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการกําหนดเง่ือนไขสําหรับการเปิดบัญชีและการทํา
ธุรกรรมตามหลกัเกณฑ์ และ/หรือนโยบายของบริษัทจัดการ และกลุ่มยูโอบีตามท่ีเห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะ
เปิดเผยข้อมลูให้ผู้ลงทนุทราบไว้ ณ ท่ีทําการของบริษัทจดัการ 
 
32.17 ข้อกําหนดเก่ียวกบั FATCA และกฎหมายภาษีตา่งประเทศในลกัษณะเดียวกนั 
ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายท่ีเรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึง่ต่อไป
จะเรียกวา่ FATCA) โดยมีผลบงัคบัใช้วนัท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบบัดงักลา่วกําหนดให้สถาบนัการเงินท่ี
ไม่ใช่สญัชาติอเมริกนันอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานข้อมลูเก่ียวกบั
บญัชีของบุคคลท่ีอยู่ในบงัคบัต้องเสียภาษีให้กบัประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล สญัชาติ
อเมริกนั ผู้ซึง่มีถ่ินท่ีอยู่ถาวรในสหรัฐอเมริกา และผู้ซึ่งมีถ่ินท่ีอยู่ทางภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึง่เปิดหรือมีไว้กบั FFI นัน้ 
นอกจากนีย้ังปรากฎด้วยว่าในปัจจุบันมีรัฐบาลในหลายประเทศกําลงัดําเนินการออกกฎหมายท่ีมีข้อกําหนดและ
หลกัเกณฑ์ในลกัษณะท่ีคล้ายคลงึกบั FATCA (ซึ่งต่อไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดงักล่าวว่า “กฎหมาย
ตา่งประเทศท่ีเก่ียวข้อง”) 

กองทนุรวมและบริษัทจดัการถือวา่เป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึง่ถกูกําหนดให้ต้องเข้าผกูพนัตนกบัหน่วยงาน
สรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหน้าท่ีต้องรายงานข้อมลูและธุรกรรมทางการเงินของบคุคลสญัชาติอเมริกนั
และบคุคลท่ีมีลกัษณะตามหลกัเกณฑ์ท่ี FATCA กําหนด หน้าท่ีในการตรวจสอบข้อมลูลกูค้าเพ่ือหาความสมัพนัธ์ของ
ลกูค้ากบัประเทศสหรัฐอเมริกา และรวมถึงหน้าท่ีในการกําหนดให้ลกูค้าบางประเภทต้องจดัทําเอกสารยืนยนัตนตาม
หลกัเกณฑ์ของ FATCA เป็นต้น 

ภายใต้ข้อกําหนดของ FATCA หากกองทนุรวมใดไม่เข้าผกูพนัตนเพ่ือปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์ของ FATCA (กลา่วคือ มี
สถานะเป็น Non-Participating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทนุรวมนัน้จะได้รับผลกระทบท่ีสําคญั
ในสองกรณี คือ 

(1) ต้องถกูหกัเงินในอตัรา 30 % ของเงินท่ีกองทนุรวมจะได้รับจากรายได้ ผลประโยชน์หรือเงินจากการขายทรัพย์สิน
ทางการเงินในประเทศสหรัฐอเมริกา (เงินลงทนุทางตรง) ซึ่งจะเร่ิมต้นตัง้แต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป 
และเงินลงทนุทางอ้อมในทรัพย์สินทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Pass-thru) ซึ่งอาจรวมถึงเงินฝากและเงิน
ลงทุนกับสถาบันการเงินอ่ืนๆ นอกประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งจะเร่ิมต้นตัง้แต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป โดย FATCA 
กําหนดให้สถาบนัการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกาและ FFI ท่ีเข้าร่วมผกูพนัตนตามข้อกําหนดของ FATCA (ซึง่รวมถึง
ธนาคารและสถาบนัการเงินในประเทศไทย ผู้ รับฝากทรัพย์สิน ผู้สนบัสนนุการขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ) มีหน้าท่ี
ดําเนินการหกัเงิน ณ ท่ีจ่ายดงักลา่วก่อนชําระให้กบักองทนุรวมท่ีเป็น NPFFI  
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(2) ธนาคารและสถาบนัการเงินทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ ผู้ รับฝากทรัพย์สิน และ
ผู้สนบัสนนุการขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ ท่ีเข้าร่วมผกูพนัตามข้อกําหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือระงบัการ
ทําธุรกรรมทางการเงินหรือยุติความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรือบริษัทจัดการ ซึ่งอาจทําให้กองทุนรวมไม่
สามารถดําเนินการลงทนุต่อไปได้ และ/หรือดําเนินการลงทนุได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจทําให้ผู้ถือ
หน่วยลงทนุไมส่ามารถทํารายการผา่นทางผู้สนบัสนนุการขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทนุได้อีกตอ่ไป  

เพ่ือมิให้บริษัทจดัการและกองทนุรวมได้รับผลกระทบในการดําเนินงานรวมทัง้เพ่ือเป็นการรักษาประโยชน์ของผู้ ถือ 
หน่วยลงทุนโดยรวม บริษัทจัดการและกองทุนรวม (โดยบริษัทจัดการ) จึงเข้าผูกพันตนเพ่ือปฏิบัติตามหลกัเกณฑ์และ
ข้อกําหนดของกฎหมายต่างประเทศท่ีเก่ียวข้อง และเพ่ือให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมสามารถปฏิบติัตามภาระ
ผูกพนัภายใต้ข้อกําหนดและหลกัเกณฑ์ของกฎหมายต่างประเทศท่ีเก่ียวข้องได้ บริษัทจัดการและกองทุนรวม (ซึ่ง
รวมทัง้ผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบัการปฎิบติังานของกองทนุ เช่น ผู้ดแูลผลประโยชน์ ผู้ รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนบัสนนุการขาย
และรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ) จงึขอสงวนสทิธิในการดําเนินการดงันี ้

(1) ร้องขอให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนท่ีเข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามท่ีกฎหมาย
ต่างประเทศท่ีเก่ียวข้องกําหนด) ให้คํายินยอมบริษัทจดัการและกองทนุและตวัแทนในการนําส่งข้อมลู (เช่น ช่ือ ท่ีอยู ่
เลขประจําตวัผู้ เสียภาษีของสหรัฐอเมริกา จํานวนและมลูค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ จํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน
หรือเงินปันผลท่ีได้รับ เป็นต้น)ท่ีมีอยู่ในบญัชีทัง้หมดของผู้ ถือหน่วยลงทนุนัน้กบับริษัทจดัการ ให้กบัหน่วยงานของรัฐ
ทัง้ในและตา่งประเทศ ตามข้อกําหนดของกฎหมายตา่งประเทศท่ีเก่ียวข้อง 

(2) ร้องขอให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนนําส่งข้อมลู เอกสาร และ/หรือคํายินยอม เพิ่มเติม เพ่ือยืนยันหรือพิสูจน์ทราบความ
เก่ียวข้องกับประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสญัชาติอเมริกันหรือการให้ข้อมูลตามหวัข้อท่ี
กําหนดไว้ในแบบฟอร์มของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจ้งปรับปรุงข้อมลูเม่ือข้อมลูท่ีเคย
ให้ไว้มีการเปลี่ยนแปลง เป็นต้น รวมถึงนําส่งหลกัฐานเพ่ือยืนยนัการเข้าร่วมใน FATCA หรือกฎหมายต่างประเทศท่ี
เก่ียวข้อง (ในกรณีท่ีเป็นลกูค้าสถาบนัการเงิน) ทัง้นี ้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายดงักลา่ว 

(3) ดําเนินการอ่ืนใดเพ่ือให้สอดคล้องกบักฎหมายตา่งประเทศท่ีเก่ียวข้อง 

เพ่ือเป็นการป้องกนัและลดผลกระทบท่ีจะเกิดต่อกองทนุหรือผู้ ถือหน่วยลงทนุโดยรวม รวมทัง้เพ่ือให้กองทนุหรือผู้ ถือ 
หน่วยลงทนุโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ่มขึน้หากมีการดําเนินการท่ีสอดคล้องกบักฎหมายตา่งประเทศท่ีเก่ียวข้องข้างต้น 
ในกรณีที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุปฏิเสธการดําเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที่บริษัทจดัการกําหนด 
บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดงัต่อไปนีต้ามความจําเป็นและความ
เหมาะสม โดยถือว่าผู้ ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวรับทราบการดําเนินการตามท่ีบริษัทจัดการแจ้งนีแ้ล้ว และ/หรือได้
ดําเนินการตามข้อตกลงท่ีได้ระบไุว้ในคําขอเปิดบญัชี   

(1) ไมรั่บคําสัง่ซือ้/ สบัเปล่ียน/ โอน หน่วยลงทนุของผู้ ถือหน่วยลงทนุดงักลา่ว 

(2) ระงบัหรือหยดุให้บริการ และดําเนินการคืนเงินลงทนุตามมลูคา่หน่วยลงทนุให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุดงักลา่ว 

(3) ดําเนินการหกัเงิน ณ ท่ีจ่ายจากรายได้เงินลงทุน เงินปันผลและ/หรือเงินท่ีชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ ถือ
หน่วยลงทนุรายนัน้ได้ เพ่ือให้สอดคล้องกบัเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายต่างประเทศท่ีเก่ียวข้อง ทัง้นี ้ต้องไม่ขดักบั
กฎหมายของประเทศไทย 
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(4) ดําเนินการอ่ืนใดอันเป็นการป้องกันหรือลดผลกระทบ หรือทําให้กองทุนหรือผู้ ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รับ
ประโยชน์เพิ่มขึน้ หากมีการดําเนินการท่ีสอดคล้องกบักฎหมายตา่งประเทศท่ีเก่ียวข้องข้างต้น 

การดําเนินการดงักล่าวถือเป็นความจําเป็น และเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทนุโดยรวม เพราะเป็นการกระทํา
เพ่ือหลีกเล่ียงมิให้บริษัทจัดการและกองทุนมีการดําเนินการท่ีไม่สอดคล้องข้อบงัคับของ FATCA และกฎหมาย
ตา่งประเทศท่ีเก่ียวข้องอนัจะทําให้กองทนุอาจต้องถกูหกั ณ ท่ีจ่าย หรือถกูปิดบญัชีธนาคารตามท่ีกลา่วแล้วข้างต้น ซึง่
ในทางปฏิบติับริษัทจดัการจะเลือกดําเนินการเฉพาะผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีเข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา 
(หรือเป็นบคุคลตามท่ีกฎหมายตา่งประเทศท่ีเก่ียวข้องกําหนด) เทา่นัน้  

ทัง้นี ้ในกรณีท่ีกฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกําหนดเพ่ือรองรับการดําเนินการตามท่ีบริษัทจดัการได้สงวนสิทธิไว้
ข้างต้น บริษัทจดัการ (รวมถึงผู้ ท่ีเก่ียวข้อง) จะดําเนินการตามข้อกําหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนําส่ง
ข้อมลูของผู้ ถือหน่วยลงทนุไปยงัหน่วยงาน หรือดําเนินการอ่ืนใดท่ีราชการกําหนด โดยไม่จําเป็นต้องร้องขอต่อผู้ ถือ
หน่วยลงทนุ 

 
33. การระงับข้อพพิาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ : ไม่มี  
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