
คําจํากัดความ / คํานิยาม : 

กองทุน หมายถึง กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอเทิร์มฟันด ์5Y1

โครงการ หมายถึง โครงการจัดการกองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอเทิร์มฟันด ์5Y1 

บริษัทจัดการ หมายถึง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จํากัด

หน่วยลงทุน หมายถึง หน่วยลงทุนของกองทุน

หนังสือชี ชวน หมายถึง หนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุน หมายถึง ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน

ผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย หมายถึง ผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ที กจ.9/2555 ว่าด้วยการกําหนดนิยามผู้ลงทุนสถาบันและผ้ลงทุนรายใหญ่ และที แก้ไขเพิ มเติม

ผู้ดูแลผลประโยชน์ หมายถึง ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) 

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน หมายถึง บุคคลที บริษัทจัดการกองทุนรวมมอบหมายให้ทําหน้าที ขายหรือรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนแล้วแต่กรณี ของกองทุน

นายทะเบียน หมายถึง นายทะเบียนหน่วยลงทุน

ผู้สอบบัญชี หมายถึง ผู้สอบบัญชีของกองทุน

วันทําการ หมายถึง วันเปิดทําการตามปกติของบริษัทจัดการ

เสนอขายครั งแรก หมายถึง เสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก

จองซื อ หมายถึง จองซื อหน่วยลงทุนในการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก

หนังสือรับรองสิทธิ หมายถึง หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน

มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหารด้วยจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดตามทะเบียน
หน่วยลงทุน เมื อสิ นวันที คํานวณนั น โดยคํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขที มีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษ
ทศนิยมตามหลักสากล

ตลาดหลักทรัพย์ หมายถึง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สมาคมตลาดตราสารหนี ไทย หมายถึง สมาคมตลาดตราสารหนี ไทย ซึ งจัดตั งขึ นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์

บริษัทจดทะเบียน หมายถึง บริษัทที มีหุ้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทขึ นทะเบียน หมายถึง บริษัทที มีหลักทรัพย์ซื อขายในสมาคมตลาดตราสารหนี ไทย

ใบแสดงสิทธิ หมายถึง ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (depositary receipt) 

หลักทรัพย์อ้างอิง หมายถึง หลักทรัพย์ประเภทใดประเภทหนึ งที ออกโดยบริษัทจดทะเบียนและใช้เพื อรองรับใบแสดงสิทธิ

คําเสนอซื อ หมายถึง คําเสนอซื อหลักทรัพย์ของกิจการเป็นการทั วไปที ผู้ทําคําเสนอซื อต้องปฏิบัติตามประกาศว่าด้วยหลัก
เกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื อครอบงํากิจการ

แก้ไขราคาย้อนหลัง หมายถึง แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องโดยแก้ไขราคาย้อนหลัง
ตั งแต่วันที ราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องจนถึงปัจจุบัน

การชดเชยราคา หมายถึง การเพิ มหรือลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที มีราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
หรือการจ่ายเงินซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องแทนการเพิ มหรือลด
จํานวนหน่วยลงทุน

กิจการ หมายถึง บริษัทที มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทที มีหลักทรัพย์ซื อขายในศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์
หรือบริษัทมหาชนจํากัด

กลุ่มกิจการ หมายถึง บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีที สภาวิชาชีพบัญชีกําหนดเกี ยวกับการจัดทํางบการเงิน
รวม

สถาบันการเงิน หมายถึง สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยดอกเบี ยเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงิน

สมาคม หมายถึง สมาคมที เกี ยวเนื องกับธุรกิจหลักทรัพย์ที ได้รับอนุญาตและจดทะเบียนกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
โดยมีวัตถุประสงค์เพื อทําการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทที เกี ยวกับการจัดการลงทุน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

กฎหมาย ก.ล.ต. หมายถึง พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ
หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ปัจจุบันและที แก้ไขเพิ มเติม

มูลค่าธุรกรรม หมายถึง ราคาซื อรวมผลประโยชน์ที กองทุนพึงได้รับจากธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืนจนถึงวันที มีการ
คํานวณ

1. ชื อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

1.1. ชื อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอเทิร์มฟันด์ 5Y1 

1.2. ชื อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  Asset Plus AI Term Fund 5Y1 

1.3. ชื อย่อ :  ASPAITF5Y1 

1.4. ประเภทโครงการ :  กองทุนเปิด

1.5. ประเภทการขาย :  ขายครั งเดียว

1.6. การกําหนดอายุโครงการ :  กําหนด

1.7. อายุโครงการ : 5  ปี   เดือน   วัน

1.8. อายุโครงการถึงวันที  (กรณีกําหนดอายุเป็นช่วงเวลา) : 

1.9. เงื อนไข (อายุโครงการ) : 

ประมาณ 5 ปี แต่ไม่ต่ํากว่า 4 ปี 11 เดือน และไม่เกิน 5 ปี 1 เดือน นับตั งแต่วันถัดจากวันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุน
รวม โดยบริษัทจัดการจะแจ้งวันครบอายุโครงการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบทางไปรษณีย์ ภายใน 30 วันนับตั งแต่วันถัดจากวัน
จดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะยุติการจัดตั งโครงการ หากหลังจากปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก มูลค่าหน่วยลงทุนที 
จําหน่ายได้แล้วทั งหมดคํานวณตามมูลค่าที ตราไว้ของหน่วยลงทุนตํ่ากว่ามูลค่าขั นตํ่าที จะลงทุนในหลักทรัพย์ได้ตาม
วัตถุประสงค์ของกองทุน โดยบริษัทจัดการจะคืนเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนตามที ระบุไว้ในข้อ 5.2.7
“การคืนเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุน”

1.10. ลักษณะโครงการ :  กองทุนรวมที เสนอขายเฉพาะผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย

2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที ตราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที 
เสนอขาย : 

2.1. จํานวนเงินทุนของโครงการ : 1,000,000,000.00 บาท

2.2. เงื อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) : 

ระหว่างระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจํานวนเงินทุนของ
โครงการได้ไม่เกิน ร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ

2.3. มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย : 10.0000 บาท

2.4. จํานวนหน่วยลงทุน : 100,000,000.0000 หน่วย

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรก : 10 บาท

2.6. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก : 50,000.00 บาท

2.7. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป : 

2.8. มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด

2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่าของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด

2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด

2.12. รายละเอียดเพิ มเติม : 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน
ลักษณะพิเศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า ประเภทและอัตราส่วนการ
ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

เพื อเพิ มทางเลือกในการลงทุนสําหรับผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย (accredited investors) ที มีศักยภาพในการดูแลตนเอง ที มุ่งหวัง
ผลตอบแทนที ดี และยอมรับความเสี ยงของการลงทุนได้ในระดับสูง

3.2. ชนิดกองทุนรวม :  ลงทุนโดยตรง

3.3. ประเภทกองทุนรวม :  ทั วไป

3.4. นโยบายการลงทุน :  ตราสารแห่งหนี 

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้าม)ี :  

3.6. การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) :  ลงทุน
เพื อ การลดความเสี ยง (Hedging)

3.7. การลงทุนในตราสารที มีลักษณะของสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ไม่ลงทุน

3.8. ลักษณะพิเศษ : 

ไม่มี

3.9. รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 

รายละเอียดเพิ มเติมเกี ยวกับนโยบายการลงทุน

1. กองทุนมีนโยบายที จะลงทุนในตราสารแห่งหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน ตราสารทางการเงิน และ/หรือเงินฝาก และ/หรือหลัก
ทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดให้กองทุนลงทุนได้

2. กองทุนอาจจะพิจารณาลงทุนในตราสารแห่งหนี ต่างประเทศ และอาจเข้าทําสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives)โดยมี
วัตถุประสงค์เพื อลดความเสี ยง (Hedging) จากการลงทุน ตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกําหนด
โดยจะไม่ลงทุนในหรือมีไว้ซึ งตราสารที มีลักษณะของสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured note)

3. กรณีที กองทุนมีการลงทุนในต่างประเทศ บริษัทจัดการมีนโยบายที จะทําการป้องกันความเสี ยงด้านอัตราแลกเปลี ยนเงินตรา
ต่างประเทศเต็มจํานวน (Fully hedge)

4. กองทุนอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ งตราสารแห่งหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือตํ่ากว่าที สามารถลงทุนได้ (NonInvestment
Grade) และ/หรือตราสารที ไม่ได้รับการจัดอ้นดับความน่าเชื อถือ (Unrated Securities) ซึ งเป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือได้รับ
ความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

3.10. การลงทุนในต่างประเทศ : ลงทุนในต่างประเทศบางส่วน
วงเงินการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน ไม่เกิน 0  ล้านเหรียญ หรือไม่เกินร้อยละ 79.00  ของ NAV
และมีนโยบายลดหรือป้องกันความเสี ยงจากอัตราแลกเปลี ยนทั งหมดที มีอยู่

3.11. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 

กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในต่างประเทศไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและไม่เกินวงเงินที ได้รับจัดสรร

3.12. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.12.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในประเทศ : 

บริษัทจัดการจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื นอย่างใดอย่างหนึ งหรือหลาย
อย่างตามที ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนประกาศกําหนดดังต่อไปนี รวมถึงการลงทุนในหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือหาดอกผลโดย
วิธีอื นอย่างใด ตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการกํากับตลาดทุนจะได้มี
ประกาศแก้ไขหรือเพิ มเติม หรือผ่อนผันให้กองทุนรวมสามารถลงทุนได้เพิ มเติมในอนาคตอีกด้วย
3.12.1.1 ตราสารแห่งหนี ในประเทศ ได้แก่ หลักทรัพย์ ตราสาร หรือสัญญา ที เสนอขายในประเทศ หรือมีผู้ออกหรือคู่สัญญา
เป็นนิติบุคคลที จัดตั งขึ นตามกฎหมายไทย ดังต่อไปนี 
(1) ตราสารแห่งหนี ที มีลักษณะคล้ายเงินฝาก ได้แก่
(1.1) ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน บัตรเงินฝาก หรือหุ้นกู้ระยะสั น ที ธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น ธนาคารพาณิชย์ หรือ
บริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกัน
(1.2) ตั วแลกเงินหรือตั วสัญญาใช้เงินที บริษัทหลักทรัพย์ที ประกอบธุรกิจประเภทการให้สินเชื อเพื อธุรกิจหลักทรัพย์เป็นผู้ออก
ซึ งกําหนดวันใช้เงินตามตั วไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตั ว และเป็นตั วเมื อทวงถามหรือเมื อได้เห็น
(1.3) ตั วแลกเงินหรือตั วสัญญาใช้เงินอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที ออก ซึ งมีอันดับความน่าเชื อถือดังต่อไปนี 
(ก) อันดับความน่าเชื อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับแรก ทั งนี ในกรณีที เป็นอันดับความน่าเชื อถือของผู้
ออกตราสาร ต้องเป็นอันดับความน่าเชื อถือที ได้มาจากการจัดอันดับความน่าเชื อถือระยะสั น (shortterm rating) ด้วย หรือ
(ข) อันดับความน่าเชื อถือของผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกัน อยู่ในอันดับที สามารถลงทุนได ้(investment
grade) ทั งนี โดยการจัดอันดับความน่าเชื อถือของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื อถือภายใต้ชื อ Standard & Poor หรือ
Moody’s หรือ Fitch หรือสถาบันอื นที สํานักงานกําหนดเพิ มเติม
(2) ตราสารแห่งหนี ทั วไป ได้แก่
(2.1) ตราสารภาครัฐไทย อันได้แก่
(ก) ตั วเงินคลัง
(ข) พันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
(ค) พันธบัตร ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน หุ้นกู้ หรือใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้นกู้ ที กระทรวงการคลังหรือกองทุนเพื อการ
ฟื นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินเป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล หรือผู้ค้ําประกัน
(2.2) ตราสารภาครัฐต่างประเทศ อันได้แก่ ตราสารที มีรูปแบบทํานองเดียวกับตราสารภาครัฐไทยที รัฐบาลต่างประเทศ
องค์การหรือหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศ รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศ เป็นผู้ออก
หรือผู้ค้ําประกัน ทั งนี ตราสารดังกล่าวต้องมีลักษณะตามเงื อนไขท้ายข้อ 3.12.1.1 ด้วย
(2.3) ตราสารที เปลี ยนมือได้ ซึ งหมายถึง พันธบัตร ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน หรือหุ้นกู้ที ไม่รวมถึงหุ้นกู้แปลงสภาพและหุ้น
กู้อนุพันธ์ ที สํานักงานอนุญาตให้เสนอขายในลักษณะทั วไปหรือในลักษณะจํากัด หรือที ออกภายใต้ข้อผูกพันที กําหนดและ
อนุญาตโดยกระทรวงการคลัง หรือที นิติบุคคลที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ นเป็นผู้ออก หรือที เป็นหลักทรัพย์ที ออกใหม่ ซึ งผู้
ออกหลักทรัพย์ได้เสนอขายหลักทรัพย์ที ออกใหม่นั นทั งหมดต่อผู้ถือหุ้นโดยได้รับชําระราคาเต็มมูลค่าที เสนอขายจากผู้ถือหุ้น
ทั งนี ตราสารที เปลี ยนมือได้ต้องมีลักษณะตามเงื อนไขท้ายข้อ 3.12.1.1 ด้วย
(2.4) ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทยที มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้ที ไม่ใช่หุ้นกู้
อนุพันธ์
(2.5) ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน หุ้นกู้ หรือใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้นกู้ ที เสนอขายในต่างประเทศโดยมีผู้ออกเป็น
นิติบุคคลที จัดตั งขึ นตามกฎหมายไทย ทั งนี หุ้นกู้ดังกลา่วไมร่วมถงึหุน้กูแ้ปลงสภาพและหุน้กูอ้นุพันธ์
(2.6) หน่วยลงทุนหรือใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหน่วยลงทุนของกอ งทุนรวมตราสารแห่งหนี หรือของกองทุนรวมอื นที มีนโย
บายการลงทุนเฉพาะเงินฝาก ตราสารแห่งหนี หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที สํานักงานกําหนด หรือให้ความเห็นชอบ เช่น
กองทุนรวมตลาดเงิน เป็นต้น
(2.7) ธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืน ทั งนี บริษัทจัดการต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
(2.8) ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์โดยหลักทรัพย์ที ให้ยืมเป็นตราสารแห่งหนี ตาม (1.1)(1.2)(1.3) (2.1)(2.2)(2.3)(2.4)
หรือ (2.6) ทั งนี บริษัทจัดการต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

ในกรณีที ตราสารแห่งหนี ตามข้อ 3.12.1.1 เป็นตั วแลกเงินหรือตั วสัญญาใช้เงินที มีการจ่ายผลตอบแทน ผลตอบแทนนั นต้อง
อยู่ในรูปอัตราดอกเบี ยคงที หรืออัตราดอกเบี ยลอยตัวเท่านั น

การรับรอง รับอาวัล สลักหลัง หรือคํ้าประกันของบุคคลที กําหนดไว้ในข้อ 3.12.1.1 ต้องเป็นการรับรองตลอดไป รับอาวัลทั ง
จํานวน สลักหลังโอนประเภทมีสิทธิไล่เบี ยโดยไม่มีข้อกําหนดลบล้างหรือจํากัดความรับผิดของผู้สลักหลัง หรือค้ําประกันต้น
เงินและดอกเบี ยเต็มจํานวนแบบไม่มีเงื อนไข

เงื อนไข : ตราสารภาครัฐต่างประเทศตามข้อ (2.2) และตราสารที เปลี ยนมือได้ตามข้อ (2.3) ต้องมีลักษณะดังต่อไปนี 
(1) เป็นตราสารขึ นทะเบียนในสมาคมตลาดตราสารหนี ไทย
(2) มีราคาที เหมาะสมตามที สมาคมตลาดตราสารหนี ไทยกําหนด หรือมีผู้แสดงตนต่อบุคคลทั วไปว่าพร้อมจะเสนอราคาซื อ
และรับซื อตราสารนั น ในราคาดังกล่าว (bid price แบบ firm quote) ตามจํานวนและวิธีการที สมาคมตลาดตราสารหนี ไทย
กําหนดอยู่เสมอ โดยได้ส่งสําเนาราคาแก่สมาคมตลาดตราสารหนี ไทยตลอดอายุของตราสารนั น และ
(3) เป็นตราสารที เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 
(ก) ในกรณีที เป็นตราสารภาครัฐต่างประเทศ ตราสารดังกล่าวต้องเป็นตราสารที มีอันดับความน่าเชื อถือของตราสารหรือของผู้
ออกตราสารอยู่ในอันดับที สามารถลงทุนได ้(investment grade) เว้นแต่ผู้ออกตราสารดังกล่าวเป็นรัฐวิสาหกิจตามกฎหมาย
ต่างประเทศ ตราสารนั นต้องมีอันดับความน่าเชื อถือของตราสารอยู่ในอันดับที สามารถลงทุนได ้(investment grade) เท่านั น
(ข) ในกรณีที ผู้ออกตราสารเป็นนิติบุคคลต่างประเทศ ตราสารนั นต้องมีอันดับความน่าเชื อถือของตราสารอยู่ในอันดับที 
สามารถลงทุนได ้(investment grade) 
(ค) ในกรณีที กองทุนลงทุนในตราสารอื นนอกเหนือจาก (ก) และ (ข) ในการเสนอขายครั งแรก หากตราสารดังกล่าวไม่มี
อันดับความน่าเชื อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับที สามารถลงทุนได ้(investment grade) ตราสารนั นต้อง
มีบริษัทจัดการไม่ต่ํากว่าสามรายเป็นผู้ซื อตราสารดังกล่าวเพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนภายใต้การจัดการ

3.12.1.2 ตราสารกึ งหนี กึ งทุน ได้แก่
(1) หุ้นกู้แปลงสภาพที เสนอขายในประเทศ ซึ งต้องมีลักษณะตามเงื อนไขในท้ายข้อ 3.12.1.1 (1) และ (2) ทั งนี ในกรณีที 
กองทุนลงทุนในหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวในการเสนอขายครั งแรก หุ้นกู้แปลงสภาพนั นต้องเป็นหุ้นกู้แปลงสภาพที มีอันดับ
ความน่าเชื อถืออยู่ในอันดับที สามารถลงทุนได ้(investment grade) หรือเป็นหุ้นกู้แปลงสภาพที มีบริษัทจัดการไม่ตํ่ากว่าสาม
รายเป็นผู้ซื อตราสารดังกล่าวเพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนภายใต้การจัดการ
ในกรณีที หุ้นกู้แปลงสภาพตามวรรคหนึ งมีการค้ําประกัน การค้ําประกันดังกล่าวต้องเป็นการค้ําประกันต้นเงินและดอกเบี ยเต็ม
จํานวนแบบไม่มีเงื อนไข
(2) หุ้นกู้แปลงสภาพที เสนอขายในต่างประเทศโดยมีผู้ออกเป็นนิติบุคคลที จัดตั งขึ นตามกฎหมายไทย

นอกจากนี ในการลงทุนในตราสารกึ งหนี กึ งทุนนั น ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 
(1) ในขณะที ลงทุน หรือได้มา มูลค่าของหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวมีมูลค่าสูงกว่าราคาตลาดของหุ้นที รองรับหุ้นกู้แปลงสภาพ
นั น (out of the money) 
(2) ในกรณีที มีการใช้สิทธิแปลงสภาพ ให้บริษัทจัดการขายหุ้นที ได้รับจากการแปลงสภาพนั นภายใน 30 วัน นับแต่วันที ได้หุ้น
ดังกล่าวมา
การใช้สิทธิแปลงสภาพตาม (2) หมายความว่า การแปลงสภาพแห่งสิทธิในหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้น ไม่ว่าการแปลงสภาพดัง
กล่าวจะเกิดจากการใช้สิทธิแปลงสภาพหรือเกิดจากข้อกําหนดบังคับการแปลงสภาพ

3.12.1.3 เงินฝากในสถาบันการเงินตามกฎหมายไทย

3.12.1.4 สัญญาซื อขายล่วงหน้าที มีตัวแปรเป็นอัตราแลกเปลี ยนเงิน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื อลดความเสี ยง (hedging) ตาม
หลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

3.12.1.5 หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์

3.12.1.6 ทรัพย์สินอื นที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กําหนดเพิ มเติมในอนาคต หรือทรัพย์สินอื นที มีลักษณะทํานองเดียว
กับ 3.12.1.1 – 3.12.1.5 โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

3.12.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในต่างประเทศ : 

บริษัทจัดการอาจลงทุนในทรัพย์สินในต่างประเทศเพื อกองทุนได้เทียบเท่ากับประเภททรัพย์สินในประเทศ โดยกรอบประเทศ
ที ลงทุนต้องมีคุณสมบัติดังนี 
1. มีการเสนอขายในประเทศที มีหน่วยงานกํากับดูแลเป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO หรือประเทศที มีตลาดหลักทรัพย์เป็น
สมาชิกของ WFE 
2. การลงทุนนั นต้องไม่ทําให้การจัดการกองทุนเบี ยงเบนไปจากวัตถุประสงค์ หรือนโยบายการลงทุนของกองทุนและไม่ทําให้
กองทุนขาดทุนเป็นมูลค่าสูงกว่ามูลค่าลงทุน
3. บริษัทจัดการต้องสามารถเข้าถึงข้อมูลเกี ยวกับหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินดังกล่าวเป็นภาษาอังกฤษผ่านระบบอินเตอร์เนตได้
4. มีข้อมูลทางด้านราคาที สะท้อนมูลค่ายุติธรรม โดยเป็นราคาที น่าเชื อถือ อ้างอิงได้ และสอดคล้องตามหลักวิชาการอันเป็นที 
ยอมรับในระดับสากล
5. มีการคุ้มครองประโยชน์ของผู้ลงทุน (investor protection) ที ถือได้ว่าเทียบเท่ากับการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที 
มีลักษณะคล้ายกันในประเทศไทย
6. ลักษณะอื นใดที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจกําหนดเพิ มเติม

3.12.2.1 ตราสารแห่งหนี ต่างประเทศ ได้แก่ หลักทรัพย์หรือตราสารที ออกโดยบุคคลต่างประเทศ และเสนอขายในต่าง
ประเทศ
(1) ตราสารภาครัฐต่างประเทศ อันได้แก่
(1.1) พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี ที รัฐบาลต่างประเทศ องค์การหรือหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศหรือองค์การระหว่าง
ประเทศเป็นผู้ออก หรือผู้ค้ําประกัน
(1.2) พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี ที รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายต่างประเทศเป็นผู้ออก หรือผู้ค้ําประกัน
(2) ตราสารแห่งหนี ภาคเอกชน อันได้แก่ ตราสารแห่งหนี ที ออกโดยนิติบุคคลต่างประเทศ ทั งนี ผู้ลงทุนต้องสามารถเข้าถึง
ข้อมูลเกี ยวกับตราสารแห่งหนี ดังกล่าวเป็นภาษาอังกฤษผ่านระบบอินเตอร์เนตด้วย
(3) ตราสารแห่งหนี อื น อันได้แก่ หน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที เป็นกองทุนรวมตราสารแห่งหนี หรือกองทุนรวมอื น
ที มีนโยบายการลงทุนเฉพาะเงินฝาก ตราสารแห่งหนี หรือทรัพย์สินอื นที สํานักงานให้ความเห็นชอบให้ลงทุนได้ เช่น กองทุน
รวมตลาดเงิน เป็นต้น ซึ งต้องเป็นไปตามเงื อนไขที สํานักงานคณะกํารรมการ ก.ล.ต.ประกาศกําหนด ดังต่อไปนี 
(3.1) ต้องเป็นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที อยู่ภายใต้การกํากับดูแลของหน่วยงานกํากับดูแล
ด้านหลักทรัพย์และตลาดซื อขายหลักทรัพย์ที เป็นสมาชิกสามัญของ International Organizations of Securities 
Commission (IOSCO) หรือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที มีการซื อขายในตลาดซื อขายหลักทรัพย์
ที เป็นสมาชิกของ World Federations of Exchange (WFE) 
(3.2) ต้องเป็นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที มีทรัพย์สินที ลงทุนเป็นประเภทและชนิดเดียวกับ
ทรัพย์สินที กองทุนอาจลงทุนหรือมีไว้ได้ เว้นแต่เป็นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที มีนโยบาย
การลงทุนในทองคําโดยตรง
(3.3) ในกรณีที เป็นการลงทุนหรือมีไว้เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป (retail fund) กองทุน
สํารองเลี ยงชีพ หรือกองทุนส่วนบุคคลรายย่อย หน่วยลงทุนที จะลงทุนหรือมีไว้ได้ ต้องเป็นหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมต่างประเทศที จัดตั งขึ นเพื อผู้ลงทุนทั วไปเช่นกัน
(3.4) ต้องไม่ใช่หน่วยลงทุนของกองทุนรวมประเภทเฮ็ดจ์ฟันด ์(hedge fund)

3.12.2.2 ตราสารหนี ที มีลักษณะคล้ายเงินฝาก ได้แก่ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน บัตรเงินฝาก หรือหุ้นกู้ระยะสั นที 
ออกโดยสถาบันการเงินต่างประเทศ ที ตั งอยู่ในประเทศที กองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินต่างประเทศ ทั งนี ให ้
หมายรวมถึงการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงิน (money market fund) ในต่างประเทศด้วย โดยการ
มีไว้ซึ งเงินฝากหรือตราสารดังกล่าวต้องมีวัตถุประสงค์เพื ออํานวยความสะดวกหรือป้องกันปัญหาในการดําเนินงานใน
ต่างประเทศของกองทุน เช่น เพื อรอการลงทุน หรือเพื อชําระค่าใช้จ่าย หรือเพื อรักษาสภาพคล่องของกองทุนเป็นต้น

3.12.2.3 สัญญาซื อขายล่วงหน้าที มีวัตถุประสงค์ เพื อการลดความเสี ยง (hedging) ตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

3.12.2.4 เงินฝากในสถาบันการเงินต่างประเทศ

3.13.2.5 ใบแสดงสิทธิในประโยชน์ที เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงที มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นพันธบัตร หรือหุ้นกู้ที มิใช่หุ้นกู้อนุพันธ์

3.12.2.6 หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และตราสารของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศ

3.12.2.7 ทรัพย์สินอื นที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กําหนดเพิ มเติมในอนาคตหรือทรัพย์สินอื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับ
ข้อ 3.12.2.1 3.12.2.6 โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน

3.13. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม : 

3.13.1. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นในประเทศ : 

บริษัทจัดการจะลงทุนหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื นเพื อเป็นทรัพย์สินของ
กองทุนรวม ตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนดดังต่อไปนี ในกรณีที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศแก้ไขเปลี ยนแปลงอัตราส่วนการลงทุน
บริษัทจัดการจะลงทุนให้เป็นไปตามประกาศที แก้ไขด้วย

3.13.1.1 บริษัทจัดการอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินดังต่อไปนี เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม โดยไม่จํากัดอัตราส่วน
(1) ตราสารภาครัฐไทย
(2) ตราสารภาครัฐต่างประเทศตามข้อ 3.12.1.2 (2.2) ที มีอันดับความน่าเชื อถืออยู่ในสองอันดับแรก หรือสัญญาซื อขายล่วง
หน้าที มีสินค้าเป็นตราสารดังกล่าว

ในกรณีของกองทุนรวมเปิด มูลค่าของตราสารภาครัฐต่างประเทศตามข้อ (2) เมื อรวมกันแล้วต้องไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่า
ตราสารนั นในแต่ละรุ่น เว้นแต่เป็นกองทุนรวมเปิดที มีการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งล่วงหน้าซึ งระบุเวลาแน่นอน
(auto redemption) 

3.13.1.2 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งตราสารภาครัฐต่างประเทศที นอกเหนือจากข้อ 3.13.1.1 (2) หรือสัญญาซื อขาย
ล่วงหน้าที มีสินค้าเป็นตราสารดังกล่าว เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนได้ โดยมีมูลค่ารวมกันทั งสิ นเมื อคํานวณเฉพาะผู้ออกหรือ
ผู้เป็นคู่สัญญารายนั น ไม่เกินร้อยละ 35 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

การคํานวณอัตราส่วนตามวรรคหนึ ง ให้นับตราสารตามวรรคหนึ งและทรัพย์สินทุกประเภทที ผู้ออกหรือผู้เป็นคู่สัญญารายดัง
กล่าวเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญา ซึ งกองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินเหล่านั น
รวมในอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าวด้วย
ในกรณีของกองทุนรวมเปิด มูลค่าของตราสารภาครัฐต่างประเทศตามวรรคหนึ ง ต้องไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าตราสารนั นใน
แต่ละรุ่น เว้นแต่เป็นกองทุนรวมเปิดที มีการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งล่วงหน้าซึ งระบุเวลาแน่นอน (auto
redemption) 

3.13.1.3 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินดังต่อไปนี ซึ งธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น ธนาคารพาณิชย์
หรือบริษัทเงินทุนรายใดเป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญา เพื อเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนได้ โดยมีมูลค่ารวมกันทั งสิ นเมื อคํานวณเฉพาะธนาคารหรือบริษัทเงินทุนรายนั น ไม่เกินร้อยละ 25 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
(1) ตราสารแห่งหนี ในประเทศ ตามข้อ 13.2.1.1
(2) ตราสารกึ งหนี กึ งทุน ตามข้อ 13.2.1.2 
(3) เงินฝากในสถาบันการเงินตามกฎหมายไทย ตามข้อ 13.2.1.3
(4) สัญญาซื อขายล่วงหน้าตามข้อ 3.12.1.4 ที คู่สัญญามี อันดับความน่าเชื อถืออยู่ในอันดับที สามารถลงทุนได ้(investment
grade)
การคํานวณอัตราส่วนตามวรรคหนึ ง ให้นับตราสารตามวรรคหนึ งและทรัพย์สินตามข้อ 3.13.1.7 (1) ที ธนาคารหรือบริษัทเงิน
ทุนดังกล่าวเป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญา ซึ งกองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้รวมใน
อัตราส่วนดังกล่าว โดยในกรณีของธนาคารพาณิชย์หากธนาคารพาณิชย์นั นเป็นสาขาของธนาคารต่างประเทศให้นําทรัพย์สินที 
นาคารต่างประเทศดังกล่าวเป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้อาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ําประกันหรือคู่สัญญา ซึ งกองทุนได้ลงทุนหรือมี
ไว้รวมในอัตราส่วนดังกล่าวด้วย

ทั งนี ในกรณีที กองทุนมีเงินฝากในนิติบุคคลตามวรรคหนึ ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื อการดําเนินงานของกองทุน มิให้นับมูลค่าของ
เงินฝากดังกล่าวรวมในอัตราส่วนตามวรรคหนึ ง

3.13.1.4 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินดังต่อไปนี ที บุคคลใดเป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลัก
หลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญา เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนได้ โดยมีมูลค่ารวมกันทั งสิ นเมื อคํานวณเฉพาะผู้ออก ผู้สั งจ่าย
ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญารายนั น ไม่เกินร้อยละ 25 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
(1) ตราสารแห่งหนี ในประเทศตามข้อ 3.12.1.1 
(2) ตราสารกึ งหนี กึ งทุนตามข้อ 3.12.1.3 
(3) สัญญาซื อขายล่วงหน้า ตามข้อ 3.12.1.4 ที คู่สัญญามีอันดับความน่าเชื อถืออยู่ในอันดับที สามารถลงทุนได ้(investment
grade) 
ตราสารแห่งหนี ตาม (1) มิให้หมายความรวมถึงหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที ถูกจัดให้เป็นตราสารแห่งหนี ตามข้อ 3.12.1.1

3.13.1.5 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินที กลุ่มกิจการใดเป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้คํ้า
ประกัน หรือคู่สัญญา เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนได้ โดยมีมูลค่ารวมกันทั งสิ นของกลุ่มกิจการนั นไม่เกินอัตราอย่างใดอย่าง
หนึ งดังต่อไปนี แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า
(1) ร้อยละสามสิบของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน
(2) อัตราที คํานวณได้จากนํ้าหนักของกลุ่มกิจการดังกล่าวในตัวชี วัด (benchmark) ของกองทุนนั นรวมกับร้อยละสิบของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนนั น ทั งนี ตัวชี วัดดังกล่าวต้องเป็นดัชนีหรือองค์ประกอบของดัชนี ที มีการเผยแพร่อย่างกว้างขวาง
และสอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนั น

3.13.1.6 การลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินที บริษัทในกลุ่มกิจการใดเป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย หรือคู่สัญญา เพื อเป็นทรัพย์สินของกอง
ทุน หากทรัพย์สินดังกล่าวเป็นองค์ประกอบที ใช้ในการคํานวณตัวชี วัด (benchmark) ของกองทุนนั น บริษัทจัดการอาจลงทุน
หรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินดังกล่าวโดยมีมูลค่ารวมกันทั งสิ นเมื อคํานวณเฉพาะผู้ออก ผู้สั งจ่าย หรือคู่สัญญารายนั น ไม่เกินอัตราที 
คํานวณได้จากนํ้าหนักของทรัพย์สินดังกล่าวในตัวชี วัดรวมกับร้อยละสิบของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั งนี เฉพาะใน
กรณีที อัตราดังกล่าวสูงกว่าอัตราส่วนที กําหนดไว้ในข้อ 3.13.1.3 และข้อ 3.13.1.4 แล้วแต่กรณี
มิให้นําความในข้อ 3.13.1.3 และข้อ 3.13.1.4 มาใช้บังคับกับกรณีตามวรรคหนึ ง

3.13.1.7 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินอื นนอกเหนือจากกรณีที กําหนดไว้ในข้อ 3.13.1.2 ข้อ 3.13.1.3 และ
ข้อ 3.13.1.4 เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมตามอัตราส่วนดังต่อไปนี 
(1) การลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินดังกล่าวซึ งบุคคลใดเป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่
สัญญา ต้องมีมูลค่ารวมกันทั งสิ นเมื อคํานวณเฉพาะผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญา
รายนั น ไม่เกินร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
(2) การลงทุนในหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินตาม (1) เมื อคํานวณรวมทุกบุคคลที เป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง
ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญาแล้วต้องมีมูลค่ารวมกันทั งสิ นไม่เกินร้อยละ15 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

3.13.1.8 ในกรณีของกองทุนรวม ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมลงทุนหรือมีไว้ซึ งเงินฝาก บัตรเงินฝาก ตั วแลกเงิน หรือตั ว
สัญญาใช้เงิน ที ธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ บรรษัทตลาดรอง
สินเชื อที อยู่อาศัย หรือสถาบันการเงินที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น เป็นผู้ออกหรือคู่สัญญา เป็นจํานวนที มีมูลค่ารวมโดยเฉลี ย
ในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 45 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

อัตราส่วนตามวรรคหนึ งมิให้นํามาใช้บังคับกับกองทุนรวมที มีการกําหนดอายุโครงการตั งแต่หนึ งปีขึ นไป ทั งนี เฉพาะในระยะ
เวลาหกเดือนก่อนวันครบกําหนดอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม
ในกรณีที เงินฝากหรือตราสารแห่งหนี ที มีลักษณะคล้ายเงินฝากที กองทุนรวมลงทุนในหรือมีไว้เกินอัตราส่วนที กําหนดตามวรรค
หนึ ง ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินดังกล่าวให้มีมูลค่ารวมโดยเฉลี ยไม่เกินร้อยละ 45 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมภายในสามสิบวันนับแต่วันสิ นรอบปีบัญชีนั น ทั งนี ให้คํานวณอัตราส่วนการลงทุนหรือมีไว้ซึ ง
ทรัพย์สินดังกล่าวโดยเฉลี ยตั งแต่วันแรกของรอบปีบัญชีนั นจนถึงวันที ทรัพย์สินนั นมีมูลค่าเป็นไปตามอัตราส่วนดังกล่าว

เมื อบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ปฏิบัติตามวรรคสามแล้ว ให้บริษัทรายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมทราบภายใน
วันทําการถัดจากวันที ทรัพย์สินนั นมีมูลค่ารวมโดยเฉลี ยไม่เกินร้อยละ 45 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม เพื อให้ผู้
ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ตรวจสอบการปฏิบัติดังกล่าว ทั งนี บริษัทต้องดําเนินการให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน
รวมแจ้งให้สํานักงานทราบภายในห้าวันนับแต่วันที ได้รับรายงานจากบริษัทด้วย

หากบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถปฏิบัติตามวรรคสามได้ สํานักงานอาจสั งให้บริษัทเลิกกองทุนรวมนั น

3.13.1.9 ในกรณีที มีเหตุจําเป็นและสมควร เพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนอันเนื องมาจากปัญหาความผันผวน
(fluctuation) ของตลาดเงินและตลาดทุนในวงกว้างในรอบปีบัญชีใด บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจขอผ่อนผันต่อสํานักงาน
เพื อไม่ต้องนําการลงทุนในหรือมีไว้ซึ งเงินฝาก บัตรเงินฝาก ตั วแลกเงิน หรือตั วสัญญาใช้เงิน ในช่วงเวลาที เกิดความผันผวนดัง
กล่าวมารวมคํานวณอัตราส่วนการลงทุนตามข้อ 3.13.1.8 ได้สําหรับรอบปีบัญชีนั น

3.13.1.10 บริษัทจัดการอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ งสัญญาซื อขายล่วงหน้า ที มีวัตถุประสงค์เพื อการลดความเสี ยง (hedging)
เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนได้ โดยไม่เกินมูลค่าความเสี ยงทั งหมดที กองทุนมีอยู่

3.13.1.11 การคํานวณมูลค่าการลงทุนหรือมีไว้ซึ งสัญญาซื อขายล่วงหน้าเพื อการคํานวณอัตราส่วนการลงทุน ตามข้อ
3.13.1.2 ข้อ 3.13.1.3 และข้อ 3.13.1.4 ให้นับมูลค่าที คู่สัญญาอีกผ่ายหนึ งมีหน้าที ต้องชําระตามสัญญาซื อขายล่วงหน้า รวม
คํานวณในอัตราส่วนของบุคคลที เป็นคู่สัญญาดังกล่าว เว้นแต่กรณีที กองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้ซึ งสัญญานั น ในศูนย์ซื อขาย
สัญญาซื อขายล่วงหน้า บริษัทจัดการไม่ต้องคํานวณมูลค่าและอัตราส่วนตามที กําหนดในข้อดังกล่าว

3.13.1.12 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนได้
โดยมีมูลค่าไม่เกินร้อยละ 25 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

3.13.1.13 บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งหน่วยลงทุนและใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหน่วยลงทุนเพื อเป็น
ทรัพย์สินของกองทุนรวมได้ ไม่เกินอัตราส่วนดังต่อไปนี ทั งนี การลงทุนดังกล่าวไม่รวมถึงหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย์
(1) ลงทุนหรือมีไว้ซึ งหน่วยลงทุนและใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหน่วยลงทุนของแต่ละกองทุนรวมที บริษัทจัดการอื นเป็นผู้รับ
ผิดชอบดําเนินการ ไม่เกินร้อยละ 25 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของแต่ละกองทุนรวมที บริษัทจัดการเป็นผู้รับผิดชอบดําเนินการ
(2) ลงทุนหรือมีไว้ซึ งหน่วยลงทุนและใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหน่วยลงทุนของทุกกองทุนรวมที บริษัทจัดการอื นเป็นผู้รับผิด
ชอบดําเนินการ ไม่เกินร้อยละ 25 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของแต่ละกองทุนรวมที บริษัทจัดการเป็นผู้รับผิดชอบดําเนินการ

3.13.1.14 บริษัทจัดการอาจทําธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืนในนามกองทุนได้ โดยมีมูลค่าธุรกรรมรวมกันทั งสิ นไม่เกิน
ร้อยละ 25 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

3.13.1.15 การลงทุนในหรือมีไว้ซึ งธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืน ให้บริษัทจัดการคํานวณอัตราส่วนการลงทุนตาม
ข้อ3.13.1.3 และ 3.13.1.4 ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 
(1) ในกรณีที มูลค่ารวมของหลักทรัพย์ หรือตราสารแห่งหนี ที ซื อและที โอนมาเพื อดํารงมูลค่าธุรกรรมตามประกาศกําหนด (ถ้า
มี) ณ สิ นวันไม่น้อยกว่ามูลค่าธุรกรรม ให้นําหลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนี ดังกล่าวมาคํานวณอัตราสาวนการลงทุนเท่ากับ
มูลค่าธุรกรรม ทั งนี บริษัทจัดการไม่ต้องนําธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืนมาคํานวณอัตราส่วนการลงทุนที คู่สัญญา
(2) ในกรณีมูลค่ารวมของหลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนี ที ซื อและที โอนมาเพื อดํารงมูลค่าธุรกรรมตามประกาศกําหนด (ถ้าม)ี 
ณ สิ นวัน น้อยกว่ามูลค่าธุรกรรม ให้คํานวณอัตราส่วนการลงทุนดังต่อไปนี 
(ก) นําหลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนี ดังกล่าวมาคํานวณอัตราส่วนการลงทุนเท่ากับมูลค่าหลักทรัพย์ หรือตราสารแห่งหนี นั น
ตามราคาตลาด และ
(ข) นําธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืนมาคํานวณอัตราส่วนการลงทุนที คู่สัญญาเท่ากับส่วนต่างของมูลค่าธุรกรรมกับมูลค่า
หลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนี นั นตามราคาตลาด
(3) ในกรณีเป็นธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืนตามสัญญาที มีข้อกําหนดให้คํานวณมูลค่าหลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนี ที 
ซื อและมูลค่าธุรกรรมรวมเป็นยอดสุทธิของธุรกรรมทั งหมดที กองทุนมีอยู่กับคู่สัญญารายเดียวกัน และที สัญญากําหนดให้
สามารถบังคับชําระหนี ตามธุรกรรมใดธุรกรรมหนึ งจากหลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนี ที ซื อหรือทรัพย์สินที โอนเพื อดํารงมูลค่า
ธุรกรรมตามประกาศกําหนด (ถ้ามี) ของธุรกรรมอื นได้ ให้คํานวณอัตราส่วนการลงทุนดังนี 
(ก) ในกรณีที มูลค่ารวมของหลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนี ที ซื อและที โอนมา เพื อดํารงมูลค่าธุรกรรมตามประกาศกําหนด (ถ้า
มี) ณ สิ นวันของแต่ละธุรกรรม มีมูลค่าไม่น้อยกว่ามูลค่าธุรกรรมแต่ละธุรกรรมนั น ให้คํานวณอัตราสาวนการลงทุนตามหลัก
เกณฑ์ในข้อ (1) 
(ข) ในกรณีที มูลค่ารวมของหลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนี ที ซื อและที โอนมา เพื อดํารงมูลค่าธุรกรรมตามประกาศกําหนด(ถ้า
มี) ณ สิ นวันของแต่ละธุรกรรม มีมูลค่าน้อยกว่ามูลค่าธุรกรรมแต่ละธุรกรรม ให้คํานวณอัตราส่วนการลงทุนตามหลักเกณฑ์ใน
ข้อ (2) 
(ค) ในกรณีที บางธุรกรรมที มูลค่ารวมของหลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนี ที ซื อและที โอนมาเพื อดํารงมูลค่าธุรกรรมตามประกาศ
กําหนด (ถ้ามี) ณ สิ นวันน้อยกว่ามูลค่าธุรกรรม ให้บริษัทจัดการนําหลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนี ที ซื อของธุรกรรม ที มูลค่า
รวมของหลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนี ที ซื อและที โอนมา เพื อดํารงมูลค่าธุรกรรมตามประกาศกําหนด (ถ้าม)ี ณ สิ นวันไม่น้อย
กว่ามูลค่าธุรกรรม มาคํานวณอัตราส่วนการลงทุนเพิ มเติมเพื อชดเชยส่วนต่างของมูลค่าธุรกรรมกับมูลค่ารวมของหลักทรัพย์
หรือตราสารแห่งหนี ที ซื อและที โอนมา เพื อดํารงมูลค่าธุรกรรมตามประกาศกําหนด (ถ้ามี) ณ สิ นวันของธุรกรรมแรก ทั งนี หาก
ภายหลังการชดเชยส่วนต่างข้างต้น มูลค่าสุทธิของทุกหลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนี ที ซื อโดยมีสัญญาขายคืนยังคงน้อยกว่า
มูลค่าสุทธิของทุกธุรกรรม ให้นําธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืนมาคํานวณอัตราส่วนการลงทุนที คู่สัญญาเท่ากับส่วนต่าง
ดังกล่าว

3.13.1.16 บริษัทจัดการอาจทําธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ของกองทุนได้ โดยมีมูลค่าธุรกรรมรวมกันทั งสิ นไม่เกินร้อยละ
25 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั งนี การคํานวณมูลค่าธุรกรรมดังกล่าว ให้บริษัทจัดการคํานวณโดยใช้มูลค่าหลัก
ทรัพย์ที ให้ยืม รวมผลประโยชน์ที พึงได้รับจนถึงวันที คํานวณมูลค่าธุรกรรมดังกล่าว

ในกรณีที ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ในขณะที กองทุนเข้าทําธุรกรรม มีมูลค่าไม่เกินอัตราส่วนที กําหนดในวรรคหนึ ง หากต่อ
มาธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์นั นมีมูลค่าเกินอัตราส่วนดังกล่าวโดยมิได้เกิดจากการทําธุรกรรมเพิ มเติม บริษัทจัดการจะยังคง
มีไว้ซึ งธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ดังกล่าวต่อไปก็ได้

ให้บริษัทจัดการจัดทํารายงานโดยระบุวันที ทรัพย์สินนั นมีมูลค่าเกินอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดพร้อมสาเหตุ และส่งรายงาน
ดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมทราบภายในสามวันทําการนับแต่วันที ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์นั นมีมูลค่า
เกินอัตราส่วนที กําหนด พร้อมทั งจัดทําสําเนารายงานดังกล่าวไว้ที บริษัทจัดการเพื อให้สํานักงานสามารถตรวจสอบได้

3.13.1.17 ให้บริษัทจัดการคํานวณอัตราส่วนการลงทุนหรือมีไว้ซึ งใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิง
ไทย หน่วยลงทุนของกองทุนรวมพันธบัตรเอเชีย หรือธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 
(1) ในกรณีของใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย ให้นับมูลค่าของหลักทรัพย์อ้างอิงของใบแสดง
สิทธิดังกล่าว รวมในอัตราส่วนสําหรับหลักทรัพย์อ้างอิงดังกล่าวที กําหนดในโครงการนี โดยถือเสมือนหนึ งว่ากองทุนได้ลงทุน
หรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์อ้างอิงนั นโดยตรง ทั งนี บริษัทจัดการอาจไม่นับมูลค่าของใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที เกิดจากหลัก
ทรัพย์อ้างอิงไทยรวมในอัตราส่วนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญาที กําหนดตามข้อ 3.13.1.2 3.13.1.3 3.7.1.4
และข้อ 3.13.1.7 ก็ได้

มูลค่าของหลักทรัพย์อ้างอิงที นํามาคํานวณรวมในอัตราส่วนตามวรรคหนึ งให้มีมูลค่าเท่ากับมูลค่าใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์
ที เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทยที กองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้

(2) ในกรณีของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมพันธบัตรเอเชียบริษัทจัดการจะคํานวณอัตราส่วนการลงทุนโดยวิธีใดวิธีหนึ งดังต่อ
ไปนี 
(ก) นับมูลค่าของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมพันธบัตรเอเชียที กองทุนได้ลงทุนในหรือมีไว้ซึ งหน่วยลงทุนดังกล่าว หรือ
(ข) นับมูลค่าของทรัพย์สินที กองทุนรวมพันธบัตรเอเชียดังกล่าวลงทุนหรือมีไว้ รวมในอัตราส่วนสําหรับทรัพย์สินที กําหนดไว้
ในโครงการนี โดยถือเสมือนหนึ งว่ากองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินนั นโดยตรง
(3) ในกรณีของธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ บริษัทจัดการจะคํานวณอัตราส่วนการลงทุนใน หรือมีไว้ซึ งการให้ยืมหลักทรัพย์
โดยให้นับมูลค่าทรัพย์สินที ให้ยืมรวมในอัตราส่วนสําหรับหลักทรัพย์ที กําหนดไว้ในข้อ 3.13.1.2 3.13.1.3 3.13.1.4 และ
3.13.1.7 โดยถือเสมือนหนึ งว่ากองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์นั นอยู่ ทั งนี บริษัทจัดการอาจไม่นับรวมในอัตราส่วนที 
คํานวณตามคู่สัญญาที กําหนดตามข้อ 3.13.1.2 3.13.1.3 3.13.1.4 และ 3.13.1.7 ก็ได้

3.13.1.18 ในการคํานวณอัตราส่วนตามข้อ 3.13.1.2 และ ข้อ 3.13.1.3 ให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี รวม
ทั งเงื อนไขตามข้อ 3.13.1.18 ด้วย
(1) ในกรณีที ทรัพย์สินดังกล่าวมีผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกัน บริษัทจัดการจะคํานวณอัตราส่วนที ผู้ออก
ทรัพย์สินหรือผู้ที เป็นคู่สัญญาดังกล่าว หรือคํานวณอัตราส่วนผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกัน แล้วแต่กรณีก็ได้
(2) ในกรณีที ทรัพย์สินมีบุคคลมากกว่าหนึ งรายเป็นผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกัน บริษัทจัดการจะเลือก
คํานวณอัตราส่วนที ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกันรายใดรายหนึ งก็ได้

3.13.1.19 การคํานวณอัตราส่วนที ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกันตามข้อ 3.13.1.14 จะทําได้ต่อเมื อบุคคลดัง
กล่าวได้ทําการรับรองตลอดไป รับอาวัลทั งจํานวน สลักหลังโอนประเภทมีสิทธิไล่เบี ยโดยไม่มีข้อกําหนดลบล้างหรือจํากัด
ความรับผิดของผู้สลักหลัง หรือค้ําประกันต้นเงินและดอกเบี ยเต็มจํานวนแบบไม่มีเงื อนไข

3.13.1.20 ในกรณีที ตราสารแห่งหนี หรือ ตราสารกึ งหนี กึ งทุน ในขณะที ลงทุนหรือในขณะที ได้มาเป็นทรัพย์สินของกองทุน มี
มูลค่าไม่เกินอัตราส่วนที กําหนดข้างต้น หากต่อมาตราสารแห่งหนี หรือตราสารกึ งหนี กึ งทุนนั น มีมูลค่าเกินอัตราส่วนดังกล่าว
โดยสาเหตุถูกปรับลดอันดับความน่าเชื อถือ ให้บริษัทดําเนินการแก้ไขอัตราส่วนให้เป็นไปตามที กําหนด ภายใน 30 วันนับแต่
วันที มีการประกาศให้ทราบถึงเหตุดังกล่าว เว้นแต่ในกรณีที มีเหตุจําเป็นและสมควรโดยได้รับผ่อนผันจากสํานักงาน

3.13.1.21 ในกรณีที ทรัพย์สินในขณะที ลงทุนหรือในขณะที ได้มาเป็นทรัพย์สินของกองทุน มีมูลค่าไม่เกินอัตราส่วนที กําหนด
ข้างต้น หากต่อมามีมูลค่าเกินอัตราส่วนดังกล่าวจากการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น บริษัทจัดการจะยังคงมีไว้ซึ งทรัพย์สินดัง
กล่าวต่อไป ก็ได้ให้บริษัทจัดการจัดทํารายงานโดยระบุชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินตามวรรคหนึ ง และ
วันที ทรัพย์สินนั นมีมูลค่าเกินอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดพร้อมสาเหตุ และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกอง
ทุนรวมทราบ ภายในสามวันทําการนับแต่วันที ทรัพย์สินนั นมีมูลค่าเกินอัตราส่วนที กําหนด พร้อมทั งจัดทําสําเนารายงานดัง
กล่าวไว้ที บริษัทจัดการ เพื อให้สํานักงานสามารถตรวจสอบได้

3.13.1.22 ในกรณีที การรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นเป็นผลให้กองทุนรวมเป็นผู้ถือหุ้นที บริษัทใดเป็นผู้ออก เพื อเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนรวม เมื อรวมกันทุกกองทุนรวมที บริษัทจัดการเป็นผู้รับผิดชอบดําเนินการเกินกว่าร้อยละ 25 ของจํานวนหุ้นที 
จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของบริษัทนั น บริษัทจัดการจะดําเนินการตามประกาศที สน. 24/2552 เรื อง การลงทุนและการมีไว้
เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุน ลงวันที  28 กรกฎาคม 2552 ดังนี คือ
(1) ปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศที กําหนดให้บริษัทจัดการสามารถรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นได้
(2) งดเว้นการใช้สิทธิออกเสียงในหุ้นจํานวนที เกินอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าว เว้นแต่กรณีที มีเหตุ
จําเป็นและสมควรโดยได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน และ
(3) กรณีที เป็นหุ้นของบริษัทจดทะเบียน และการได้มาซึ งหุ้นของบริษัทดังกล่าว เป็นผลให้กองทุนได้มา หรือเป็นผู้ถือหุ้นของ
บริษัทนั นจนถึงหรือข้ามจุดที ต้องทําคําเสนอซื อ บริษัทจัดการต้องดําเนินการเพื อให้ได้รับการยกเว้นการทําคําเสนอซื อโดย
การลดสัดส่วนการถือหุ้นหรือลดการมีอํานาจควบคุม หรือยื นคําขอผ่อนผันการทําคําเสนอซื อ ตามประกาศคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื อครอบงํากิจการ ทั งนี การ
ลดสัดส่วนการถือหุ้นดังกล่าว ให้บริษัทจัดการลดสัดส่วนตามสัดส่วนของหุ้นของบริษัทจดทะเบียนที แต่ละกองทุนได้มาจาก
การรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น

3.13.1. 23 ในกรณีที ทรัพย์สินในขณะที ลงทุนหรือในขณะที ได้มาเป็นทรัพย์สินของกองทุน มีมูลค่าไม่เกินอัตราส่วนที กําหนด
ข้างต้น หากต่อมามีมูลค่าเกินอัตราส่วนดังกล่าวโดยไม่เข้าลักษณะตามข้อ 3.13.1.6 ข้อ 3.13.1.17  19 และการเกิน
อัตราส่วนดังกล่าวมิได้เกิดจากการลงทุนหรือได้ทรัพย์สินมาเพิ มเติม บริษัทจัดการจะยังคงมีไว้ซึ งทรัพย์สินดังกล่าวต่อไปก็ได้

ให้บริษัทจัดการจัดทํารายงานโดยระบุชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินตามวรรคหนึ ง และวันที ทรัพย์สินนั น
มีมูลค่าเกินอัตราส่วนที กําหนดพร้อมสาเหตุ และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ทราบภายในสามวัน
ทําการ
นับแต่วันที ทรัพย์สินนั นมีมูลค่าเกินอัตราส่วนที กําหนด พร้อมทั งจัดทําสําเนารายงานดังกล่าวไว้ที บริษัทจัดการเพื อให้สํานักงาน
สามารถตรวจสอบได้

3.13.1.24 ข้อจํากัดการลงทุนข้างต้นจะไม่นํามาบังคับใช้ในกรณีที ปรากฏเหตุตามหัวข้อ “การเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม”
และบริษัทจัดการต้องดําเนินการเพื อเลิกกองทุนตามหัวข้อ “การดําเนินการของบริษัทจัดการเมื อเลิกกองทุนรวม”

สรุปอัตราส่วนการลงทุน : 

1. Total noninvestment grade : ลงทุนไม่เกินร้อยละ 100.00 
2. Noninvestment grade company limit : ลงทุนไม่เกินร้อยละ 25.00 
3. Investment grade company limit : ลงทุนไม่เกินร้อยละ 25 
4. Financial institution company limit : ลงทุนไม่เกินร้อยละ 25 
5. Individual fund limit : ลงทุนไม่เกินร้อยละ 25.00 
6. Total fund limit : ลงทุนไม่เกินร้อยละ 25.00 

3.13.2. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นในต่างประเทศ : 

สําหรับกองทุนที มีการลงทุนหรือเข้าเป็นคู่สัญญาในต่างประเทศ ให้บริษัทจัดการลงทุนหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นเพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุน ตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดดังต่อไปนี เพิ มเติมด้วย ทั งนี อัตราส่วนที คํานวณ
ตามประเภททรัพย์สิน ข้อกําหนดในการคํานวณอัตราส่วน และการดําเนินการเมื อมีเหตุที ทําให้ไม่เป็นไปตาม
อัตราส่วน ให้เป็นไปตามที กําหนดในข้อ 3.13.1. โดยอนุโลม

3.13.2.1 บริษัทจัดการอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินดังต่อไปนี เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม โดยไม่จํากัดอัตราส่วน
(1) เงินฝากในสถาบันการเงินต่างประเทศหรือตราสารหนี ที มีลักษณะคล้ายเงินฝากในต่างประเทศตามข้อ 3.12.2.2 ที มี
วัตถุประสงค์เพื อการดําเนินงาน
(2) ตราสารภาครัฐต่างประเทศตามข้อ 3.12.2.1 (1) ที มีอันดับความน่าเชื อถืออยู่ในสองอันดับแรก หรือสัญญาซื อขายล่วง
หน้าที มีสินค้าเป็นตราสารดังกล่าว
ในกรณีของกองทุนรวมเปิด มูลค่าของตราสารภาครัฐต่างประเทศตามข้อ (2) เมื อรวมกันแล้วต้องไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่า
ตราสารนั นในแต่ละรุ่น เว้นแต่เป็นกองทุนรวมเปิดที มีการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งล่วงหน้าซึ งระบุเวลาแน่นอน
(auto redemption) 

3.13.2.2 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งตราสารภาครัฐต่างประเทศที นอกเหนือจากข้อ 3.13.2.1 (2)หรือสัญญาซื อขาย
ล่วงหน้าที มีสินค้าเป็นตราสารดังกล่าว เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนได้โดยมีมูลค่ารวมกันทั งสิ นเมื อคํานวณเฉพาะผู้ออกหรือผู้
เป็นคู่สัญญารายนั น ไม่เกินร้อยละ 35 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั งนี ให้นับรวมกับอัตราส่วนการลงทุนในประเทศ
ด้วย

ในกรณีของกองทุนรวมเปิด มูลค่าของตราสารภาครัฐต่างประเทศตามวรรคหนึ ง ต้องไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าตราสารนั นใน
แต่ละรุ่น เว้นแต่เป็นกองทุนรวมเปิดที มีการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งล่วงหน้าซึ งระบุเวลาแน่นอน (auto
redemption) 

การคํานวณอัตราส่วนตามวรรคหนึ ง ให้นับตราสารตามวรรคหนึ งและทรัพย์สินทุกประเภทที ผู้ออกหรือผู้เป็นคู่สัญญารายดัง
กล่าวเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญา ซึ งกองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินเหล่านั น
รวมในอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าวด้วย

3.13.2.3 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งเงินฝากในสถาบันการเงินต่างประเทศที มีอันดับความน่าเชื อถืออยู่ในอันดับที 
สามารถลงทุนได้ โดยมีมูลค่ารวมกันทั งสิ นเมื อคํานวณเพาะสถาบันการเงินต่างประเทศรายนั น ไม่เกินร้อยละ 25 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

การคํานวณอัตราส่วนตามวรรคหนึ ง ให้นับมูลค่าของทรัพย์สินที กองทุนลงทุนหรือมีไว้ดังต่อไปนี รวมในอัตราส่วนดังกล่าว
1. ทรัพย์สินตามข้อ 3.13.2.4 วรรคหนึ ง และข้อ3.13.2.7 (1) ที สถาบันการเงินต่างประเทศรายเดียวกันเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู ้
รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญา
2. ทรัพย์สินตามข้อ 3.13.1.3 ข้อ 3.13.2.4 และข้อ 3.13.2.7 (1) ที ธนาคารพาณิชย์ซึ งเป็นสาขาของสถาบันการเงินต่าง
ประเทศรายนั นเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญา
ในกรณีที กองทุนมีเงินฝากตามวรรคหนึ ง หรือวรรคสอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื อการดําเนินงานของกองทุน ให้นับมูลค่าของเงิน
ฝากดังกล่าวรวมในอัตราส่วนตามวรรคหนึ ง

3.13.2.4 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินดังต่อไปนี ที บุคคลใดเป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลัก
หลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญา เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนได้ โดยมีมูลค่ารวมกันทั งสิ นเมื อคํานวณเฉพาะผู้ออก ผู้สั งจ่าย
ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญารายนั น ไม่เกินร้อยละ 25 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั งนี 
ให้นับรวมกับอัตราส่วนการลงทุนในประเทศด้วย
(1) ตราสารแห่งหนี ต่างประเทศตามข้อ 3.12.2.1 
(2) หน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศตามข้อ 3.12.2.1 (3) 
(3) สัญญาซื อขายล่วงหน้า ตามข้อ 3.12.2.3 ที คู่สัญญามีอันดับความน่าเชื อถืออยู่ในอันดับที สามารถลงทุนได ้(investment
grade) 
(4) เงินฝากในสถาบันการเงินต่างประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื อการลงทุน
(5) ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิง ที มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นพันธบัตร หรือหุ้นกู้ที ไม่ใช่หุ้นกู้อนุพันธ์
ตามข้อ 13.2.2.5 ทั งนี เฉพาะที มีอันดับความน่าเชื อถืออยู่ในอันดับที สามารถลงทุนได ้(investment grade)
(6) หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และตราสารของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศ ตามข้อ 13.2.2.6

3.13.2.5 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินที กลุ่มกิจการใดเป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้คํ้า
ประกัน หรือคู่สัญญา เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนได้ โดยมีมูลค่ารวมกันทั งสิ นของกลุ่มกิจการนั นไม่เกินอัตราอย่างใดอย่าง
หนึ งดังต่อไปนี แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า
(1) ร้อยละสามสิบของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน
(2) อัตราที คํานวณได้จากนํ้าหนักของกลุ่มกิจการดังกล่าวในตัวชี วัด (benchmark) ของกองทุนนั นรวมกับร้อยละสิบของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนนั น ทั งนี ตัวชี วัดดังกล่าวต้องเป็นดัชนีหรือองค์ประกอบของดัชนี ที มีการเผยแพร่อย่างกว้างขวาง
และสอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนั น

3.13.2.6 การลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินที บริษัทในกลุ่มกิจการใดเป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย หรือคู่สัญญา เพื อเป็นทรัพย์สินของกอง
ทุน หากทรัพย์สินดังกล่าวเป็นองค์ประกอบที ใช้ในการคํานวณตัวชี วัด (benchmark) ของกองทุนนั น บริษัทจัดการอาจลงทุน
หรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินดังกล่าวโดยมีมูลค่ารวมกันทั งสิ นเมื อคํานวณเฉพาะผู้ออก ผู้สั งจ่าย หรือคู่สัญญารายนั น ไม่เกินอัตราที 
คํานวณได้จากนํ้าหนักของทรัพย์สินดังกล่าวในตัวชี วัดรวมกับร้อยละสิบของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั งนี เฉพาะใน
กรณีที อัตราดังกล่าวสูงกว่าอัตราส่วนที กําหนดไว้ในข้อ 3.13.2.2 ข้อ 3.13.2.4 และข้อ 3.13.2.7 แล้วแต่กรณี

มิให้นําความในข้อ 3.13.2.2 ข้อ 3.13.2.4 และข้อ 3.13.2.7 มาใช้บังคับกับกรณีตามวรรคหนึ ง

3.13.2.7 บริษัทจัดการอาจลงทุน หรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินอื นนอกเหนือจากกรณีที กําหนดไว้ในข้อ 3.13.2.2  3.13.2.3 และข้อ
3.13.2.4 เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมตามอัตราส่วนดังต่อไปนี 
(1) การลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินดังกล่าวซึ งบุคคลใดเป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่
สัญญา ต้องมีมูลค่ารวมกันทั งสิ นเมื อคํานวณเฉพาะผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญา
รายนั น ไม่เกินร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
(2) การลงทุนในหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินตาม (1) เมื อคํานวณรวมทุกบุคคลที เป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง
ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญาแล้วต้องมีมูลค่ารวมกันทั งสิ นไม่เกินร้อยละ15 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

3.13.2.8 ในกรณีของกองทุนรวม ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมลงทุนหรือมีไว้ซึ งเงินฝาก บัตรเงินฝาก ตั วแลกเงิน หรือตั ว
สัญญาใช้เงิน ที ธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ บรรษัทตลาดรอง
สินเชื อที อยู่อาศัย หรือสถาบันการเงินที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น หรือธนาคารต่างประเทศเป็นผู้ออกหรือคู่สัญญา เป็นจํานวน
ที มีมูลค่ารวมโดยเฉลี ยไม่เกิน ร้อยละ 45 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ในรอบระยะเวลาบัญชี หรือในรอบอายุ
ของกองทุนรวมสําหรับกองทุนรวมที มีอายุน้อยกว่า 1 ปีแล้วแต่กรณี โดยให้นับรวมเงินฝากในประเทศและต่างประเทศ ทั งนี 
ไม่ว่ากรณีใด มิให้คํานวณเงินฝากในบัญชีเงินฝากเพื อการดําเนินงานของกองทุนเข้าในอัตราส่วนดังกล่าว
อัตราส่วนตามวรรคหนึ งมิให้นํามาใช้บังคับกับกองทุนรวมที มีการกําหนดอายุโครงการตั งแต่หนึ งปีขึ นไป ทั งนี เฉพาะในระยะ
เวลาหกเดือนก่อนวันครบกําหนดอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม
ในกรณีที เงินฝากหรือตราสารแห่งหนี ที มีลักษณะคล้ายเงินฝากที กองทุนรวมลงทุนในหรือมีไว้เกินอัตราส่วนที กําหนดตามวรรค
หนึ ง ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินดังกล่าวให้มีมูลค่ารวมโดยเฉลี ยไม่เกินร้อยละ 45 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมภายในสามสิบวันนับแต่วันสิ นรอบปีบัญชีนั น ทั งนี ให้คํานวณอัตราส่วนการลงทุนหรือมีไว้ซึ ง
ทรัพย์สินดังกล่าว โดยเฉลี ยตั งแต่วันแรกของรอบปีบัญชีนั นจนถึงวันที ทรัพย์สินนั นมีมูลค่าเป็นไปตามอัตราส่วนดังกล่าว
เมื อบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ปฏิบัติตามวรรคสามแล้ว ให้บริษัทรายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมทราบภายใน
วันทําการถัดจากวันที ทรัพย์สินนั นมีมูลค่ารวมโดยเฉลี ยไม่เกินร้อยละ 45 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม เพื อให้ผู้
ดูแลผล ประโยชน์ของกองทุนรวม ตรวจสอบการปฏิบัติดังกล่าว ทั งนี บริษัทต้องดําเนินการให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน
รวมแจ้งให้สํานักงานทราบภายในห้าวันนับแต่วันที ได้รับรายงานจากบริษัทด้วย
หากบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถปฏิบัติตามวรรคสามได้ สํานักงานอาจสั งให้บริษัทเลิกกองทุนรวมนั น

3.13.2.9 ในกรณีที มีเหตุจําเป็นและสมควร เพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนอันเนื องมาจากปัญหาความผันผวน
(fluctuation) ของตลาดเงินและตลาดทุนในวงกว้างในรอบปีบัญชีใด บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจขอผ่อนผันต่อสํานักงาน
เพื อไม่ต้องนําการลงทุนในหรือมีไว้ซึ งเงินฝาก บัตรเงินฝาก ตั วแลกเงิน หรือตั วสัญญาใช้เงิน ในช่วงเวลาที เกิดความผันผวนดัง
กล่าวมารวมคํานวณอัตราส่วนการลงทุนตามข้อ 3.13.2.8 ได้สําหรับรอบปีบัญชีนั น

3.13.2.10 บริษัทจัดการอาจลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้าที มีคู่สัญญาเป็นศูนย์ซื อขายสัญญาซื อขายล่วงหน้าโดยไม่จํากัด
อัตราส่วนของคู่สัญญา

3.13.2.11 การคํานวณมูลค่าการลงทุนหรือมีไว้ซึ งสัญญาซื อขายล่วงหน้าเพื อการคํานวณอัตราส่วนการลงทุนตามข้อ 3.13.2.2
และข้อ 3.13.2.4 ให้นับมูลค่าที คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งมีหน้าที ต้องชําระตามสัญญาซื อขายล่วงหน้า รวมคํานวณในอัตราส่วนของ
บุคคลที เป็นคู่สัญญาดังกล่าว เว้นแต่กรณีที กองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้ซึ งสัญญานั น ในศูนย์ซื อขายสัญญาซื อขายล่วงหน้า
บริษัทจัดการไม่ต้องคํานวณมูลค่าและอัตราส่วนตามที กําหนดในข้อดังกล่าว

3.13.2.12 ในการคํานวณอัตราส่วนตามข้อ 3.13.2.2 และ ข้อ 3.13.2.4 ให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี รวม
ทั งเงื อนไขตามข้อ 3.13.2.13 ด้วย
(1) ในกรณีที ทรัพย์สินดังกล่าวมีผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกัน บริษัทจัดการจะคํานวณอัตราส่วนที ผู้ออก
ทรัพย์สินหรือผู้ที เป็นคู่สัญญาดังกล่าว หรือคํานวณอัตราส่วนผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกัน แล้วแต่กรณีก็ได้
(2) ในกรณีที ทรัพย์สินมีบุคคลมากกว่าหนึ งรายเป็นผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกัน บริษัทจัดการจะเลือก
คํานวณอัตราส่วนที ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกันรายใดรายหนึ งก็ได้

3.13.2.13 การคํานวณอัตราส่วนที ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกันตามข้อ 3.13.2.12 จะทําได้ต่อเมื อบุคคลดัง
กล่าวได้ทําการรับรองตลอดไป รับอาวัลทั งจํานวน สลักหลังโอนประเภทมีสิทธิไล่เบี ยโดยไม่มีข้อกําหนดลบล้างหรือจํากัด
ความรับผิดของผู้สลักหลัง หรือค้ําประกันต้นเงินและดอกเบี ยเต็มจํานวนแบบไม่มีเงื อนไข

3.13.2.14 ในกรณีที ตราสารแห่งหนี ในขณะที ลงทุนหรือในขณะที ได้มาเป็นทรัพย์สินของกองทุน มีมูลค่าไม่เกินอัตราส่วนที 
กําหนดข้างต้น หากต่อมาตราสารแห่งหนี มีมูลค่าเกินอัตราส่วนดังกล่าวโดยสาเหตุ ถูกปรับลดอันดับความน่าเชื อถือให้บริษัท
ดําเนินการแก้ไขอัตราส่วนให้เป็นไปตามที กําหนดภายใน 30 วันนับแต่วันที มีการประกาศให้ทราบถึงเหตุดังกล่าว เว้นแต่ใน
กรณีที มีเหตุจําเป็นและสมควรโดยได้รับผ่อนผันจากสํานักงาน

3.13.2.15 ในกรณีที ทรัพย์สินในขณะที ลงทุนหรือในขณะที ได้มาเป็นทรัพย์สินของกองทุน มีมูลค่าไม่เกินอัตราส่วนที กําหนด
ข้างต้น หากต่อมามีมูลค่าเกินอัตราส่วนดังกล่าวจากการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น บริษัทจัดการจะยังคงมีไว้ซึ งทรัพย์สินดัง
กล่าวต่อไปก็ได้

ให้บริษัทจัดการจัดทํารายงานโดยระบุชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินตามวรรคหนึ ง และวันที ทรัพย์สินนั น
มีมูลค่าเกินอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดพร้อมสาเหตุ และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ทราบ
ภายในสามวันทําการนับแต่วันที ทรัพย์สินนั นมีมูลค่าเกินอัตราส่วนที กําหนด พร้อมทั งจัดทําสําเนารายงานดังกล่าวไว้ ที บริษัท
จัดการเพื อให้สํานักงานสามารถตรวจสอบได้

3.13.2.16 ในกรณีที ทรัพย์สินในขณะที ลงทุนหรือในขณะที ได้มาเป็นทรัพย์สินของกองทุน มีมูลค่าไม่เกินอัตราส่วนที กําหนด
ข้างต้น หากต่อมามีมูลค่าเกินอัตราส่วนดังกล่าวโดยไม่เข้าลักษณะตาม 3.13.2.8 ข้อ 3.13.2.14 และข้อ 3.13.2.15 และการ
เกินอัตราส่วนดังกล่าวมิได้เกิดจากการลงทุนหรือได้ทรัพย์สินมาเพิ มเติม บริษัทจัดการจะยังคงมีไว้ซึ งทรัพย์สินดังกล่าวต่อไป
ก็ได้

ให้บริษัทจัดการจัดทํารายงานโดยระบุชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินตามวรรคหนึ ง และวันที ทรัพย์สินนั น
มีมูลค่าเกินอัตราส่วนที กําหนดพร้อมสาเหตุ และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ทราบภายในสามวัน
ทําการนับแต่วันที ทรัพย์สินนั นมีมูลค่าเกินอัตราส่วนที กําหนด พร้อมทั งจัดทําสําเนารายงานดังกล่าวไว้ที บริษัทจัดการเพื อให้
สํานักงานสามารถตรวจสอบได้

3.13.2.17 ข้อจํากัดการลงทุนข้างต้นจะไม่นํามาบังคับใช้ในกรณีที ปรากฏเหตุตามหัวข้อ “การเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม”
และบริษัทจัดการต้องดําเนินการเพื อเลิกกองทุนตามหัวข้อ “การดําเนินการของบริษัทจัดการเมื อเลิกกองทุนรวม”

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) : 

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.3. รายละเอียดเพิ มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : 

ไม่มี

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 โทรสาร

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

บริษัทจัดการจะเสนอขายหน่วยลงทุนในระยะเวลาเสนอขายครั งแรกที ระบุไว้ในหนังสือชี ชวน โดยเริ มตั งแต่เวลาเปิดทําการ
ของบริษัทจัดการ หรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ถึงเวลา 15.30 น.

5.2.1 การขอรับหนังสือชี ชวนและเอกสารการจองซื อ
ผู้สนใจจองซื อหน่วยลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี ชวน และ เอกสารการจองซื อได้ที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื อคืน ทุกวัน ระหว่าง เวลาทําการ

5.2.2 วิธีการเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน
ในกรณีที ไม่เคยมีบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน ผู้สนใจลงทุนต้องเปิดบัญชีดังกล่าวก่อน โดยกรอกรายละเอียดในใบคําขอเปิดบัญชีผู้
ถือหน่วยลงทุน และเอกสารที กําหนดอย่างถูกต้องและตามความเป็นจริง พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน ตามที บริษัทจัดการ
กําหนดในการเปิดบัญชีซึ งลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง

ผู้จองซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนต้องรับทราบและยินยอมที จะปฏิบัติตามเงื อนไขที กําหนดในใบคําขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน
และใบคําขอเปลี ยนแปลงข้อมูล รวมทั งเงื อนไขอื น ๆ ที บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะกําหนดต่อไป ซึ งจะติดประกาศไว้ที 
บริษัทจัดการ หรือมีจดหมายเพื อแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ ทั งนี กรณีบริษัทจัดการจะแก้ไขเปลี ยนแปลงวิธีการเปิดบัญชี
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยติดประกาศไว้ที บริษัทจัดการ และสํานักงานของผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื อคืน

5.2.3 เอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชี
1. กรณีบุคคลธรรมดา
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรประจําตัวข้าราชการ หรือสําเนาบัตรประจําตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือสําเนา
หนังสือเดินทางซึ งลงนามรับรองความถูกต้อง

2. กรณีนิติบุคคล
(1) สําเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์
(2) สําเนาหนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับ
(3) ตัวอย่างลายมือชื อผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล และเงื อนไขการลงนาม
(4) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล

ทั งนี เอกสารต่าง ๆ ต้องลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง

5.2.4 วิธีการจองซื อหน่วยลงทุน
เมื อผู้สนใจจองซื อหน่วยลงทุนมีบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน แล้ว สามารถจองซื อหน่วยลงทุนด้วยตนเองที บริษัทจัดการหรือผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ได้ตามราคาเสนอขายหน่วยลงทุนในการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก โดยกรอกใบคําสั งซื อ
หน่วยลงทุนให้ครบถ้วนพร้อมชําระเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุน โดยผู้สั งซื อจะต้องสั งซื อหน่วยลงทุนไม่ตํ่ากว่า 50,000 บาท

5.2.5 การรับชําระ และการเก็บรักษาเงินค่าซื อหน่วยลงทุน
ผู้จองซื ออาจชําระเป็นเงินสด หรือชําระเป็นเช็ค ดราฟต์ หรือวิธีอื นใด โดยการชําระเป็นเช็ค ดราฟต์ หรือวิธีอื นใดผู้จองซื อต้อง
ขีดคร่อมเฉพาะสั งจ่าย “บัญชีจองซื อหน่วยลงทุนของ บลจ.แอสเซท พลัส จํากัด” ซึ งเป็นบัญชีกระแสรายวัน ที เปิดไว้กับ
ธนาคารดังต่อไปนี ซึ งดอกเบี ยรับหรือผลประโยชน์ใดๆ ที ได้รับจากบัญชีจองซื อหน่วยลงทุนข้างต้น บริษัทจัดการจะดําเนินการ
ให้เป็นผลประโยชน์ต่อกองทุน
• ธนาคารกสิกรไทย สาขาราษฎร์บูรณะ
• ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาพระรามที  3
• ธนาคารกรุงเทพ สาขาสาทร
• ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาถนนวิทยุ
บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงเพิ มเติมบัญชีดังกล่าว โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ โดยจะติดประกาศไ
ที ที ทําการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

ทั งนี ในการชําระเงินไม่ว่าด้วยวิธีใด หากมิใช่กรณีที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิดอื นภายใต้การ
จัดการของบริษัทจัดการเพื อจองซื อหน่วยลงทุนของกองทุน บริษัทจัดการต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้ก่อนระยะเวลาเสนอ
ขายครั งแรกจะสิ นสุด

ในกรณีที ผู้จองซื อชําระเป็นเงินสด หรือวิธีอื นใดที สามารถเรียกเก็บเงินได้ทันที ผู้จองซื อสามารถจองซื อได้ภายในเวลา 15.30
น. แต่หากผู้จองซื อชําระเป็นเช็ค ดราฟต์ หรือวิธีอื นใดที ต้องส่งเรียกเก็บเงินและทราบผลในวันทําการถัดไป ผู้จองซื อต้อง
ชําระค่าซื อหน่วยลงทุนภายในเวลา 12.00 น.

การจองซื อหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื อบริษัทจัดการได้รับเงินค่าซื อหน่วยลงทุนครบตามจํานวนเงินที สั งซื อ และได้ทํา
รายการขายหน่วยลงทุนแล้ว เพื อให้บริษัทจัดการจัดสรรหน่วยลงทุน ผู้จองซื อหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกคําสั งจองซื อ
หน่วยลงทุนนั นได้เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

ในกรณีที ผู้จองซื อหน่วยลงทุนชําระเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุนเป็นเช็ค ดราฟต์ หรือวิธีอื นใดซึ งถูกปฏิเสธการจ่ายเงิน บริษัท
จัดการจะดําเนินการยกเลิกรายการจองซื อหน่วยลงทุนนั นและแจ้งให้ผู้จองซื อทราบ
บริษัทจัดการจะนําเงินที ได้รับจากการจองซื อหน่วยลงทุนนี เก็บรักษาไว้ในบัญชีเงินฝากในนาม “บัญชีจองซื อหน่วยลงทุนของ
บลจ. แอสเซท พลัส จํากัด” 

5.2.6 การจัดสรรหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื อโดยคํานวณจากจํานวนเงินที ได้รับชําระหารด้วยมูลค่าที ตราไว้ โดยจํานวน
หน่วยลงทุนที ได้รับจัดสรรจะคํานวณตามหลักสากลเป็นตัวเลขทศนิยม 5 ตําแหน่งแต่ใช้ทศนิยม 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยม
ตําแหน่งที  5 ทิ ง

กรณีที ผู้จองซื อชําระค่าจองซื อหน่วยลงทุนเป็นเช็ค ดราฟต์ ตั วแลกเงิน คําสั งจ่ายเงิน หรือวิธีอื นใด บริษัทจัดการจะจัดสรร
หน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื อหน่วยลงทุน ณ วันที บริษัทจัดการ สามารถเรียกเก็บเงินจากเช็ค ดราฟต์ ตั วแลกเงิน คําสั งจ่ายเงิน
หรือวิธีการอื นใดได้เรียบร้อยแล้ว และวันที บริษัทจัดการได้รับเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุนจะต้องอยู่ระหว่างระยะเวลาเสนอขาย
โดยบริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนตามหลักการ “จองซื อก่อนได้ก่อน” 

ในกรณีที จํานวนเงินที ระบุในใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนไม่ตรงกับจํานวนเงินที บริษัทจัดการได้รับชําระ บริษัทจัดการจะจัดสรร
หน่วยลงทุนให้ตามจํานวนเงินที ได้รับชําระเป็นเกณฑ์
ในกรณีที การจองซื อหน่วยลงทุนนั นมีผลให้จํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินจํานวนหน่วยลงทุนที ได้รับอนุมัติจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนโดยใช้หลักการ “จองซื อก่อนได้ก่อน” ตามคําสั งซื อที สามารถเรียก
เก็บเงินได้ ในกรณีที จองซื อพร้อมกัน และมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรร บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรหน่วยลงทุน
ที เหลืออยู่ให้ผู้จองซื อ ที จองซื อพร้อมกันนั นตามสัดส่วนจํานวนหน่วยลงทุนที ผู้จองซื อแต่ละรายจองซื อเข้ามา (Pro Rata)
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทั งหมดก็ได้โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้
ทราบล่วงหน้า

ในกรณีที บริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการจัดสรรหน่วยลงทุนมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือหน่วย
ลงทุน หรือต่อชื อเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะจัดสรรหรือไม่
จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทั งหมดก็ได้ โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ผู้จองซื อทราบล่วงหน้า

5.2.7 การคืนเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุน
ในกรณีที ผู้จองซื อหน่วยลงทุนในการเสนอขายครั งแรกไม่ได้รับการจัดสรรไม่ว่าทั งหมด หรือบางส่วน และ/หรือในกรณีที 
บริษัทจัดการต้องยุติโครงการจัดการเนื องจากไม่สามารถจําหน่ายให้แก่ประชาชนได้ถึง 35 ราย หรือในกรณีที มีการจัดสรร
หน่วยลงทุนให้แก่บุคคลใด หรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกินกว่าหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด
บริษัทจัดการจะแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันสิ นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุน
ครั งแรก และจะคืนเงินค่าซื อหน่วยลงทุนส่วนที ไม่ได้รับการจัดสรรพร้อมดอกเบี ย (ถ้ามี) ให้ผู้จองซื อตามวิธีการรับเงินค่าขาย
คืนหน่วยลงทุนที ผู้จองซื อระบุไว้ในใบคําขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน ภายใน 1 เดือน นับแต่วันสิ นสุดการเสนอขายหน่วย
ลงทุนครั งแรก หรือนับตั งแต่วันปิดการเสนอขายแล้วแต่กรณี เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ให้ดําเนินการโครงการจัดการต่อไปได้ หากบริษัทจัดการไม่สามารถคืนเงินพร้อมดอกเบี ย (ถ้าม)ี อันเนื องจากความผิด
พลาดของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะชําระดอกเบี ยในอัตราไม่ต่ํากว่าร้อยละเจ็ดครึ งต่อปี นับแต่วันที ครบกําหนดเวลาดัง
กล่าวข้างต้น ถึงวันที บริษัทจัดการชําระเงินค่าจองซื อคืนจนครบถ้วน

5.2.8 เงื อนไขการขายหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะปฏิเสธคําสั งซื อหากผู้ลงทุนไม่ใช่ "ผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย"

บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนภายในประเทศไทย และมีวัตถุประสงค์ที จะไม่เสนอขาย
หน่วยลงทุนของกองทุนกับหรือเพื อประโยชน์ของประเทศสหรัฐอเมริกา พลเมืองสหรัฐอเมริกา รวมถึงผู้ที มีหนังสือเดินทางของ
ประเทศสหรัฐอเมริกาหรือผู้ที มีถิ นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา หรือบุคคลซึ งโดยปกติมีถิ นที อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกอง
ทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าวและบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนซึ งจัดให้มีขึ นและดําเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา บริษัทจัดการจึงขอ
สงวนสิทธิที จะปฏิเสธหรือระงับการสั งซื อ การจัดสรร และ/หรือการโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมสําหรับผู้
ลงทุนที เป็นบุคคลอเมริกัน (US person) ดังที กล่าวมาข้างต้น เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก

ในการชําระค่าซื อหน่วยลงทุน หากมิใช่กรณีที ผู้จองซื อหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอื นที จัดตั งโดยบริษัท
จัดการเพื อจองซื อหน่วยลงทุนของกองทุนนี ผู้จองซื อจะต้องชําระค่าซื อหน่วยลงทุนด้วยเงินจนเต็มมูลค่า จะหักกลบลบหนี กับ
บริษัทจัดการไม่ได้

การจองซื อหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื อบริษัทจัดการได้รับเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวนและได้ทํารายการขายหน่วย
ลงทุนแล้ว เพื อให้บริษัทจัดการจัดสรรหน่วยลงทุนและผู้จองซื อจะไม่สามารถยกเลิกคําสั งจองซื อหน่วยลงทุนนั นได้ เว้นแต่ จะ
ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธการจองซื อตามคําสั งจองซื อหน่วยลงทุน ในกรณีที บริษัทจัดการได้
พิจารณาแล้วว่าการจองซื อในกรณีดังกล่าวมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรือต่อชื อเสียง
หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ

สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ นหลังจากนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการจองซื อหน่วยลงทุนของผู้จองซื อ
หน่วยลงทุนแล้วเท่านั น

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

 

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

บริษัทจัดการจะเสนอขายหน่วยลงทุนระหว่างการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกเท่านั น โดยจะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนภาย
หลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก

7. การรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

7.1. ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 บริษัทจัดการ

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.3. วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 รับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.4.1 บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติดังนี 

1. บริษัทจัดการจะรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติไม่เกินปีละ 4 ครั ง โดยบริษัทจัดการจะแจ้งกําหนดวันทําการรับซื อคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบทางไปรษณีย์ ภายใน 30 วันนับตั งแต่วันถัดจากวันจดทะเบียนกองทรัพย์สิน
เป็นกองทุนรวม

ทั งนี บริษัทจัดการจะรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายที มีชื อปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วย
ลงทุน ณ เวลา 8.00 น. ของวันที บริษัทจัดการกําหนดให้มีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

ในการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ บริษัทจัดการมีนโยบายที จะรับซื อคืนเป็นจํานวนเงินที จัดสรรจากเงินสดรับที ได้จาก
ดอกเบี ย และ/หรือกําไรจากเงินลงทุนของตราสารแห่งหนี หรือหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นที กองทุนลงทุน หลังหักค่าใช้จ่าย
ของกองทุน (ถ้ามี) โดยจะจัดสรรเป็นจํานวนเงินที เท่าๆ กันสําหรับแต่ละหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน กรณีที กองทุนได้รับผลกระทบจากการได้รับชําระเงิน
ตามตราสารหนี หรือหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นที กองทุนลงทุนไว้ แตกต่างไปจากเงื อนไขที กําหนด โดยบริษัทจะประกาศใ
ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบในเวปไซต์ของบริษัทจัดการ

2. สําหรับการรับซื อคืนหน่วยลงทุนงวดสุดท้าย บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติที เหลือทั งหมดของผู้
ถือหน่วยลงทุนทุกราย ณ วันครบอายุโครงการ

7.4.2  การจัดสรรเงินให้แก่ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุน
ยกเว้นในกรณีตามข้อ “การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน” หรือ “การไม่ขายหรือไม่
รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน” หรือ “การหยุดรับซื อคืนหน่วยลงทุน” บริษัทจัดการจะจัดสรร
เงินให้แก่ ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยคํานวณจากราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ณ สิ นวันที บริษัทจัดการดําเนินการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติ หากวันดังกล่าวตรงกับวันหยุดจะเลื อนเป็นวันทําการถัดไป

บริษัทจัดการจะคํานวณจํานวนหน่วยลงทุนที จะรับซื อคืนอัตโนมัติ โดยหารจํานวนเงินที จะรับซื อคืนด้วยราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการรับซื อคืนนั น ทั งนี จํานวนหน่วยลงทุนที คํานวณได้จะเป็นตัวเลขทศนิยม 4 ตําแหน่ง โดยตัด
ทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง

บริษัทจัดการจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในทะเบียนหน่วยลงทุน ในวันทําการถัดจากวันทําการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนจํานวนนั น

7.4.3 การชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน ภายใน 5 วันทําการ นับตั งแต่วันถัดจากวัน
ที ทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ในการชําระเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนให้
แก่ ผู้ถือหน่วยลงทุนตามวิธีการที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในใบคําขอเปิดบัญชี ผู้ถือหน่วยลงทุน หรือใบคําสั งขายคืนหน่วย
ลงทุน

7.4.4  เงื อนไขในการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ตกลงสั งขายคืนหน่วยลงทุน และยินยอมให้บริษัทจัดการรับซื อหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
ตามกําหนดเวลาที บริษัทจัดการกําหนด

นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก้ผู้ถือหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ ภายใน 5 วันทําการ
นับตั งแต่วันถัดจากวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมติั

การสั งขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื อบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ได้รับคําสั งขายคืนหน่วย
ลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุน และได้ทํารายการรับซื อคืนหน่วยลงทุนแล้ว

บริษัทจัดการจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในทะเบียนหน่วยลงทุนในวันทําการถัดจากวันทําการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนจํานวนนั น

7.5. ระยะเวลาในการรับซื อคืน :  ไม่เกินปีละ 4 ครั งตามที บริษัทจัดการกําหนด

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน : 

1) บริษัทจัดการจะรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติไม่เกินปีละ 4 ครั ง โดยบริษัทจัดการจะแจ้งวันที จะดําเนินการรับซื อคืน
หน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบทางไปรษณีย์ ภายใน 30 วันนับตั งแต่วันถัดจากวันจดทะเบียนกองทรัพย์สิน
เป็นกองทุนรวม
2) สําหรับการรับซื อคืนหน่วยลงทุนงวดสุดท้าย บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติที เหลือทั งหมด
ของผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย ณ วันครบอายุโครงการ

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.9. รายละเอียดเพิ มเติม : 

8. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

8.1. ช่องทางการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

 บริษัทจัดการ

8.2. รายละเอียดการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการที บริษัทจัดการ
กําหนดให้สามารถสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ เข้ากองทุนนี ระหว่างการเสนอขายครั งแรก
การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนดังกล่าวหมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนหนึ ง (กองทุนต้นทาง) เพื อซื อหน่วยลงทุนของ
อีกกองทุนหนึ ง (กองทุนปลายทาง) โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนจาก กองทุนต้นทางซึ งได้หัก
ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เพื อไปชําระค่าซื อหน่วยลงทุนกองทุนปลายทาง ในกรณีที กองทุนต้นทางใดมี
การคิดค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามระยะเวลาการถือหน่วยลงทุน การคํานวณหน่วยลงทุนที จะขายคืนจาก
กองทุนต้นทาง จะใช้เกณฑ์การคํานวณโดยระบบ “เข้าก่อน ออกก่อน (FIFO)”

9. การชําระค่ารับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน : 

กรณีบริษัทจัดการไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน และจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื นแทน บริษัทจัดการจะกําหนดขั นตอนการดําเนินการต่อไป โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานก่อน และไม่
ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ โดยขั นตอนที กําหนดดังกล่าวต้องสามารถปฏิบัติได้จริง และเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมทุกราย และบริษัทจัดการจะต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วัน

10. การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิด
ไว้แล้วได้ ในกรณีดังต่อไปนี 
(1) บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที เข้าเหตุดังต่อไปนี โดยได้รับ
ความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(ก) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล หรือ
(ข) มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าวอยู่
นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม
(2) มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้ว แต่ในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการยังไม่ได้ชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุน บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลใน
รายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาโดยราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องนั นต่างจากราคารับซื อ
คืนหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไปและคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ถูกต้อง
(3) ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการกองทุนรวมพบว่า ราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุนไม่ถูกต้องและผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
โดยราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องนั นต่างจากราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป และคิดเป็น
อัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ถูกต้อง
การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามข้อ (1) (2)หรือ (3) บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 
(1) เลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนได้ไม่เกินสิบวันทําการนับแต่วันที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนนั น เว้นแต่ได้รับ
การผ่อนผันจากสํานักงาน
(2) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื อนกําหนดการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน
ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบเรื องดังกล่าวด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน
(3) แจ้งการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน พร้อมทั งจัดส่งรายงานที แสดงเหตุผลของการเลื อน และหลักฐานการได้รับความเห็น
ชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ (1) หรือการรับรองข้อมูลของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ (2) ต่อสํานักงานโดยพลัน ทั งนี 
บริษัทจัดการกองทุนรวมจะมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดําเนินการแทนก็ได้
(4) ในระหว่างการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าว ให้บริษัท
จัดการกองทุนรวมรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั น โดยต้องชําระค่าขายคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามลําดับวันที ส่งคําสั งขายคืนก่อน
หลัง

11. การไม่ขายไม่รับซื อคืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง : 

1. บริษัทจัดการจะไม่ขายหรือไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้ว หรือจะหยุดรับคําสั งซื อหรือ
คําสั งขายคืนหน่วยลงทุนได้ เฉพาะในกรณีที กําหนดไว้ ซึ งไม่เกินกรณีดังต่อไปนี 
(1) ตลาดหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิดทําการซื อขายได้ตามปกติ
(2) บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีดังต่อไปนี โดยได้รับความเห็น
ชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(ก) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล
(ข) ไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม หรือ
(ค) มีเหตุจําเป็นอื นใดเพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
ทั งนี การไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้ว หรือการหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนตาม
(ก) (ข) หรือ (ค) ให้กระทําได้ไม่เกินหนึ งวันทําการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน
(3) กองทุนรวมได้ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี เกิดขึ น ซึ งก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อกองทุนรวมอย่างมีนัยสําคัญ
(ก) ตลาดซื อขายหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิดทําการซื อขายได้ตามปกติ ทั งนี เฉพาะในกรณีที กองทุนรวม
ลงทุนในหลักทรัพย์ที ซื อขายในตลาดซื อขายหลักทรัพย์แห่งนั นเกินกว่าร้อยละสิบของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
(ข) มีเหตุการณ์ที ทําให้ไม่สามารถแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และทําให้ไม่สามารถโอนเงินออกจากประเทศ
หรือรับโอนเงินจากต่างประเทศได้ตามปกติ หรือ
(ค) มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าวอยู่
เหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม และผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว
(4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหน่วยลงทุนที รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุน แก่ผู้ลงทุน
เฉพาะราย เนื องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังต่อไปนี 
(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั น ๆ มีส่วนเกี ยวข้องกับการกระทําดังต่อไปนี 
1. การกระทําที เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไม่
ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
2. การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือ
3. การกระทําที เป็นการปฏิบัติตามคําสั งเกี ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน โดยบุคคลผู้มีอํานาจตามกฎหมาย
(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื อทราบข้อเท็จจริงเกี ยวกับลูกค้าได้ในสาระ
สําคัญ

2. เมื อปรากฏเหตุตามข้อ 1 และบริษัทจัดการกองทุนรวมประสงค์จะไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อ
หรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมปฏิบัติดังต่อไปนี 
(1) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุน
โดยพลัน และหากเป็นเหตุตาม ข้อ 1(1) (2) หรือ (3) ให้เปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการ
หยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลันด้วย
(2) รายงานการไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือการหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนพร้อมทั งแสดง
เหตุผล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทุนรวมเปิดนั นให้สํานักงานทราบโดยพลัน
(3) ในกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนหรือหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
ตามข้อ 1(1) (2) และ (3) เกินหนึ งวันทําการให้บริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการดังต่อไปนี ก่อนการเปิดรับคําสั งซื อหรือคํา
สั งขายคืนหน่วยลงทุน
(ก) รายงานการเปิดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนรวมเปิด ณ วันทําการ
สุดท้ายก่อนวันรายงานนั นให้สํานักงานทราบภายในวันทําการก่อนวันเปิดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
(ข) แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเปิดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน
ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการเปิดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนด้วย
วิธีการใด ๆ โดยพลัน

3. บริษัทจัดการจะหยุดการขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้วหรือหยุดรับคําสั งซื อ
หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง โดยราคาขายหน่วย
ลงทุนที ไม่ถูกต้องนั นต่างจากราคาขายหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไปและคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของ
ราคาขายหน่วยลงทุนที ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงาน
การชดเชยราคา ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการ
หยุดขายหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการหยุดรับคําสั งซื อหน่วย
ลงทุนด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน

12. การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

เพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือในกรณีที มีความจําเป็นเพื อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของ
ประเทศ หรือเพื อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศให้บริษัทจัดการหยุด
รับคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดได้เป็นการชั วคราวตามระยะเวลาที เห็นสมควร แต่
รวมแล้วต้องไม่เกิน 20 วันทําการติดต่อกัน เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ขยายระยะเวลาหยุด
รับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกไปได้

13. เงือนไขและข้อจํากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะปฏิเสธคําสั งโอนหน่วยลงทุนหากผู้ลงทุนไม่ใช่ "ผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย" 

บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนภายในประเทศไทย และมีวัตถุประสงค์ที จะไม่เสนอขาย
หน่วยลงทุนของกองทุนกับหรือเพื อประโยชน์ของประเทศสหรัฐอเมริกา พลเมืองสหรัฐอเมริกา รวมถึงผู้ที มีหนังสือเดินทางของ
ประเทศสหรัฐอเมริกาหรือผู้ที มีถิ นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา หรือบุคคลซึ งโดยปกติมีถิ นที อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกอง
ทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าวและบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนซึ งจัดให้มีขึ นและดําเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา บริษัทจัดการจึงขอ
สงวนสิทธิที จะปฏิเสธหรือระงับการสั งซื อ การจัดสรร และ/หรือการโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมสําหรับผู้ลงทุน
ที เป็นบุคคลอเมริกัน (US person) ดังที กล่าวมาข้างต้น เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะไม่จัดสรร และ/หรือปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุนที จะทําให้การถือหน่วยลงทุนเกินข้อจํากัดการถือ
หน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและ
หน้าที ของบริษัทจัดการ

ข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน
ในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัทจัดการมีข้อยกเว้นได้ในกรณีดังต่อไปนี 

(1)  กรณียกเว้นให้ถือหน่วยลงทุนได้โดยไม่จํากัดสัดส่วนสําหรับผู้ถือหน่วยลงทุนดังต่อไปนี 

(ก)  กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ

(ข)  กองทุนประกันสังคม

(ค)  กองทุนการออมแห่งชาติ

(ง)  กองทุนบําเหน็จบํานาญแห่งชาติ

(จ)  กองทุนสํารองเลี ยงชีพ

(ฉ)  กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป

(ช)  กองทุนต่างประเทศที มีลักษณะตาม (ก) ถึง (ฉ)

(ซ)  กองทุนอื นใดที มีลักษณะทํานองเดียวกับกองทุนตาม (ก) ถึง (ฉ)

(ฌ)  นิติบุคคลที จัดตั งขึ นตามกฎหมายไทยนอกเหนือจาก  (ก)  ถึง  (ฉ)  ซึ งไม่อยู่ภายใต้บังคับต้องเสียภาษีเงินไ
นิติบุคคล เช่น ธนาคารออมสิน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มูลนิธิ หรือวัด เป็นต้น

(ญ) บุคคลอื นที ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงานเมื อมีเหตุจําเป็นและสมควร

(2) กรณียกเว้นให้โดยผ่อนคลายสัดส่วนการถือหน่วยลงทุน หรือเมื อเป็นไปตามเงื อนไข ซึ งได้แก่กรณีดังต่อไปนี 

(ก)  กรณีที เป็นการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมอีทีเอฟโดยผู้ลงทุนรายใหญ่และผู้ดูแลสภาพคล่องที ได้รับการแต่ง
ตั งจากบริษัทจัดการ อาจถือหน่วยลงทุนได้โดยไม่จํากัดสัดส่วน ทั งนี เฉพาะในช่วงระยะเวลาตั งแต่วันจดทะเบียน
กองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมจนถึงวันที ครบกําหนดหนึ งปีนับแต่วันที เริ มซื อขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟ
ดังกล่าวในตลาดรอง

(ข)  กรณีของกองทุนรวมที มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนตามอัตราผลประโยชน์ตอบแทนที ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับ
จากการลงทุนในหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจถือหน่วยลงทุนเกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะ
กรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัท
จัดการได้ไม่เกินสัดส่วนที ระบุไว้ในโครงการ ทั งนี เมื อได้รับการผ่อนผันจากสํานักงานตามเหตุจําเป็นและสมควร

(ค)   กรณีที มีเหตุจําเป็นและสมควรอื นใด ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจถือหน่วยลงทุนเกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนตาม
ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและ
หน้าที ของบริษัทจัดการได้แต่ไม่เกินร้อยละห้าสิบของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด โดยได้รับการ
ผ่อนผันจากสํานักงาน ทั งนี ในการผ่อนผันดังกล่าว ให้สํานักงานพิจารณาถึงประโยชน์โดยรวมของผู้ถือหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมดังกล่าวเป็นสําคัญ

14. การจ่ายเงินปันผล : 

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่าย

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : 

14.3. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที ประมาณการได้ที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด) : 

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) : 
ประมาณการค่าธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่าใช้จ่ายทั งหมดข้างต้น ไม่เกินร้อยละ 4.00 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิถัวเฉลี ย (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ ม) 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนทั งหมดไม่เกินร้อยละ 4.00 ต่อปีของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิถัวเฉลี ย (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ ม)

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวม : 

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
อัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วันที คํานวณ *

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
อัตราไม่เกินร้อยละ 0.07 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วันที คํานวณ *

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
อัตราไม่เกินร้อยละ 1.50 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วันที คํานวณ *

15.2.4. ค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการลงทุน : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่าย : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
(1) ค่าใช้จ่ายเพื อวัตถุประสงค์ในการเสนอขายครั งแรกจะจ่ายตามจํานวนที จ่ายจริง โดยทางบัญชีจะตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ของกองทุนเฉลี ยเท่ากันทุกวัน ตลอดอายุโครงการ ได้แก่
(ก) ค่าใช้จ่ายในการจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ การจัดอบรมเผยแพร่ความรู้ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด การส่งเสริมการขาย
ตลอดจนการสัมมนาแนะนํากองทุน ตามที จ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 0.50 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ
(ข) ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที เกี ยวข้องในการจัดตั งกองทุน และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามกฎหมาย
ก.ล.ต.
(2) ค่าใช้จ่ายเพื อการดําเนินงานของกองทุนที เรียกเก็บตามจํานวนที จ่ายจริง โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาตัดจ่ายทั งจํานวน
หรือทยอยตัดจ่ายตามระยะเวลาการใช้งานของค่าใช้จ่ายนั น ได้แก่
(ก) ค่าใช้จ่ายในการจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าสื อโฆษณาประชาสัมพันธ์ การจัดอบรมเผยแพร่ความรู้ ค่าใช้จ่ายด้านการ
ตลาด การส่งเสริมการขายตลอดจนการสัมมนาแนะนํากองทุน ตามที จ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 0.50 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุน
(ข) ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี ค่าที ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามคําสั ง หรือตามกฎหมาย หรือ
ประกาศของสมาคม
(ค) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์และจัดส่งใบแจ้งผลการจัดสรรหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการจัดทําและจัดพิมพ์ ใบคําขอเปิดบัญชี ผู้ถือ
หน่วยลงทุน ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน ใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน เอกสารที เกี ยวข้อง ค่าจัดทําจัดพิมพ์ และจัดส่งหนังสือบอก
กล่าวรายงานต่าง ๆ สาส์นถึงผู้ถือหน่วยลงทุน
(ง) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งเอกสารที เกี ยวกับการแก้ไขเปลี ยนแปลงโครงการ ค่าใช้จ่ายในการลงประกาศในหนังสือพิมพ์
การจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามกฎหมาย ก.ล.ต.
(จ) ค่าจัดทํา ค่าพิมพ์และจัดส่งหนังสือชี ชวนและรายงานประจําปีถึงผู้ถือหน่วยลงทุน
(ฉ) ค่าแปลเอกสารที เกี ยวกับการดําเนินงานของกองทุนเป็นภาษาต่างประเทศ
(ช) ค่าเอกสารทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าเอกสารการลงบัญชีกองทุน
(ซ) ค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) ในการดําเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติหน้าที หรือเรียกค่าสินไหม
ทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการเพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายเพื อรักษาสิทธิของกองทุน ค่าใช้จ่ายในการติดตามหนี ของกองทุน
(ฌ) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระหนี เป็นทรัพย์สินอื นแทนการชําระหนี ด้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนี 
ค่าธรรมเนียมศาล ค่าธรรมเนียมทนายความ ค่าใช้จ่ายในด้านนิติกรรม ค่าประเมินราคา ค่าจดจํานอง ค่าปลดจํานอง ค่าจัด
พิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่าย หรือค่าธรรมเนียมอื นใดที เกี ยวข้องกับทางราชการ ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการรับชําระหนี เป็นทรัพย์สิน
อื นแทนการชําระหนี ด้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนี ค่าใช้จ่ายด้านภาษี ค่าทําประกันภัยดูแล และเก็บรักษาตลอดจน ค่าใช้จ่าย
ในการจําหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สินดังกล่าว
(ญ) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
(ฎ) ค่าธรรมเนียมธนาคารต่าง ๆ ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าประกาศในหนังสือพิมพ์ ค่า
ไปรษณียากรสําหรับหนังสือโต้ตอบกับผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าพาหนะ ค่าใช้จ่ายในการสื อสารโต้ตอบโดยวิธีอื นที มิใช่ทาง
ไปรษณีย์
(ฏ) ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการชําระบัญชีและเลิกกองทุน
(ฐ) ค่าใช้จ่ายที เกิดขึ นจากการติดตามทวงถาม หรือการดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใด ของกองทุนรวม
การคิดค่าใช้จ่ายตาม (1) และ (2) จะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที กําหนดโดยสมาคมนักบัญชี และผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
แห่งประเทศไทย
(3) ค่าธรรมเนียมที เกี ยวกับการซื อหลักทรัพย์ ซึ งจะรวมอยู่ในต้นทุนของค่าซื อหลักทรัพย์เมื อมีการซื อหลักทรัพย์และค่า
ธรรมเนียมที เกี ยวกับการขายหลักทรัพย์จะถูกหักจากค่าขายหลักทรัพย์เมื อมีการขายหลักทรัพย์ ได้แก่
(ก) ค่าอากรแสตมป์
(ข) ค่าธรรมเนียมหรือค่านายหน้าการซื อขายหลักทรัพย์
(ค) ค่าใช้จ่ายอื น ๆ (ถ้ามี) 
(4) ค่าใช้จ่ายที อาจเกิดขึ นจากการลงทุนในต่างประเทศ เช่น ค่าธรรมเนียมการทํารายการซื อ ขาย รับมอบ ส่งมอบทรัพย์สิน
ในต่างประเทศ (Transaction Fee) อากรแสตมป์ และภาษีต่างๆที เกี ยวข้อง ค่าใช้จ่าย หรือค่าธรรมเนียมที ต้องจ่ายตามข้อ
กําหนด หรือกฎหมายของประเทศที กองทุนไปลงทุน ตลอดจนค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้องกับการติดต่อประสานงานกับผู้จัดการ
กองทุนในต่างประเทศ เช่น ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าโทรสารทางไกล เป็นต้น (ถ้ามี) ตามที จ่ายจริง
(5) ค่าใช้จ่ายเกี ยวกับการเก็บรักษาทรัพย์สินในต่างประเทศ (ถ้ามี) นอกเหนือจาก ”ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี”
ตามที จ่ายจริง โดยจะไม่เกินร้อยละ 0.15 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
(6) ค่าใช้จ่ายในการประกันความเสี ยงจากอัตราแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศ หรืออัตราดอกเบี ย (ถ้าม)ี ตามที จ่ายจริง
(7) ใช้จ่ายที เกิดจากการผิดนัดชําระราคา (Failed Trade) 
(8) ค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้อง กับการจัดการกองทุนซึ งมิได้ระบุไว้ในข้อ 23.2 (ถ้ามี) โดยบริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากกองทุนตาม
จํานวนเงินและเวลาที เกิดค่าใช้จ่ายนั นจริง ทั งนี การเรียกเก็บค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะไม่เกินร้อยละ 0.01 ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนโดยบริษัทจัดการจะเป็นผู้รับผิดชอบส่วนที เกินกว่าอัตราที กําหนด

ในกรณีที มีค่าใช้จ่ายตามข้อ (8) บริษัทจัดการจะเปิดเผยแยกเป็นรายการอย่างชัดเจนในหนังสือชี ชวนฉบับข้อมูลสําคัญที ผ ู ้
ลงทุนควรทราบและในรายงานประจําปี ซึ งบริษัทจัดการ จัดทําเมื อสิ นรอบระยะเวลาบัญชีแต่ละปี

ค่าใช้จ่ายตามข้อ (1) และข้อ (2) จะถูกเปิดเผยเป็นยอดรวมของค่าใช้จ่าย ปรากฎในรายการค่าใช้จ่าย การดําเนินงานในงบ
กําไรขาดทุน ของกองทุนซึ งเป็นส่วนหนึ งของรายงานประจําปี

ทั งนี ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั งหมดของกองทุนจะบวกด้วยภาษีมูลค่าเพิ มและภาษีอื นใดในทํานองเดียวกัน

อย่างไรก็ตาม หากมีการเปลี ยนแปลงเกี ยวกับภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดในทํานองเดียวกัน บริษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงการรับรู้ภาษีต่าง ๆ ดังกล่าวโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

15.3. ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Frontend Fee) : มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ไม่เกินร้อยละ 1 ของมูลค่าหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจเก็บค่าธรรมเนียมการขายจากผู้สั งซื อหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มใน
อัตราที ไม่เท่ากัน

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (Backend Fee) : ไม่มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 

15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) : มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
คิดเช่นเดียวกับการคิดค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน โดยอาจคิดค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนแต่ละกลุ่มมนอัตราที ไม่เท่ากัน

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ในอัตรา 50 บาท ต่อรายการ โดยผู้โอนจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวในวันที ยื นคําขอโอนหน่วยลงทุน

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนขอให้บริษัทจัดการออกใบหน่วยลงทุน ทั งนี ภายใต้เงื อนไขข้อ 14.2 หรือขอให้ออกเอกสารแสดงสิทธิ
แทนฉบับเดิมที สูญหาย บริษัทจัดการจะคิดค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนในอัตรา 50 บาท ต่อ 1
ฉบับ

15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
1. ค่าธรรมเนียมการทํารายการซื อขายหน่วยลงทุนตามอัตราที ธนาคารพาณิชย์กําหนด (ถ้ามี)
2. ค่าธรรมเนียมการโอนเงินเพื อซื อหน่วยลงทุนหรือการโอนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือค่าธรรมเนียมการหักเงินจากบัญชีผู้
ซื อหน่วยลงทุน ตามอัตราที ธนาคารพาณิชย์กําหนด (ถ้ามี)
บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าใช้จ่ายอื นๆจากผู้ถือหน่วยลงทุนที ขอให้บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนดําเนินการให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือจากกรณีปกติ ที บริษัทจัดการดําเนินการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย เช่น ค่าใช้จ่ายในการจด
แจ้งจํานํากับนายทะเบียน ค่าแก้ไขเปลี ยนแปลงข้อมูลในทะเบียน เป็นต้น ทั งนี บริษัทจัดการจะคิดค่าธรรมเนียมการดําเนิน
การให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นกรณีพิเศษ ในอัตราไม่เกิน 75 บาท ต่อ 1 รายการ

15.4. วิธีการคํานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม : 

* บริษัทจัดการจะคํานวณค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วย
ลงทุน ทุกวันที มีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิโดยใช้มูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่า
ธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วันที คํานวณ นั นเป็น
ฐานในการคํานวณค่าธรรมเนียม โดยค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะบวกด้วยภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื นใดใน
ทํานองเดียวกัน (ถ้ามี) และบริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการ, ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน เป็นราย
3 เดือน และค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ เป็นรายเดือน

ทั งนี การตัดค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที กําหนดโดยสมาคมบริษัทนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
แห่งประเทศไทยและหากมีการเปลี ยนแปลงเกี ยวกับภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื นใดในทํานองเดียวกัน บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงการรับรู้ภาษีต่าง ๆ ดังกล่าวโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

15.5. การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย : 

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายโดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ โดยบริษัทจะ
ดําเนินการดังต่อไปนี 

1. กรณีเพิ มอัตราค่าธรรมเนียม หรืออัตราค่าใช้จ่ายที บริษัทจัดการได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนและหรือจากกองทุน บริษัท
จัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วันโดยจะติดประกาศที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการและ
ที ทําการทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับเป็นเวลา 3
วันติดต่อกัน ทั งนี การเพิ มอัตราค่าธรรมเนียมหรืออัตราค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะต้องไม่เกินร้อยละ 5 ของอัตราค่าธรรมเนียมหรือ
อัตราค่าใช้จ่ายภายในรอบระยะเวลา 1 ปี

2. กรณีที บริษัทจัดการจะลดค่าธรรมเนียมหรืออัตราค่าใช้จ่าย บริษัทจัดการจะปิดประกาศไว้ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ
และที ทําการทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ทั งนี การเปลี ยนแปลงดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการต้องแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับตั งแต่
วันเปลี ยนแปลง กรณีที สมาคม คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือหน่วยงานที เกี ยวข้องมีการ
เปลี ยนแปลงหลักเกณฑ์ในการตัดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมตามที ระบุเป็นอย่างอื นในอนาคต บริษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงวิธีการตัดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ที บังคับใช้ใหม่ โดยถือว่าได้รับมติจากผู้
ถือหน่วยลงทุนแล้ว

15.6. หมายเหตุ : 

16. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.1. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน : ในประเทศ

16.2. เงื อนไขพิเศษ : 

1. บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกําหนด
ทั งนี กรณีที กองทุนมีการลงทุนในทรัพย์สินต่างประเทศบริษัทจัดการจะใช้อัตราแลกเปลี ยนที เหมาะสม ภายใต้ความเห็นชอบ
ของผู้ดูแลผลประโยชน์ ซึ งเป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือประกาศของสมาคมบริษัทจัดการลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคํานวณ
ทรัพย์สินสุทธิส่วนที ลงทุนในต่างประเทศ
2. บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี 
(2.1) คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการ
(2.2) คํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ทั งนี ให้ใช้มูลค่าหน่วย
ลงทุนของสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาดังกล่าว
(2.3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังต่อไปนี 
(ก) วันทําการก่อนวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศภายในวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด
(ข) วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศภายในวันทําการถัดไป
(ค) วันทําการสุดท้ายของแต่ละเดือน โดยให้ประกาศภายในวันทําการถัดไป ทั งนี เฉพาะในกรณีที กองทุนรวมกําหนดวัน
ทําการซื อขายหน่วยลงทุนแต่ละครั งห่างกันยาวกว่าหนึ งเดือน
(ง) วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล โดยให้ประกาศภายในวันทําการถัดไป
ความใน (ก) มิให้นํามาใช้บังคับกับกองทุนรวมเปิดที ซื อขายหน่วยลงทุนทุกวันทําการ และกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภท
สถาบัน
(4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศ
ภายในวันทําการถัดไป
การประกาศมูลค่าและราคาตามวรรคหนึ ง (3) และ (4) ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมปฏิบัติดังต่อไปนี 
(1) ใช้ตัวเลขทศนิยมตามที กําหนดไว้ในข้อ 3. และต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(2) ดําเนินการด้วยวิธีการใด ๆ เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที เหมาะสม เช่น การประกาศทางหนังสือพิมพ์
หรือการประกาศทางเว็บไซต์ เป็นต้น และภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้ และ
(3) จัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวม และสถานที ทุกแห่งที ผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซื อคืนหน่วยลงทุนใช้ซื อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการกองทุนรวม
จะจัดให้มีข้อมูลดังกล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้

ในกรณีที มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดไม่ถูกต้อง บริษัทจัดการจะดําเนิน
การตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศกําหนด

3. การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือจํานวนหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมเปิด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
(3.1) คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยม ตามหลัก
สากล
(3.2) คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลัก
สากล สําหรับมูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณ ราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมตําแหน่ง
ที  4 ขึ น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตําแหน่ง
ที  5 ทิ ง
(3.3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (3.2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหน่ง โดยตัดทศนิยม
ตําแหน่งที  5 ทิ ง และประกาศราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ตามที คํานวณได้ใน (3.2) 
(3.4) คํานวณจํานวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล แต่จะ ใช ้
ผลลัพธ์เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตําแหน่ง โดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
ในกรณีที มีผลประโยชน์เกิดขึ นจากการคํานวณตาม (3.1) ถึง (3.4) บริษัทจัดการจะนําผลประโยชน์นั นรวมเข้าเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนรวมเปิด

16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : 

ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการที www.assetfund.co.th
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะประกาศ โดยช่องทางอื นใดที เหมาะสม โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
และบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน

16.4. หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

1.ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องน้อยกว่าหนึ งสตางค์ หรือต่างจากราคาหน่วยลงทุน
ที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป แต่ไม่ถึงร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง บริษัทจัดการจะจัดทําและส่งรายงานให้
ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบถึงความผิดพลาดภายใน 7 วันทําการนับแต่วันที พบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และจัดให้มีสําเนา
รายงานดังกล่าวไว้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการเพื อให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้ โดยรายงานดัง
กล่าวจะมีรายการอย่างน้อย ดังต่อไปนี 
(1) ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง
(2) ราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง
(3) สาเหตุที ทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
(4) มาตรการป้องกันเพื อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง ทั งนี เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจาก
ปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือ
ศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง
ในกรณีที เหตุของความผิดพลาดซึ งทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามวรรคหนึ งมีผลต่อเนื องต่อการคํานวณราคาหน่วย
ลงทุนครั งต่อไป เช่น การกําหนดอัตราดอกเบี ยผิดพลาด เป็นต้น บริษัทจัดการจะแก้ไขราคาหน่วยลงทุนให้ถูกต้องนับแต่วันที 
บริษัทจัดการพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องด้วย

2.ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราตั งแต่
ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง บริษัทจัดการจะคํานวณราคาหน่วยลงทุนย้อนหลังนับแต่วันที พบราคาหน่วยลงทุน
ไม่ถูกต้องจนถึงวันที ราคาหน่วยลงทุนถูกต้อง และดําเนินการดังต่อไปนี เฉพาะวันที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องต่างจากราคา
หน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราส่วนตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง

(1) จัดทํารายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาให้เสร็จสิ นภายในวันทําการถัดจากวันที พบว่าราคาหน่วย
ลงทุนนั นไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ภายในวันทําการถัดจากวันที คํานวณราคาหน่วยลงทุนเสร็จ
สิ น เพื อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าวภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการส่งรายงานให้ผู้ดูแล
ผลประโยชน์ ทั งนี รายงานดังกล่าวจะมีรายการอย่างน้อยดังต่อไปนี 
(ก) ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง
(ข) ราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง
(ค) สาเหตุที ทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
(ง) การดําเนินการของบริษัทจัดการเมื อพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
ทั งนี บริษัทจัดการจะจัดให้มีสําเนารายงานตาม (1) ไว ้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการ เพื อให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
สามารถตรวจสอบได้
(2) แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนที ถุกต้องภายในวันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาตาม (1)
(3) ประกาศชื อกองทุนรวมที มีการแก้ไขราคาตาม (2) และวัน เดือน ปีที มีการแก้ไขราคาตาม (2)ในหนังสือพิมพ์รายวันอย่าง
น้อยหนึ งฉบับภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว
(4) ชดเชยราคาให้แล้วเสร็จและแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที ได้ซื อหรือขายคืนหน่วยลงทุน
ในช่วงระยะเวลาที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องทราบถึงการแก้ไขราคาตาม (2) และการชดเชยราคา ภายใน 5 วันทําการนับแต่
วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว
(5) จัดทํารายงานมาตรการป้องกันเพื อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าว พร้อมทั งสําเนารายงานการ
แก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาที จัดทําตาม (1) ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 7 วันทําการนับ
แต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคานั น เว้นแต่ในกรณีที 
ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ บริษัทจัดการจะไม่ส่งรายงานมาตรการป้องกัน
ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่จะส่งสําเนาเอกสารที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่าการที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมี
สาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้แทน

3. ในการชดเชยราคาตามข้อ 2 (4) บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี 
(1) กรณีราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องตํ่ากว่าราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง (understate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี 
(ก) กรณีที เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับ
ส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องหากปรากฏว่าผู้ซื อหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลือ
อยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จะต้องลด บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวน
เท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วยลงทุนที เหลืออยู่นั นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับ
ส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื อชดเชยราคาให้แก่กองทุนเปิด เว้นแต่การที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมา
จากปัจจัยภายนอกที 
ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื อขายหลัก
ทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว
(ข) กรณีที เป็นการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่า
เท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับ
ส่วนต่างของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน แต่หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่
บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน
(2) กรณีราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องสูงกว่าราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง (overstate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี 
(ก) กรณีที เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับ
ส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่าง
ของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุน
(ข) กรณีที เป็นการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่า
เท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องหากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วย
ลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จะต้องลด บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการ
เองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วยลงทุนที เหลืออยู่นั นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็น
จํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื อชดเชยราคาให้แก่กองทุนเปิด เว้นแต่การที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูก
ต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว
ในกรณีที บริษัทจัดการต้องชดเชยราคาเป็นเงินให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนรายใดมีมูลค่าไม่ถึงหนึ งร้อย
บาท บริษัทจัดการอาจนําเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที มีการจ่ายเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุน แต่ถ้าบุคคลดังกล่าว
ไม่มีสถานะเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจัดการจะชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาการจ่ายเงินของกองทุนเปิดเพื อชดเชย
ราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนตาม (1) (ข) หรือผู้ซื อหน่วยลงทุนตาม 2(ก) บริษัทจัดการอาจจ่ายเงินของบริษัทจัดการเอง
แทนกองทุนเปิดก็ได้

4. บริษัทจัดการจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที เกิดขึ นจากราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง เช่น ค่าใช้จ่ายในการประกาศการแก้ไข
ราคาตามข้อ 2(3) ในหนังสือพิมพ์ ค่าออกเช็ค ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเงินชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุนและผู้ขายคืน
หน่วยลงทุน เป็นต้น เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้

17. ชื อผู้เกี ยวข้อง : 

17.1. ชื อบริษัทจัดการ : 

ชื อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนแอสเซท พลัส จํากัด

17.2. ชื อผู้ดูแลผลประโยชน์ : 

ชื อ : ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)

17.3. ชื อผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : 

ไม่มี

17.4. ชื อของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : 

ชื อ :

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

17.5. ที ปรึกษา : 

17.5.1. ชื อที ปรึกษาการลงทุน : 

ชื อ :

17.5.2. ชื อที ปรึกษากองทุน : 

17.6. ผู้สอบบัญช ี: 

ชื อ : นาย ประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์

ชื อ : นาย เทอดทอง เทพมังกร

ชื อ : นางสาว ชมภูนุช แซ่แต้

ชื อ : นาย ไกรสิทธิ ศิลปมงคลกุล

รายละเอียดเพิ มเติม (ผู้สอบบัญช)ี : 

หรือบุคคลอื นที ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี โดยบริษัทจัดการจะแจังให้สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

17.7. การแต่งตั งคณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : 

18. รอบระยะเวลาบัญชีประจําปีของกองทุนรวม : 

18.1. วันที สิ นสุดรอบบัญช ี: วันที เดือน

18.2. วันที สิ นสุดรอบบัญชีครั งแรก : วันที 

18.3. รายละเอียดเพิ มเติม : 

ประมาณ 12 เดือนนับจากวันที จดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม

ทั งนี บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะขยายรอบระยะเวลาบัญชีสุดท้ายของกองทุนให้สิ นสุด ณ วันเลิกกองทุนได้ โดยรอบระยะ
เวลาบัญชีดังกล่าวจะไม่เกิน 15 เดือน ซึ งบริษัทจัดการจะจัดทํางบการเงินเพียงรอบเดียว ณ วันเลิกกองทุน

19. การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ :

19.1 การแก้ไขเพิ มเติมโครงการตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากปรากฏว่ามติของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่เกินร้อยละห้า
สิบห้าของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของโครงการ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมส่งเอกสารหลักฐานเกี ยวกับ
การขอมติและการนับมติไปยังผู้ดูแลผลประโยชน์ เพื อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองผลการนับมตินั น

มติของผู้ถือหน่วยลงทุนตามวรรคหนึ ง หมายความว่า มติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุน
รวมกันเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของโครงการ

19.2 ในกรณีที กองทุนรวมใดมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนนอกจากจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลัก
เกณฑ์เกี ยวกับการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนที กําหนดไว้ในข้อผูกพัน หรือที กําหนดไว้ในมาตรา 129 หรือตามที กําหนดใน
ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที ของ
บริษัทจัดการ การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์เพิ มเติมดังต่อไปนี ด้วย

(1) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้รับผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนไม่
เท่ากัน ให้ได้รับมติผู้ถือหน่วยลงทุนที ถือหน่วยลงทุนชนิดที ได้รับผลกระทบเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิด

(2) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใด ให้ได้รับมติผู้ถือหน่วยลงทุนที ถือ
หน่วยลงทุนชนิดที ได้รับผลกระทบเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิด

(3) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ งให้ได้รับมติผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดที ได้รับผลกระ
ทบเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนชนิดนั น

19.3 ในกรณีที การแก้ไขเพิ มเติมโครงการหรือวิธีการจัดการได้กระทําตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะแจ้งให้
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับตั งแต่วันถัดจากวันที ได้มีมติแก้ไขและแจ้งการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ
จัดการกองทุนรวมหรือวิธีการจัดการไปยังผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายและจะประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ
ภายใน 15 วันนับตั งแต่วันถัดจากวันที ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือวันที ได้มีมติให้แก้ไขเพิ ม
เติม แล้วแต่กรณี

เว้นแต่กฎหมาย ก.ล.ต. กําหนดเป็นอย่างอื น ในการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนหรือแก้ไขวิธีจัดการ หากมิได้กระทํา
ตามมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที 
จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของโครงการจัดการกองทุนรวม จะต้องได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมติดังกล่าว ให้เป็นไปตามข้อกําหนดในข้อ
ผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การขอมติเพื อแก้ไขเพิ มเติมโครงการเป็นไปตามที กําหนดไว้
ในมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

19.4 ในการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ หากไม่สามารถดําเนินการตามมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ เนื องจากข้อ
จํากัดในการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการ
ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการอาจดําเนินการขอรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ตามแนวทางที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดได้

หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมติดังกล่าว ให้เป็นไปตามข้อกําหนดในข้อ
ผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การขอมติเพื อแก้ไขเพิ มเติมโครงการเป็นไปตามที กําหนดไว้
ในมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

20. ข้อกําหนดอื น ๆ : 

1. ในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนตามนัยข้อ 4 ของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่า
ด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับการดํารงความเพียงพอของเงินกองทุน และการทําประกันภัยความรับผิดของบริษัทจัดการ บริษัท
จัดการจะเปลี ยนให้บริษัทจัดการรายอื นเข้าจัดการกองทุนรวมแทน ด้วยวิธีขอรับความเห็นชอบจากสํานักงาน หรือ ขอมติโดย
เสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้ว
ทั งหมดของกองทุนรวมภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที บริษัทจัดการรู้ หรืออาจรู้ถึงการไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงิน
กองทุนดังกล่าว ทั งนี หากมีเหตุจําเป็นและสมควร บริษัทจัดการอาจขอให้สํานักงานพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้ โดย
การคัดเลือกบริษัทจัดการรายใหม่จะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ และ ในกรณีที มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ นจาก
การเปลี ยนบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว

หากบริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการภายในระยะเวลาที กําหนด บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุนรวมต่อไป

2. ในกรณีที บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้ว
ทั งหมด บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องไม่นับคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนั นในส่วนที เกินกว่าหนึ งในสามของ
จํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด และดําเนินการแก้ไขสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนของบุคคลหรือกลุ่มบุคคล
เดียวกันนั นให้มีจํานวนไม่เกินหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนรวมนั นภายในสองเดือน
นับแต่วันที ปรากฏกรณีดังกล่าว หรือดําเนินการเลิกกองทุนรวมนั นทันที เว้นแต่เข้าข้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการตลาด
ทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัทจัดการ

3. บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื อกองทุนจากบุคคลที เป็นผู้ให้บริการ อันเนื องมาจากการใช้บริการของบุคคล
ดังกล่าวในการจัดการกองทุนได้ แต่ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 
(1) ผลประโยชน์ตอบแทนที รับไว้นั นต้องเป็นทรัพย์สินที มีมูลค่าในทางเศรษฐกิจและต้องเกี ยวกับบทบาทโดยตรงของความ
เป็นกองทุนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
(2) ต้องไม่มีพฤติกรรมที แสดงให้เห็นว่าบริษัทจัดการใช้บริการของบุคคลนั นบ่อยครั งเกินความจําเป็นเพื อให้กองทุนได้รับ
ประโยชน์จากบุคคลดังกล่าว (churning) 
ในการจัดสรรผลประโยชน์ตามวรรคหนึ งให้แก่กองทุนที อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ บริษัทต้องกระทําด้วย
ความเป็นธรรมและคํานึงถึงลักษณะและประเภทหลักทรัพย์ที อาจมีไว้ได้ของกองทุนนั นด้วย

4. ตัวชี วัด (Benchmark) ของการลงทุนในกองทุนนี จะเปรียบเทียบกับอัตราผลตอบแทนของการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลอายุ
ประมาณ 5 ปี ที ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี ไทย (ThaiBMA) (35%) และอัตราผลตอบแทนของการลงทุนใน
พันธบัตรรัฐบาลอาย ุ5 ปี ของประเทศที ลงทุน ณ วันที ลงทุน บวกด้วยส่วนชดเชยความเสี ยงจากการลงทุน (Spread) อันดับ
ความน่าเชื อถือ BBB ณ วันที ลงทุนปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี ยงอัตราแลกเปลี ยนเพื อคํานวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงิน
บาท ณ วันที ลงทุน (65%)

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ ที จะเปลี ยนแปลงเกณฑ์มาตรฐานในการวัดผลการดําเนินงาน เพื อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ
นโยบายของกองทุนหลักตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน โดย
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า และจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสมาคม
บริษัทจัดการลงทุนประกาศกําหนด

ทั งนี กรณีที มีการเปลี ยนแปลงตัวชี วัดของการลงทุนอันเนื องมาจากปัจจัยภายนอก เช่น มีการยกเลิกการคํานวณดัชนีดังกล่าว
หรือหน่วยงานที กํากับดูแลมีการเปลี ยนแปลงตัวชี วัด เป็นต้นบริษัทจัดการสงสนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงตัวชี วัดดังกล่าว โดยไม่
ถือเป็นการแก้ไขโครงการ โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ สํานักงานของ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนและประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

5. ข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน

บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดจะถือหน่วยลงทุนได้ไม่เกินหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด
ของกองทุนรวม

6. ข้อกําหนดเกี ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกัน
ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายที เรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ งต่อไปจะเรียก
ว่า FATCA) โดยมีผลบังคับใช้วันที  1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าวกําหนดให้สถาบันการเงินที ไม่ใช่สัญชาติ
อเมริกันนอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานข้อมูลเกี ยวกับบัญชีของบุคคลที อยู่ใน
บังคับต้องเสียภาษีให้กับประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ งรวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล สัญชาติอเมริกัน ผู้ซึ งมีถิ นที อยู่ถาวรใน
สหรัฐอเมริกา และผู้ซึ งมีถิ นที อยู่ทางภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึ งเปิดหรือมีไว้กับ FFI นั น นอกจากนี ยังปรากฎด้วยว่าในปัจจุบนัมี
รัฐบาลในหลายประเทศกําลังดําเนินการออกกฎหมายที มีข้อกําหนดและหลักเกณฑ์ในลักษณะที คล้ายคลึงกับ FATCA (ซึ งต่อ
ไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดังกล่าวว่า “กฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง”) 
กองทุนรวมและบริษัทจัดการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ งถูกกําหนดให้ต้องเข้าผูกพันตนกับหน่วยงาน
สรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหน้าที ต้องรายงานข้อมูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสัญชาติอเมริกันและ
บุคคลที มีลักษณะตามหลักเกณฑ์ที  FATCA กําหนด หน้าที ในการตรวจสอบข้อมูลลูกค้าเพื อหาความสัมพันธ์ของลูกค้ากับ
ประเทศสหรัฐอเมริกา และรวมถึงหน้าที ในการกําหนดให้ลูกค้าบางประเภทต้องจัดทําเอกสารยืนยันตนตามหลักเกณฑ์ของ
FATCA เป็นต้น

ภายใต้ข้อกําหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เข้าผูกพันตนเพื อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ FATCA (กล่าวคือ มีสถานะ
เป็น NonParticipating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทุนรวมนั นจะได้รับผลกระทบที สําคัญในสองกรณี
คือ
(1) ต้องถูกหักเงินในอัตรา 30 % ของเงินที กองทุนรวมจะได้รับจากรายได้ ผลประโยชน์หรือเงินจากการขายทรัพย์สินทางการ
เงินในประเทศสหรัฐอเมริกา (เงินลงทุนทางตรง) ซึ งจะเริ มต้นตั งแต่วันที  1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป และเงินลงทุน
ทางอ้อมในทรัพย์สินทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Passthru) ซึ งอาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกับสถาบันการเงิน
อื นๆ นอกประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ งจะเริ มต้นตั งแต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป โดย FATCA กําหนดให้สถาบันการเงินของประเทศ
สหรัฐอเมริกาและ FFI ที เข้าร่วมผูกพันตนตามข้อกําหนดของ FATCA (ซึ งรวมถึงธนาคารและสถาบันการเงินในประเทศไทย
ผู้รับฝากทรัพย์สิน ผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน) มีหน้าที ดําเนินการหักเงิน ณ ที จ่ายดังกล่าวก่อนชําระให้กับ
กองทุนรวมที เป็น NPFFI 
(2) ธนาคารและสถาบันการเงินทั งในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทั งผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้
สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน ที เข้าร่วมผูกพันตามข้อกําหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือระงับการทําธุรกรรม
ทางการเงินหรือยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรือบริษัทจัดการ ซึ งอาจทําให้กองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการ
ลงทุนต่อไปได้ และ/หรือดําเนินการลงทุนได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจทําให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถทํารายการ
ผ่านทางผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุนได้อีกต่อไป
เพื อมิให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมได้รับผลกระทบในการดําเนินงานรวมทั งเพื อเป็นการรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วย
ลงทุนโดยรวม บริษัทจัดการและกองทุนรวม (โดยบริษัทจัดการ) จึงเข้าผูกพันตนเพื อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และข้อกําหนด
ของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง และเพื อให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใต้ข้อกําหนด
และหลักเกณฑ์ของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องได้ บริษัทจัดการและกองทุนรวม (ซึ งรวมทั งผู้ที เกี ยวข้องกับการปฎิบัติ
งานของกองทุน เช่น ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน) จึงขอสงวน
สิทธิในการดําเนินการดังนี 
(1) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามที กฎหมายต่างประเทศที 
เกี ยวข้องกําหนด) ให้คํายินยอมบริษัทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการนําส่งข้อมูล (เช่น ชื อ ที อยู่ เลขประจําตัวผู้เสีย
ภาษีของสหรัฐอเมริกา จํานวนและมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ จํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือเงินปันผลที ได้รับ เป็นต้น)
มีอยู่ในบัญชีทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนนั นกับบริษัทจัดการ ให้กับหน่วยงานของรัฐทั งในและต่างประเทศ ตามข้อกําหนด
ของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง
(2) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนนําส่งข้อมูล เอกสาร และ/หรือคํายินยอม เพิ มเติม เพื อยืนยันหรือพิสูจน์ทราบความเกี ยวข้อง
กับประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสัญชาติอเมริกันหรือการให้ข้อมูลตามหัวข้อที กําหนดไว้ในแบบ
ฟอร์มของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจ้งปรับปรุงข้อมูลเมื อข้อมูลที เคยให้ไว้มีการเปลี ยนแปลง
เป็นต้น รวมถึงนําส่งหลักฐานเพื อยืนยันการเข้าร่วมใน FATCA หรือกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง (ในกรณีที เป็นลูกค้า
สถาบันการเงิน) ทั งนี เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายดังกล่าว
(3) ดําเนินการอื นใดเพื อให้สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง

เพื อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบที จะเกิดต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทั งเพื อให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วย
ลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ มขึ นหากมีการดําเนินการที สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องข้างต้น ในกรณีที ผู้
ถือหน่วยลงทุนปฏิเสธการดําเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวน
สิทธิในการดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี ตามความจําเป็นและความเหมาะสม โดยถือว่าผู้ถือหน่วย
ลงทุนดังกล่าวรับทราบการดําเนินการตามที บริษัทจัดการแจ้งนี แล้ว และ/หรือได้ดําเนินการตามข้อตกลงที ได้ระบุไว้ในคําขอ
เปิดบัญชี
(1) ไม่รับคําสั งซื อ/ สับเปลี ยน/ โอน หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว
(2) ระงับหรือหยุดให้บริการ และดําเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว
(3) ดําเนินการหักเงิน ณ ที จ่ายจากรายได้เงินลงทุน เงินปันผลและ/หรือเงินที ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน
รายนั นได้ เพื อให้สอดคล้องกับเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง ทั งนี ต้องไม่ขัดกับกฎหมายของ
ประเทศไทย
(4) ดําเนินการอื นใดอันเป็นการป้องกันหรือลดผลกระทบ หรือทําให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ ม
ขึ น หากมีการดําเนินการที สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องข้างต้น
การดําเนินการดังกล่าวถือเป็นความจําเป็น และเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะเป็นการกระทําเพื อหลีก
เลี ยงมิให้บริษัทจัดการและกองทุนมีการดําเนินการที ไม่สอดคล้องข้อบังคับของ FATCA และกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง
อันจะทําให้กองทุนอาจต้องถูกหัก ณ ที จ่าย หรือถูกปิดบัญชีธนาคารตามที กล่าวแล้วข้างต้น ซึ งในทางปฏิบัติบริษัทจัดการจะ
เลือกดําเนินการเฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามที กฎหมายต่าง
ประเทศที เกี ยวข้องกําหนด)เท่านั น

ทั งนี ในกรณีที กฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิ มเติมข้อกําหนดเพื อรองรับการดําเนินการตามที บริษัทจัดการได้สงวนสิทธิไว้ข้างต้น
บริษัทจัดการ(รวมถึงผู้ที เกี ยวข้อง) จะดําเนินการตามข้อกําหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนําส่งข้อมูลของผู้ถือ
หน่วยลงทุนไปยังหน่วยงาน หรือดําเนินการอื นใดที ราชการกําหนด โดยไม่จําเป็นต้องร้องขอต่อผู้ถือหน่วยลงทุน

7. บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนภายในประเทศไทย และมีวัตถุประสงค์ที จะไม่เสนอขาย
หน่วยลงทุนของกองทุนกับหรือเพื อประโยชน์ของประเทศสหรัฐอเมริกา พลเมืองสหรัฐอเมริกา รวมถึงผู้ที มีหนังสือเดินทางของ
ประเทศสหรัฐอเมริกาหรือผู้ที มีถิ นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา หรือบุคคลซึ งโดยปกติมีถิ นที อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกอง
ทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าวและบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนซึ งจัดให้มีขึ นและดําเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา บริษัทจัดการจึงขอ
สงวนสิทธิที จะปฏิเสธหรือระงับการสั งซื อ การจัดสรร และ/หรือการโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมสําหรับผู้ลงทุน
ที เป็นบุคคลอเมริกัน (US person) ดังที กล่าวมาข้างต้น เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก

21. มาตรการเยียวยากรณีบริษัทจัดการปฏิบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์เกี ยวกับการอนุมัติให้จัดตั ง
กองทุนรวมเป็นการทั วไป : 

ในกรณีที บริษัทจัดการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี ยวกับการอนุมัติให้จัดตั งกองทุนรวมแบบ autoapprove และการ
ฝ่าฝืนหรือการไม่ปฏิบัตินั นก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ลงทุน บริษัทจัดการจะดําเนินการเยียวยาความเสียหายให้แก่ผู้ลงทุน
โดยไม่ชักช้า โดยในกรณีที ไม่สามารถตกลงกันได้ บริษัทจัดการจะยินยอมให้นําข้อพิพาทเข้าสู่การพิจารณาของ
อนุญาโตตุลาการ

22. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที ปฏิบัติตามโครงการจัดการกองทุนรวม ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ
กองทุนรวม และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ และคําสั งที ออกโดยอาศัยอํานาจแห่ง
กฎหมายดังกล่าว ทั งนี ในกรณีที ข้อกําหนดในโครงการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งดังกล่าว
หากบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งนั น ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุน
รวมได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามโครงการแล้ว

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม โดยผู้ดูแล
ผลประโยชน์มีอํานาจลงนามในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การลงนามในข้อผูกพัน
ของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ได้รับการแต่งตั งโดยชอบ ให้ถือว่าผูกพันผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง

การที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจัดการกองทุน
รวมนี ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที จะผูกพันตามข้อกําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมและ
ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม

โครงการจัดการกองทุนรวมที ผ่านการอนุมัติจากสํานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็น
ส่วนหนึ งของข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม

REFERENCE CODE : 

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอเทิร์มฟันด์ 5Y1

10/11/2558 รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม  [0692/2558] หน้า 1 / 30



คําจํากัดความ / คํานิยาม : 

กองทุน หมายถึง กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอเทิร์มฟันด ์5Y1

โครงการ หมายถึง โครงการจัดการกองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอเทิร์มฟันด ์5Y1 

บริษัทจัดการ หมายถึง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จํากัด

หน่วยลงทุน หมายถึง หน่วยลงทุนของกองทุน

หนังสือชี ชวน หมายถึง หนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุน หมายถึง ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน

ผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย หมายถึง ผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ที กจ.9/2555 ว่าด้วยการกําหนดนิยามผู้ลงทุนสถาบันและผ้ลงทุนรายใหญ่ และที แก้ไขเพิ มเติม

ผู้ดูแลผลประโยชน์ หมายถึง ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) 

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน หมายถึง บุคคลที บริษัทจัดการกองทุนรวมมอบหมายให้ทําหน้าที ขายหรือรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนแล้วแต่กรณี ของกองทุน

นายทะเบียน หมายถึง นายทะเบียนหน่วยลงทุน

ผู้สอบบัญชี หมายถึง ผู้สอบบัญชีของกองทุน

วันทําการ หมายถึง วันเปิดทําการตามปกติของบริษัทจัดการ

เสนอขายครั งแรก หมายถึง เสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก

จองซื อ หมายถึง จองซื อหน่วยลงทุนในการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก

หนังสือรับรองสิทธิ หมายถึง หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน

มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหารด้วยจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดตามทะเบียน
หน่วยลงทุน เมื อสิ นวันที คํานวณนั น โดยคํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขที มีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษ
ทศนิยมตามหลักสากล

ตลาดหลักทรัพย์ หมายถึง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สมาคมตลาดตราสารหนี ไทย หมายถึง สมาคมตลาดตราสารหนี ไทย ซึ งจัดตั งขึ นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์

บริษัทจดทะเบียน หมายถึง บริษัทที มีหุ้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทขึ นทะเบียน หมายถึง บริษัทที มีหลักทรัพย์ซื อขายในสมาคมตลาดตราสารหนี ไทย

ใบแสดงสิทธิ หมายถึง ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (depositary receipt) 

หลักทรัพย์อ้างอิง หมายถึง หลักทรัพย์ประเภทใดประเภทหนึ งที ออกโดยบริษัทจดทะเบียนและใช้เพื อรองรับใบแสดงสิทธิ

คําเสนอซื อ หมายถึง คําเสนอซื อหลักทรัพย์ของกิจการเป็นการทั วไปที ผู้ทําคําเสนอซื อต้องปฏิบัติตามประกาศว่าด้วยหลัก
เกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื อครอบงํากิจการ

แก้ไขราคาย้อนหลัง หมายถึง แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องโดยแก้ไขราคาย้อนหลัง
ตั งแต่วันที ราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องจนถึงปัจจุบัน

การชดเชยราคา หมายถึง การเพิ มหรือลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที มีราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
หรือการจ่ายเงินซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องแทนการเพิ มหรือลด
จํานวนหน่วยลงทุน

กิจการ หมายถึง บริษัทที มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทที มีหลักทรัพย์ซื อขายในศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์
หรือบริษัทมหาชนจํากัด

กลุ่มกิจการ หมายถึง บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีที สภาวิชาชีพบัญชีกําหนดเกี ยวกับการจัดทํางบการเงิน
รวม

สถาบันการเงิน หมายถึง สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยดอกเบี ยเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงิน

สมาคม หมายถึง สมาคมที เกี ยวเนื องกับธุรกิจหลักทรัพย์ที ได้รับอนุญาตและจดทะเบียนกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
โดยมีวัตถุประสงค์เพื อทําการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทที เกี ยวกับการจัดการลงทุน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

กฎหมาย ก.ล.ต. หมายถึง พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ
หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ปัจจุบันและที แก้ไขเพิ มเติม

มูลค่าธุรกรรม หมายถึง ราคาซื อรวมผลประโยชน์ที กองทุนพึงได้รับจากธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืนจนถึงวันที มีการ
คํานวณ

1. ชื อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

1.1. ชื อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอเทิร์มฟันด์ 5Y1 

1.2. ชื อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  Asset Plus AI Term Fund 5Y1 

1.3. ชื อย่อ :  ASPAITF5Y1 

1.4. ประเภทโครงการ :  กองทุนเปิด

1.5. ประเภทการขาย :  ขายครั งเดียว

1.6. การกําหนดอายุโครงการ :  กําหนด

1.7. อายุโครงการ : 5  ปี   เดือน   วัน

1.8. อายุโครงการถึงวันที  (กรณีกําหนดอายุเป็นช่วงเวลา) : 

1.9. เงื อนไข (อายุโครงการ) : 

ประมาณ 5 ปี แต่ไม่ต่ํากว่า 4 ปี 11 เดือน และไม่เกิน 5 ปี 1 เดือน นับตั งแต่วันถัดจากวันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุน
รวม โดยบริษัทจัดการจะแจ้งวันครบอายุโครงการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบทางไปรษณีย์ ภายใน 30 วันนับตั งแต่วันถัดจากวัน
จดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะยุติการจัดตั งโครงการ หากหลังจากปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก มูลค่าหน่วยลงทุนที 
จําหน่ายได้แล้วทั งหมดคํานวณตามมูลค่าที ตราไว้ของหน่วยลงทุนตํ่ากว่ามูลค่าขั นตํ่าที จะลงทุนในหลักทรัพย์ได้ตาม
วัตถุประสงค์ของกองทุน โดยบริษัทจัดการจะคืนเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนตามที ระบุไว้ในข้อ 5.2.7
“การคืนเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุน”

1.10. ลักษณะโครงการ :  กองทุนรวมที เสนอขายเฉพาะผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย

2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที ตราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที 
เสนอขาย : 

2.1. จํานวนเงินทุนของโครงการ : 1,000,000,000.00 บาท

2.2. เงื อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) : 

ระหว่างระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจํานวนเงินทุนของ
โครงการได้ไม่เกิน ร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ

2.3. มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย : 10.0000 บาท

2.4. จํานวนหน่วยลงทุน : 100,000,000.0000 หน่วย

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรก : 10 บาท

2.6. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก : 50,000.00 บาท

2.7. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป : 

2.8. มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด

2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่าของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด

2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด

2.12. รายละเอียดเพิ มเติม : 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน
ลักษณะพิเศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า ประเภทและอัตราส่วนการ
ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

เพื อเพิ มทางเลือกในการลงทุนสําหรับผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย (accredited investors) ที มีศักยภาพในการดูแลตนเอง ที มุ่งหวัง
ผลตอบแทนที ดี และยอมรับความเสี ยงของการลงทุนได้ในระดับสูง

3.2. ชนิดกองทุนรวม :  ลงทุนโดยตรง

3.3. ประเภทกองทุนรวม :  ทั วไป

3.4. นโยบายการลงทุน :  ตราสารแห่งหนี 

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้าม)ี :  

3.6. การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) :  ลงทุน
เพื อ การลดความเสี ยง (Hedging)

3.7. การลงทุนในตราสารที มีลักษณะของสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ไม่ลงทุน

3.8. ลักษณะพิเศษ : 

ไม่มี

3.9. รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 

รายละเอียดเพิ มเติมเกี ยวกับนโยบายการลงทุน

1. กองทุนมีนโยบายที จะลงทุนในตราสารแห่งหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน ตราสารทางการเงิน และ/หรือเงินฝาก และ/หรือหลัก
ทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดให้กองทุนลงทุนได้

2. กองทุนอาจจะพิจารณาลงทุนในตราสารแห่งหนี ต่างประเทศ และอาจเข้าทําสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives)โดยมี
วัตถุประสงค์เพื อลดความเสี ยง (Hedging) จากการลงทุน ตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกําหนด
โดยจะไม่ลงทุนในหรือมีไว้ซึ งตราสารที มีลักษณะของสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured note)

3. กรณีที กองทุนมีการลงทุนในต่างประเทศ บริษัทจัดการมีนโยบายที จะทําการป้องกันความเสี ยงด้านอัตราแลกเปลี ยนเงินตรา
ต่างประเทศเต็มจํานวน (Fully hedge)

4. กองทุนอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ งตราสารแห่งหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือตํ่ากว่าที สามารถลงทุนได้ (NonInvestment
Grade) และ/หรือตราสารที ไม่ได้รับการจัดอ้นดับความน่าเชื อถือ (Unrated Securities) ซึ งเป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือได้รับ
ความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

3.10. การลงทุนในต่างประเทศ : ลงทุนในต่างประเทศบางส่วน
วงเงินการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน ไม่เกิน 0  ล้านเหรียญ หรือไม่เกินร้อยละ 79.00  ของ NAV
และมีนโยบายลดหรือป้องกันความเสี ยงจากอัตราแลกเปลี ยนทั งหมดที มีอยู่

3.11. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 

กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในต่างประเทศไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและไม่เกินวงเงินที ได้รับจัดสรร

3.12. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.12.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในประเทศ : 

บริษัทจัดการจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื นอย่างใดอย่างหนึ งหรือหลาย
อย่างตามที ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนประกาศกําหนดดังต่อไปนี รวมถึงการลงทุนในหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือหาดอกผลโดย
วิธีอื นอย่างใด ตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการกํากับตลาดทุนจะได้มี
ประกาศแก้ไขหรือเพิ มเติม หรือผ่อนผันให้กองทุนรวมสามารถลงทุนได้เพิ มเติมในอนาคตอีกด้วย
3.12.1.1 ตราสารแห่งหนี ในประเทศ ได้แก่ หลักทรัพย์ ตราสาร หรือสัญญา ที เสนอขายในประเทศ หรือมีผู้ออกหรือคู่สัญญา
เป็นนิติบุคคลที จัดตั งขึ นตามกฎหมายไทย ดังต่อไปนี 
(1) ตราสารแห่งหนี ที มีลักษณะคล้ายเงินฝาก ได้แก่
(1.1) ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน บัตรเงินฝาก หรือหุ้นกู้ระยะสั น ที ธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น ธนาคารพาณิชย์ หรือ
บริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกัน
(1.2) ตั วแลกเงินหรือตั วสัญญาใช้เงินที บริษัทหลักทรัพย์ที ประกอบธุรกิจประเภทการให้สินเชื อเพื อธุรกิจหลักทรัพย์เป็นผู้ออก
ซึ งกําหนดวันใช้เงินตามตั วไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตั ว และเป็นตั วเมื อทวงถามหรือเมื อได้เห็น
(1.3) ตั วแลกเงินหรือตั วสัญญาใช้เงินอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที ออก ซึ งมีอันดับความน่าเชื อถือดังต่อไปนี 
(ก) อันดับความน่าเชื อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับแรก ทั งนี ในกรณีที เป็นอันดับความน่าเชื อถือของผู้
ออกตราสาร ต้องเป็นอันดับความน่าเชื อถือที ได้มาจากการจัดอันดับความน่าเชื อถือระยะสั น (shortterm rating) ด้วย หรือ
(ข) อันดับความน่าเชื อถือของผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกัน อยู่ในอันดับที สามารถลงทุนได ้(investment
grade) ทั งนี โดยการจัดอันดับความน่าเชื อถือของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื อถือภายใต้ชื อ Standard & Poor หรือ
Moody’s หรือ Fitch หรือสถาบันอื นที สํานักงานกําหนดเพิ มเติม
(2) ตราสารแห่งหนี ทั วไป ได้แก่
(2.1) ตราสารภาครัฐไทย อันได้แก่
(ก) ตั วเงินคลัง
(ข) พันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
(ค) พันธบัตร ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน หุ้นกู้ หรือใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้นกู้ ที กระทรวงการคลังหรือกองทุนเพื อการ
ฟื นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินเป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล หรือผู้ค้ําประกัน
(2.2) ตราสารภาครัฐต่างประเทศ อันได้แก่ ตราสารที มีรูปแบบทํานองเดียวกับตราสารภาครัฐไทยที รัฐบาลต่างประเทศ
องค์การหรือหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศ รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศ เป็นผู้ออก
หรือผู้ค้ําประกัน ทั งนี ตราสารดังกล่าวต้องมีลักษณะตามเงื อนไขท้ายข้อ 3.12.1.1 ด้วย
(2.3) ตราสารที เปลี ยนมือได้ ซึ งหมายถึง พันธบัตร ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน หรือหุ้นกู้ที ไม่รวมถึงหุ้นกู้แปลงสภาพและหุ้น
กู้อนุพันธ์ ที สํานักงานอนุญาตให้เสนอขายในลักษณะทั วไปหรือในลักษณะจํากัด หรือที ออกภายใต้ข้อผูกพันที กําหนดและ
อนุญาตโดยกระทรวงการคลัง หรือที นิติบุคคลที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ นเป็นผู้ออก หรือที เป็นหลักทรัพย์ที ออกใหม่ ซึ งผู้
ออกหลักทรัพย์ได้เสนอขายหลักทรัพย์ที ออกใหม่นั นทั งหมดต่อผู้ถือหุ้นโดยได้รับชําระราคาเต็มมูลค่าที เสนอขายจากผู้ถือหุ้น
ทั งนี ตราสารที เปลี ยนมือได้ต้องมีลักษณะตามเงื อนไขท้ายข้อ 3.12.1.1 ด้วย
(2.4) ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทยที มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้ที ไม่ใช่หุ้นกู้
อนุพันธ์
(2.5) ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน หุ้นกู้ หรือใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้นกู้ ที เสนอขายในต่างประเทศโดยมีผู้ออกเป็น
นิติบุคคลที จัดตั งขึ นตามกฎหมายไทย ทั งนี หุ้นกู้ดังกลา่วไมร่วมถงึหุน้กูแ้ปลงสภาพและหุน้กูอ้นุพันธ์
(2.6) หน่วยลงทุนหรือใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหน่วยลงทุนของกอ งทุนรวมตราสารแห่งหนี หรือของกองทุนรวมอื นที มีนโย
บายการลงทุนเฉพาะเงินฝาก ตราสารแห่งหนี หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที สํานักงานกําหนด หรือให้ความเห็นชอบ เช่น
กองทุนรวมตลาดเงิน เป็นต้น
(2.7) ธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืน ทั งนี บริษัทจัดการต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
(2.8) ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์โดยหลักทรัพย์ที ให้ยืมเป็นตราสารแห่งหนี ตาม (1.1)(1.2)(1.3) (2.1)(2.2)(2.3)(2.4)
หรือ (2.6) ทั งนี บริษัทจัดการต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

ในกรณีที ตราสารแห่งหนี ตามข้อ 3.12.1.1 เป็นตั วแลกเงินหรือตั วสัญญาใช้เงินที มีการจ่ายผลตอบแทน ผลตอบแทนนั นต้อง
อยู่ในรูปอัตราดอกเบี ยคงที หรืออัตราดอกเบี ยลอยตัวเท่านั น

การรับรอง รับอาวัล สลักหลัง หรือคํ้าประกันของบุคคลที กําหนดไว้ในข้อ 3.12.1.1 ต้องเป็นการรับรองตลอดไป รับอาวัลทั ง
จํานวน สลักหลังโอนประเภทมีสิทธิไล่เบี ยโดยไม่มีข้อกําหนดลบล้างหรือจํากัดความรับผิดของผู้สลักหลัง หรือค้ําประกันต้น
เงินและดอกเบี ยเต็มจํานวนแบบไม่มีเงื อนไข

เงื อนไข : ตราสารภาครัฐต่างประเทศตามข้อ (2.2) และตราสารที เปลี ยนมือได้ตามข้อ (2.3) ต้องมีลักษณะดังต่อไปนี 
(1) เป็นตราสารขึ นทะเบียนในสมาคมตลาดตราสารหนี ไทย
(2) มีราคาที เหมาะสมตามที สมาคมตลาดตราสารหนี ไทยกําหนด หรือมีผู้แสดงตนต่อบุคคลทั วไปว่าพร้อมจะเสนอราคาซื อ
และรับซื อตราสารนั น ในราคาดังกล่าว (bid price แบบ firm quote) ตามจํานวนและวิธีการที สมาคมตลาดตราสารหนี ไทย
กําหนดอยู่เสมอ โดยได้ส่งสําเนาราคาแก่สมาคมตลาดตราสารหนี ไทยตลอดอายุของตราสารนั น และ
(3) เป็นตราสารที เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 
(ก) ในกรณีที เป็นตราสารภาครัฐต่างประเทศ ตราสารดังกล่าวต้องเป็นตราสารที มีอันดับความน่าเชื อถือของตราสารหรือของผู้
ออกตราสารอยู่ในอันดับที สามารถลงทุนได ้(investment grade) เว้นแต่ผู้ออกตราสารดังกล่าวเป็นรัฐวิสาหกิจตามกฎหมาย
ต่างประเทศ ตราสารนั นต้องมีอันดับความน่าเชื อถือของตราสารอยู่ในอันดับที สามารถลงทุนได ้(investment grade) เท่านั น
(ข) ในกรณีที ผู้ออกตราสารเป็นนิติบุคคลต่างประเทศ ตราสารนั นต้องมีอันดับความน่าเชื อถือของตราสารอยู่ในอันดับที 
สามารถลงทุนได ้(investment grade) 
(ค) ในกรณีที กองทุนลงทุนในตราสารอื นนอกเหนือจาก (ก) และ (ข) ในการเสนอขายครั งแรก หากตราสารดังกล่าวไม่มี
อันดับความน่าเชื อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับที สามารถลงทุนได ้(investment grade) ตราสารนั นต้อง
มีบริษัทจัดการไม่ต่ํากว่าสามรายเป็นผู้ซื อตราสารดังกล่าวเพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนภายใต้การจัดการ

3.12.1.2 ตราสารกึ งหนี กึ งทุน ได้แก่
(1) หุ้นกู้แปลงสภาพที เสนอขายในประเทศ ซึ งต้องมีลักษณะตามเงื อนไขในท้ายข้อ 3.12.1.1 (1) และ (2) ทั งนี ในกรณีที 
กองทุนลงทุนในหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวในการเสนอขายครั งแรก หุ้นกู้แปลงสภาพนั นต้องเป็นหุ้นกู้แปลงสภาพที มีอันดับ
ความน่าเชื อถืออยู่ในอันดับที สามารถลงทุนได ้(investment grade) หรือเป็นหุ้นกู้แปลงสภาพที มีบริษัทจัดการไม่ตํ่ากว่าสาม
รายเป็นผู้ซื อตราสารดังกล่าวเพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนภายใต้การจัดการ
ในกรณีที หุ้นกู้แปลงสภาพตามวรรคหนึ งมีการค้ําประกัน การค้ําประกันดังกล่าวต้องเป็นการค้ําประกันต้นเงินและดอกเบี ยเต็ม
จํานวนแบบไม่มีเงื อนไข
(2) หุ้นกู้แปลงสภาพที เสนอขายในต่างประเทศโดยมีผู้ออกเป็นนิติบุคคลที จัดตั งขึ นตามกฎหมายไทย

นอกจากนี ในการลงทุนในตราสารกึ งหนี กึ งทุนนั น ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 
(1) ในขณะที ลงทุน หรือได้มา มูลค่าของหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวมีมูลค่าสูงกว่าราคาตลาดของหุ้นที รองรับหุ้นกู้แปลงสภาพ
นั น (out of the money) 
(2) ในกรณีที มีการใช้สิทธิแปลงสภาพ ให้บริษัทจัดการขายหุ้นที ได้รับจากการแปลงสภาพนั นภายใน 30 วัน นับแต่วันที ได้หุ้น
ดังกล่าวมา
การใช้สิทธิแปลงสภาพตาม (2) หมายความว่า การแปลงสภาพแห่งสิทธิในหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้น ไม่ว่าการแปลงสภาพดัง
กล่าวจะเกิดจากการใช้สิทธิแปลงสภาพหรือเกิดจากข้อกําหนดบังคับการแปลงสภาพ

3.12.1.3 เงินฝากในสถาบันการเงินตามกฎหมายไทย

3.12.1.4 สัญญาซื อขายล่วงหน้าที มีตัวแปรเป็นอัตราแลกเปลี ยนเงิน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื อลดความเสี ยง (hedging) ตาม
หลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

3.12.1.5 หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์

3.12.1.6 ทรัพย์สินอื นที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กําหนดเพิ มเติมในอนาคต หรือทรัพย์สินอื นที มีลักษณะทํานองเดียว
กับ 3.12.1.1 – 3.12.1.5 โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

3.12.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในต่างประเทศ : 

บริษัทจัดการอาจลงทุนในทรัพย์สินในต่างประเทศเพื อกองทุนได้เทียบเท่ากับประเภททรัพย์สินในประเทศ โดยกรอบประเทศ
ที ลงทุนต้องมีคุณสมบัติดังนี 
1. มีการเสนอขายในประเทศที มีหน่วยงานกํากับดูแลเป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO หรือประเทศที มีตลาดหลักทรัพย์เป็น
สมาชิกของ WFE 
2. การลงทุนนั นต้องไม่ทําให้การจัดการกองทุนเบี ยงเบนไปจากวัตถุประสงค์ หรือนโยบายการลงทุนของกองทุนและไม่ทําให้
กองทุนขาดทุนเป็นมูลค่าสูงกว่ามูลค่าลงทุน
3. บริษัทจัดการต้องสามารถเข้าถึงข้อมูลเกี ยวกับหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินดังกล่าวเป็นภาษาอังกฤษผ่านระบบอินเตอร์เนตได้
4. มีข้อมูลทางด้านราคาที สะท้อนมูลค่ายุติธรรม โดยเป็นราคาที น่าเชื อถือ อ้างอิงได้ และสอดคล้องตามหลักวิชาการอันเป็นที 
ยอมรับในระดับสากล
5. มีการคุ้มครองประโยชน์ของผู้ลงทุน (investor protection) ที ถือได้ว่าเทียบเท่ากับการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที 
มีลักษณะคล้ายกันในประเทศไทย
6. ลักษณะอื นใดที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจกําหนดเพิ มเติม

3.12.2.1 ตราสารแห่งหนี ต่างประเทศ ได้แก่ หลักทรัพย์หรือตราสารที ออกโดยบุคคลต่างประเทศ และเสนอขายในต่าง
ประเทศ
(1) ตราสารภาครัฐต่างประเทศ อันได้แก่
(1.1) พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี ที รัฐบาลต่างประเทศ องค์การหรือหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศหรือองค์การระหว่าง
ประเทศเป็นผู้ออก หรือผู้ค้ําประกัน
(1.2) พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี ที รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายต่างประเทศเป็นผู้ออก หรือผู้ค้ําประกัน
(2) ตราสารแห่งหนี ภาคเอกชน อันได้แก่ ตราสารแห่งหนี ที ออกโดยนิติบุคคลต่างประเทศ ทั งนี ผู้ลงทุนต้องสามารถเข้าถึง
ข้อมูลเกี ยวกับตราสารแห่งหนี ดังกล่าวเป็นภาษาอังกฤษผ่านระบบอินเตอร์เนตด้วย
(3) ตราสารแห่งหนี อื น อันได้แก่ หน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที เป็นกองทุนรวมตราสารแห่งหนี หรือกองทุนรวมอื น
ที มีนโยบายการลงทุนเฉพาะเงินฝาก ตราสารแห่งหนี หรือทรัพย์สินอื นที สํานักงานให้ความเห็นชอบให้ลงทุนได้ เช่น กองทุน
รวมตลาดเงิน เป็นต้น ซึ งต้องเป็นไปตามเงื อนไขที สํานักงานคณะกํารรมการ ก.ล.ต.ประกาศกําหนด ดังต่อไปนี 
(3.1) ต้องเป็นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที อยู่ภายใต้การกํากับดูแลของหน่วยงานกํากับดูแล
ด้านหลักทรัพย์และตลาดซื อขายหลักทรัพย์ที เป็นสมาชิกสามัญของ International Organizations of Securities 
Commission (IOSCO) หรือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที มีการซื อขายในตลาดซื อขายหลักทรัพย์
ที เป็นสมาชิกของ World Federations of Exchange (WFE) 
(3.2) ต้องเป็นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที มีทรัพย์สินที ลงทุนเป็นประเภทและชนิดเดียวกับ
ทรัพย์สินที กองทุนอาจลงทุนหรือมีไว้ได้ เว้นแต่เป็นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที มีนโยบาย
การลงทุนในทองคําโดยตรง
(3.3) ในกรณีที เป็นการลงทุนหรือมีไว้เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป (retail fund) กองทุน
สํารองเลี ยงชีพ หรือกองทุนส่วนบุคคลรายย่อย หน่วยลงทุนที จะลงทุนหรือมีไว้ได้ ต้องเป็นหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมต่างประเทศที จัดตั งขึ นเพื อผู้ลงทุนทั วไปเช่นกัน
(3.4) ต้องไม่ใช่หน่วยลงทุนของกองทุนรวมประเภทเฮ็ดจ์ฟันด ์(hedge fund)

3.12.2.2 ตราสารหนี ที มีลักษณะคล้ายเงินฝาก ได้แก่ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน บัตรเงินฝาก หรือหุ้นกู้ระยะสั นที 
ออกโดยสถาบันการเงินต่างประเทศ ที ตั งอยู่ในประเทศที กองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินต่างประเทศ ทั งนี ให ้
หมายรวมถึงการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงิน (money market fund) ในต่างประเทศด้วย โดยการ
มีไว้ซึ งเงินฝากหรือตราสารดังกล่าวต้องมีวัตถุประสงค์เพื ออํานวยความสะดวกหรือป้องกันปัญหาในการดําเนินงานใน
ต่างประเทศของกองทุน เช่น เพื อรอการลงทุน หรือเพื อชําระค่าใช้จ่าย หรือเพื อรักษาสภาพคล่องของกองทุนเป็นต้น

3.12.2.3 สัญญาซื อขายล่วงหน้าที มีวัตถุประสงค์ เพื อการลดความเสี ยง (hedging) ตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

3.12.2.4 เงินฝากในสถาบันการเงินต่างประเทศ

3.13.2.5 ใบแสดงสิทธิในประโยชน์ที เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงที มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นพันธบัตร หรือหุ้นกู้ที มิใช่หุ้นกู้อนุพันธ์

3.12.2.6 หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และตราสารของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศ

3.12.2.7 ทรัพย์สินอื นที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กําหนดเพิ มเติมในอนาคตหรือทรัพย์สินอื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับ
ข้อ 3.12.2.1 3.12.2.6 โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน

3.13. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม : 

3.13.1. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นในประเทศ : 

บริษัทจัดการจะลงทุนหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื นเพื อเป็นทรัพย์สินของ
กองทุนรวม ตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนดดังต่อไปนี ในกรณีที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศแก้ไขเปลี ยนแปลงอัตราส่วนการลงทุน
บริษัทจัดการจะลงทุนให้เป็นไปตามประกาศที แก้ไขด้วย

3.13.1.1 บริษัทจัดการอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินดังต่อไปนี เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม โดยไม่จํากัดอัตราส่วน
(1) ตราสารภาครัฐไทย
(2) ตราสารภาครัฐต่างประเทศตามข้อ 3.12.1.2 (2.2) ที มีอันดับความน่าเชื อถืออยู่ในสองอันดับแรก หรือสัญญาซื อขายล่วง
หน้าที มีสินค้าเป็นตราสารดังกล่าว

ในกรณีของกองทุนรวมเปิด มูลค่าของตราสารภาครัฐต่างประเทศตามข้อ (2) เมื อรวมกันแล้วต้องไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่า
ตราสารนั นในแต่ละรุ่น เว้นแต่เป็นกองทุนรวมเปิดที มีการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งล่วงหน้าซึ งระบุเวลาแน่นอน
(auto redemption) 

3.13.1.2 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งตราสารภาครัฐต่างประเทศที นอกเหนือจากข้อ 3.13.1.1 (2) หรือสัญญาซื อขาย
ล่วงหน้าที มีสินค้าเป็นตราสารดังกล่าว เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนได้ โดยมีมูลค่ารวมกันทั งสิ นเมื อคํานวณเฉพาะผู้ออกหรือ
ผู้เป็นคู่สัญญารายนั น ไม่เกินร้อยละ 35 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

การคํานวณอัตราส่วนตามวรรคหนึ ง ให้นับตราสารตามวรรคหนึ งและทรัพย์สินทุกประเภทที ผู้ออกหรือผู้เป็นคู่สัญญารายดัง
กล่าวเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญา ซึ งกองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินเหล่านั น
รวมในอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าวด้วย
ในกรณีของกองทุนรวมเปิด มูลค่าของตราสารภาครัฐต่างประเทศตามวรรคหนึ ง ต้องไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าตราสารนั นใน
แต่ละรุ่น เว้นแต่เป็นกองทุนรวมเปิดที มีการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งล่วงหน้าซึ งระบุเวลาแน่นอน (auto
redemption) 

3.13.1.3 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินดังต่อไปนี ซึ งธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น ธนาคารพาณิชย์
หรือบริษัทเงินทุนรายใดเป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญา เพื อเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนได้ โดยมีมูลค่ารวมกันทั งสิ นเมื อคํานวณเฉพาะธนาคารหรือบริษัทเงินทุนรายนั น ไม่เกินร้อยละ 25 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
(1) ตราสารแห่งหนี ในประเทศ ตามข้อ 13.2.1.1
(2) ตราสารกึ งหนี กึ งทุน ตามข้อ 13.2.1.2 
(3) เงินฝากในสถาบันการเงินตามกฎหมายไทย ตามข้อ 13.2.1.3
(4) สัญญาซื อขายล่วงหน้าตามข้อ 3.12.1.4 ที คู่สัญญามี อันดับความน่าเชื อถืออยู่ในอันดับที สามารถลงทุนได ้(investment
grade)
การคํานวณอัตราส่วนตามวรรคหนึ ง ให้นับตราสารตามวรรคหนึ งและทรัพย์สินตามข้อ 3.13.1.7 (1) ที ธนาคารหรือบริษัทเงิน
ทุนดังกล่าวเป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญา ซึ งกองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้รวมใน
อัตราส่วนดังกล่าว โดยในกรณีของธนาคารพาณิชย์หากธนาคารพาณิชย์นั นเป็นสาขาของธนาคารต่างประเทศให้นําทรัพย์สินที 
นาคารต่างประเทศดังกล่าวเป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้อาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ําประกันหรือคู่สัญญา ซึ งกองทุนได้ลงทุนหรือมี
ไว้รวมในอัตราส่วนดังกล่าวด้วย

ทั งนี ในกรณีที กองทุนมีเงินฝากในนิติบุคคลตามวรรคหนึ ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื อการดําเนินงานของกองทุน มิให้นับมูลค่าของ
เงินฝากดังกล่าวรวมในอัตราส่วนตามวรรคหนึ ง

3.13.1.4 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินดังต่อไปนี ที บุคคลใดเป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลัก
หลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญา เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนได้ โดยมีมูลค่ารวมกันทั งสิ นเมื อคํานวณเฉพาะผู้ออก ผู้สั งจ่าย
ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญารายนั น ไม่เกินร้อยละ 25 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
(1) ตราสารแห่งหนี ในประเทศตามข้อ 3.12.1.1 
(2) ตราสารกึ งหนี กึ งทุนตามข้อ 3.12.1.3 
(3) สัญญาซื อขายล่วงหน้า ตามข้อ 3.12.1.4 ที คู่สัญญามีอันดับความน่าเชื อถืออยู่ในอันดับที สามารถลงทุนได ้(investment
grade) 
ตราสารแห่งหนี ตาม (1) มิให้หมายความรวมถึงหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที ถูกจัดให้เป็นตราสารแห่งหนี ตามข้อ 3.12.1.1

3.13.1.5 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินที กลุ่มกิจการใดเป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้คํ้า
ประกัน หรือคู่สัญญา เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนได้ โดยมีมูลค่ารวมกันทั งสิ นของกลุ่มกิจการนั นไม่เกินอัตราอย่างใดอย่าง
หนึ งดังต่อไปนี แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า
(1) ร้อยละสามสิบของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน
(2) อัตราที คํานวณได้จากนํ้าหนักของกลุ่มกิจการดังกล่าวในตัวชี วัด (benchmark) ของกองทุนนั นรวมกับร้อยละสิบของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนนั น ทั งนี ตัวชี วัดดังกล่าวต้องเป็นดัชนีหรือองค์ประกอบของดัชนี ที มีการเผยแพร่อย่างกว้างขวาง
และสอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนั น

3.13.1.6 การลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินที บริษัทในกลุ่มกิจการใดเป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย หรือคู่สัญญา เพื อเป็นทรัพย์สินของกอง
ทุน หากทรัพย์สินดังกล่าวเป็นองค์ประกอบที ใช้ในการคํานวณตัวชี วัด (benchmark) ของกองทุนนั น บริษัทจัดการอาจลงทุน
หรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินดังกล่าวโดยมีมูลค่ารวมกันทั งสิ นเมื อคํานวณเฉพาะผู้ออก ผู้สั งจ่าย หรือคู่สัญญารายนั น ไม่เกินอัตราที 
คํานวณได้จากนํ้าหนักของทรัพย์สินดังกล่าวในตัวชี วัดรวมกับร้อยละสิบของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั งนี เฉพาะใน
กรณีที อัตราดังกล่าวสูงกว่าอัตราส่วนที กําหนดไว้ในข้อ 3.13.1.3 และข้อ 3.13.1.4 แล้วแต่กรณี
มิให้นําความในข้อ 3.13.1.3 และข้อ 3.13.1.4 มาใช้บังคับกับกรณีตามวรรคหนึ ง

3.13.1.7 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินอื นนอกเหนือจากกรณีที กําหนดไว้ในข้อ 3.13.1.2 ข้อ 3.13.1.3 และ
ข้อ 3.13.1.4 เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมตามอัตราส่วนดังต่อไปนี 
(1) การลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินดังกล่าวซึ งบุคคลใดเป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่
สัญญา ต้องมีมูลค่ารวมกันทั งสิ นเมื อคํานวณเฉพาะผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญา
รายนั น ไม่เกินร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
(2) การลงทุนในหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินตาม (1) เมื อคํานวณรวมทุกบุคคลที เป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง
ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญาแล้วต้องมีมูลค่ารวมกันทั งสิ นไม่เกินร้อยละ15 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

3.13.1.8 ในกรณีของกองทุนรวม ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมลงทุนหรือมีไว้ซึ งเงินฝาก บัตรเงินฝาก ตั วแลกเงิน หรือตั ว
สัญญาใช้เงิน ที ธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ บรรษัทตลาดรอง
สินเชื อที อยู่อาศัย หรือสถาบันการเงินที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น เป็นผู้ออกหรือคู่สัญญา เป็นจํานวนที มีมูลค่ารวมโดยเฉลี ย
ในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 45 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

อัตราส่วนตามวรรคหนึ งมิให้นํามาใช้บังคับกับกองทุนรวมที มีการกําหนดอายุโครงการตั งแต่หนึ งปีขึ นไป ทั งนี เฉพาะในระยะ
เวลาหกเดือนก่อนวันครบกําหนดอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม
ในกรณีที เงินฝากหรือตราสารแห่งหนี ที มีลักษณะคล้ายเงินฝากที กองทุนรวมลงทุนในหรือมีไว้เกินอัตราส่วนที กําหนดตามวรรค
หนึ ง ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินดังกล่าวให้มีมูลค่ารวมโดยเฉลี ยไม่เกินร้อยละ 45 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมภายในสามสิบวันนับแต่วันสิ นรอบปีบัญชีนั น ทั งนี ให้คํานวณอัตราส่วนการลงทุนหรือมีไว้ซึ ง
ทรัพย์สินดังกล่าวโดยเฉลี ยตั งแต่วันแรกของรอบปีบัญชีนั นจนถึงวันที ทรัพย์สินนั นมีมูลค่าเป็นไปตามอัตราส่วนดังกล่าว

เมื อบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ปฏิบัติตามวรรคสามแล้ว ให้บริษัทรายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมทราบภายใน
วันทําการถัดจากวันที ทรัพย์สินนั นมีมูลค่ารวมโดยเฉลี ยไม่เกินร้อยละ 45 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม เพื อให้ผู้
ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ตรวจสอบการปฏิบัติดังกล่าว ทั งนี บริษัทต้องดําเนินการให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน
รวมแจ้งให้สํานักงานทราบภายในห้าวันนับแต่วันที ได้รับรายงานจากบริษัทด้วย

หากบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถปฏิบัติตามวรรคสามได้ สํานักงานอาจสั งให้บริษัทเลิกกองทุนรวมนั น

3.13.1.9 ในกรณีที มีเหตุจําเป็นและสมควร เพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนอันเนื องมาจากปัญหาความผันผวน
(fluctuation) ของตลาดเงินและตลาดทุนในวงกว้างในรอบปีบัญชีใด บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจขอผ่อนผันต่อสํานักงาน
เพื อไม่ต้องนําการลงทุนในหรือมีไว้ซึ งเงินฝาก บัตรเงินฝาก ตั วแลกเงิน หรือตั วสัญญาใช้เงิน ในช่วงเวลาที เกิดความผันผวนดัง
กล่าวมารวมคํานวณอัตราส่วนการลงทุนตามข้อ 3.13.1.8 ได้สําหรับรอบปีบัญชีนั น

3.13.1.10 บริษัทจัดการอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ งสัญญาซื อขายล่วงหน้า ที มีวัตถุประสงค์เพื อการลดความเสี ยง (hedging)
เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนได้ โดยไม่เกินมูลค่าความเสี ยงทั งหมดที กองทุนมีอยู่

3.13.1.11 การคํานวณมูลค่าการลงทุนหรือมีไว้ซึ งสัญญาซื อขายล่วงหน้าเพื อการคํานวณอัตราส่วนการลงทุน ตามข้อ
3.13.1.2 ข้อ 3.13.1.3 และข้อ 3.13.1.4 ให้นับมูลค่าที คู่สัญญาอีกผ่ายหนึ งมีหน้าที ต้องชําระตามสัญญาซื อขายล่วงหน้า รวม
คํานวณในอัตราส่วนของบุคคลที เป็นคู่สัญญาดังกล่าว เว้นแต่กรณีที กองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้ซึ งสัญญานั น ในศูนย์ซื อขาย
สัญญาซื อขายล่วงหน้า บริษัทจัดการไม่ต้องคํานวณมูลค่าและอัตราส่วนตามที กําหนดในข้อดังกล่าว

3.13.1.12 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนได้
โดยมีมูลค่าไม่เกินร้อยละ 25 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

3.13.1.13 บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งหน่วยลงทุนและใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหน่วยลงทุนเพื อเป็น
ทรัพย์สินของกองทุนรวมได้ ไม่เกินอัตราส่วนดังต่อไปนี ทั งนี การลงทุนดังกล่าวไม่รวมถึงหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย์
(1) ลงทุนหรือมีไว้ซึ งหน่วยลงทุนและใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหน่วยลงทุนของแต่ละกองทุนรวมที บริษัทจัดการอื นเป็นผู้รับ
ผิดชอบดําเนินการ ไม่เกินร้อยละ 25 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของแต่ละกองทุนรวมที บริษัทจัดการเป็นผู้รับผิดชอบดําเนินการ
(2) ลงทุนหรือมีไว้ซึ งหน่วยลงทุนและใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหน่วยลงทุนของทุกกองทุนรวมที บริษัทจัดการอื นเป็นผู้รับผิด
ชอบดําเนินการ ไม่เกินร้อยละ 25 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของแต่ละกองทุนรวมที บริษัทจัดการเป็นผู้รับผิดชอบดําเนินการ

3.13.1.14 บริษัทจัดการอาจทําธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืนในนามกองทุนได้ โดยมีมูลค่าธุรกรรมรวมกันทั งสิ นไม่เกิน
ร้อยละ 25 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

3.13.1.15 การลงทุนในหรือมีไว้ซึ งธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืน ให้บริษัทจัดการคํานวณอัตราส่วนการลงทุนตาม
ข้อ3.13.1.3 และ 3.13.1.4 ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 
(1) ในกรณีที มูลค่ารวมของหลักทรัพย์ หรือตราสารแห่งหนี ที ซื อและที โอนมาเพื อดํารงมูลค่าธุรกรรมตามประกาศกําหนด (ถ้า
มี) ณ สิ นวันไม่น้อยกว่ามูลค่าธุรกรรม ให้นําหลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนี ดังกล่าวมาคํานวณอัตราสาวนการลงทุนเท่ากับ
มูลค่าธุรกรรม ทั งนี บริษัทจัดการไม่ต้องนําธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืนมาคํานวณอัตราส่วนการลงทุนที คู่สัญญา
(2) ในกรณีมูลค่ารวมของหลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนี ที ซื อและที โอนมาเพื อดํารงมูลค่าธุรกรรมตามประกาศกําหนด (ถ้าม)ี 
ณ สิ นวัน น้อยกว่ามูลค่าธุรกรรม ให้คํานวณอัตราส่วนการลงทุนดังต่อไปนี 
(ก) นําหลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนี ดังกล่าวมาคํานวณอัตราส่วนการลงทุนเท่ากับมูลค่าหลักทรัพย์ หรือตราสารแห่งหนี นั น
ตามราคาตลาด และ
(ข) นําธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืนมาคํานวณอัตราส่วนการลงทุนที คู่สัญญาเท่ากับส่วนต่างของมูลค่าธุรกรรมกับมูลค่า
หลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนี นั นตามราคาตลาด
(3) ในกรณีเป็นธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืนตามสัญญาที มีข้อกําหนดให้คํานวณมูลค่าหลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนี ที 
ซื อและมูลค่าธุรกรรมรวมเป็นยอดสุทธิของธุรกรรมทั งหมดที กองทุนมีอยู่กับคู่สัญญารายเดียวกัน และที สัญญากําหนดให้
สามารถบังคับชําระหนี ตามธุรกรรมใดธุรกรรมหนึ งจากหลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนี ที ซื อหรือทรัพย์สินที โอนเพื อดํารงมูลค่า
ธุรกรรมตามประกาศกําหนด (ถ้ามี) ของธุรกรรมอื นได้ ให้คํานวณอัตราส่วนการลงทุนดังนี 
(ก) ในกรณีที มูลค่ารวมของหลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนี ที ซื อและที โอนมา เพื อดํารงมูลค่าธุรกรรมตามประกาศกําหนด (ถ้า
มี) ณ สิ นวันของแต่ละธุรกรรม มีมูลค่าไม่น้อยกว่ามูลค่าธุรกรรมแต่ละธุรกรรมนั น ให้คํานวณอัตราสาวนการลงทุนตามหลัก
เกณฑ์ในข้อ (1) 
(ข) ในกรณีที มูลค่ารวมของหลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนี ที ซื อและที โอนมา เพื อดํารงมูลค่าธุรกรรมตามประกาศกําหนด(ถ้า
มี) ณ สิ นวันของแต่ละธุรกรรม มีมูลค่าน้อยกว่ามูลค่าธุรกรรมแต่ละธุรกรรม ให้คํานวณอัตราส่วนการลงทุนตามหลักเกณฑ์ใน
ข้อ (2) 
(ค) ในกรณีที บางธุรกรรมที มูลค่ารวมของหลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนี ที ซื อและที โอนมาเพื อดํารงมูลค่าธุรกรรมตามประกาศ
กําหนด (ถ้ามี) ณ สิ นวันน้อยกว่ามูลค่าธุรกรรม ให้บริษัทจัดการนําหลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนี ที ซื อของธุรกรรม ที มูลค่า
รวมของหลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนี ที ซื อและที โอนมา เพื อดํารงมูลค่าธุรกรรมตามประกาศกําหนด (ถ้าม)ี ณ สิ นวันไม่น้อย
กว่ามูลค่าธุรกรรม มาคํานวณอัตราส่วนการลงทุนเพิ มเติมเพื อชดเชยส่วนต่างของมูลค่าธุรกรรมกับมูลค่ารวมของหลักทรัพย์
หรือตราสารแห่งหนี ที ซื อและที โอนมา เพื อดํารงมูลค่าธุรกรรมตามประกาศกําหนด (ถ้ามี) ณ สิ นวันของธุรกรรมแรก ทั งนี หาก
ภายหลังการชดเชยส่วนต่างข้างต้น มูลค่าสุทธิของทุกหลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนี ที ซื อโดยมีสัญญาขายคืนยังคงน้อยกว่า
มูลค่าสุทธิของทุกธุรกรรม ให้นําธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืนมาคํานวณอัตราส่วนการลงทุนที คู่สัญญาเท่ากับส่วนต่าง
ดังกล่าว

3.13.1.16 บริษัทจัดการอาจทําธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ของกองทุนได้ โดยมีมูลค่าธุรกรรมรวมกันทั งสิ นไม่เกินร้อยละ
25 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั งนี การคํานวณมูลค่าธุรกรรมดังกล่าว ให้บริษัทจัดการคํานวณโดยใช้มูลค่าหลัก
ทรัพย์ที ให้ยืม รวมผลประโยชน์ที พึงได้รับจนถึงวันที คํานวณมูลค่าธุรกรรมดังกล่าว

ในกรณีที ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ในขณะที กองทุนเข้าทําธุรกรรม มีมูลค่าไม่เกินอัตราส่วนที กําหนดในวรรคหนึ ง หากต่อ
มาธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์นั นมีมูลค่าเกินอัตราส่วนดังกล่าวโดยมิได้เกิดจากการทําธุรกรรมเพิ มเติม บริษัทจัดการจะยังคง
มีไว้ซึ งธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ดังกล่าวต่อไปก็ได้

ให้บริษัทจัดการจัดทํารายงานโดยระบุวันที ทรัพย์สินนั นมีมูลค่าเกินอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดพร้อมสาเหตุ และส่งรายงาน
ดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมทราบภายในสามวันทําการนับแต่วันที ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์นั นมีมูลค่า
เกินอัตราส่วนที กําหนด พร้อมทั งจัดทําสําเนารายงานดังกล่าวไว้ที บริษัทจัดการเพื อให้สํานักงานสามารถตรวจสอบได้

3.13.1.17 ให้บริษัทจัดการคํานวณอัตราส่วนการลงทุนหรือมีไว้ซึ งใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิง
ไทย หน่วยลงทุนของกองทุนรวมพันธบัตรเอเชีย หรือธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 
(1) ในกรณีของใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย ให้นับมูลค่าของหลักทรัพย์อ้างอิงของใบแสดง
สิทธิดังกล่าว รวมในอัตราส่วนสําหรับหลักทรัพย์อ้างอิงดังกล่าวที กําหนดในโครงการนี โดยถือเสมือนหนึ งว่ากองทุนได้ลงทุน
หรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์อ้างอิงนั นโดยตรง ทั งนี บริษัทจัดการอาจไม่นับมูลค่าของใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที เกิดจากหลัก
ทรัพย์อ้างอิงไทยรวมในอัตราส่วนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญาที กําหนดตามข้อ 3.13.1.2 3.13.1.3 3.7.1.4
และข้อ 3.13.1.7 ก็ได้

มูลค่าของหลักทรัพย์อ้างอิงที นํามาคํานวณรวมในอัตราส่วนตามวรรคหนึ งให้มีมูลค่าเท่ากับมูลค่าใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์
ที เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทยที กองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้

(2) ในกรณีของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมพันธบัตรเอเชียบริษัทจัดการจะคํานวณอัตราส่วนการลงทุนโดยวิธีใดวิธีหนึ งดังต่อ
ไปนี 
(ก) นับมูลค่าของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมพันธบัตรเอเชียที กองทุนได้ลงทุนในหรือมีไว้ซึ งหน่วยลงทุนดังกล่าว หรือ
(ข) นับมูลค่าของทรัพย์สินที กองทุนรวมพันธบัตรเอเชียดังกล่าวลงทุนหรือมีไว้ รวมในอัตราส่วนสําหรับทรัพย์สินที กําหนดไว้
ในโครงการนี โดยถือเสมือนหนึ งว่ากองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินนั นโดยตรง
(3) ในกรณีของธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ บริษัทจัดการจะคํานวณอัตราส่วนการลงทุนใน หรือมีไว้ซึ งการให้ยืมหลักทรัพย์
โดยให้นับมูลค่าทรัพย์สินที ให้ยืมรวมในอัตราส่วนสําหรับหลักทรัพย์ที กําหนดไว้ในข้อ 3.13.1.2 3.13.1.3 3.13.1.4 และ
3.13.1.7 โดยถือเสมือนหนึ งว่ากองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์นั นอยู่ ทั งนี บริษัทจัดการอาจไม่นับรวมในอัตราส่วนที 
คํานวณตามคู่สัญญาที กําหนดตามข้อ 3.13.1.2 3.13.1.3 3.13.1.4 และ 3.13.1.7 ก็ได้

3.13.1.18 ในการคํานวณอัตราส่วนตามข้อ 3.13.1.2 และ ข้อ 3.13.1.3 ให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี รวม
ทั งเงื อนไขตามข้อ 3.13.1.18 ด้วย
(1) ในกรณีที ทรัพย์สินดังกล่าวมีผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกัน บริษัทจัดการจะคํานวณอัตราส่วนที ผู้ออก
ทรัพย์สินหรือผู้ที เป็นคู่สัญญาดังกล่าว หรือคํานวณอัตราส่วนผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกัน แล้วแต่กรณีก็ได้
(2) ในกรณีที ทรัพย์สินมีบุคคลมากกว่าหนึ งรายเป็นผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกัน บริษัทจัดการจะเลือก
คํานวณอัตราส่วนที ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกันรายใดรายหนึ งก็ได้

3.13.1.19 การคํานวณอัตราส่วนที ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกันตามข้อ 3.13.1.14 จะทําได้ต่อเมื อบุคคลดัง
กล่าวได้ทําการรับรองตลอดไป รับอาวัลทั งจํานวน สลักหลังโอนประเภทมีสิทธิไล่เบี ยโดยไม่มีข้อกําหนดลบล้างหรือจํากัด
ความรับผิดของผู้สลักหลัง หรือค้ําประกันต้นเงินและดอกเบี ยเต็มจํานวนแบบไม่มีเงื อนไข

3.13.1.20 ในกรณีที ตราสารแห่งหนี หรือ ตราสารกึ งหนี กึ งทุน ในขณะที ลงทุนหรือในขณะที ได้มาเป็นทรัพย์สินของกองทุน มี
มูลค่าไม่เกินอัตราส่วนที กําหนดข้างต้น หากต่อมาตราสารแห่งหนี หรือตราสารกึ งหนี กึ งทุนนั น มีมูลค่าเกินอัตราส่วนดังกล่าว
โดยสาเหตุถูกปรับลดอันดับความน่าเชื อถือ ให้บริษัทดําเนินการแก้ไขอัตราส่วนให้เป็นไปตามที กําหนด ภายใน 30 วันนับแต่
วันที มีการประกาศให้ทราบถึงเหตุดังกล่าว เว้นแต่ในกรณีที มีเหตุจําเป็นและสมควรโดยได้รับผ่อนผันจากสํานักงาน

3.13.1.21 ในกรณีที ทรัพย์สินในขณะที ลงทุนหรือในขณะที ได้มาเป็นทรัพย์สินของกองทุน มีมูลค่าไม่เกินอัตราส่วนที กําหนด
ข้างต้น หากต่อมามีมูลค่าเกินอัตราส่วนดังกล่าวจากการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น บริษัทจัดการจะยังคงมีไว้ซึ งทรัพย์สินดัง
กล่าวต่อไป ก็ได้ให้บริษัทจัดการจัดทํารายงานโดยระบุชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินตามวรรคหนึ ง และ
วันที ทรัพย์สินนั นมีมูลค่าเกินอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดพร้อมสาเหตุ และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกอง
ทุนรวมทราบ ภายในสามวันทําการนับแต่วันที ทรัพย์สินนั นมีมูลค่าเกินอัตราส่วนที กําหนด พร้อมทั งจัดทําสําเนารายงานดัง
กล่าวไว้ที บริษัทจัดการ เพื อให้สํานักงานสามารถตรวจสอบได้

3.13.1.22 ในกรณีที การรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นเป็นผลให้กองทุนรวมเป็นผู้ถือหุ้นที บริษัทใดเป็นผู้ออก เพื อเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนรวม เมื อรวมกันทุกกองทุนรวมที บริษัทจัดการเป็นผู้รับผิดชอบดําเนินการเกินกว่าร้อยละ 25 ของจํานวนหุ้นที 
จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของบริษัทนั น บริษัทจัดการจะดําเนินการตามประกาศที สน. 24/2552 เรื อง การลงทุนและการมีไว้
เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุน ลงวันที  28 กรกฎาคม 2552 ดังนี คือ
(1) ปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศที กําหนดให้บริษัทจัดการสามารถรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นได้
(2) งดเว้นการใช้สิทธิออกเสียงในหุ้นจํานวนที เกินอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าว เว้นแต่กรณีที มีเหตุ
จําเป็นและสมควรโดยได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน และ
(3) กรณีที เป็นหุ้นของบริษัทจดทะเบียน และการได้มาซึ งหุ้นของบริษัทดังกล่าว เป็นผลให้กองทุนได้มา หรือเป็นผู้ถือหุ้นของ
บริษัทนั นจนถึงหรือข้ามจุดที ต้องทําคําเสนอซื อ บริษัทจัดการต้องดําเนินการเพื อให้ได้รับการยกเว้นการทําคําเสนอซื อโดย
การลดสัดส่วนการถือหุ้นหรือลดการมีอํานาจควบคุม หรือยื นคําขอผ่อนผันการทําคําเสนอซื อ ตามประกาศคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื อครอบงํากิจการ ทั งนี การ
ลดสัดส่วนการถือหุ้นดังกล่าว ให้บริษัทจัดการลดสัดส่วนตามสัดส่วนของหุ้นของบริษัทจดทะเบียนที แต่ละกองทุนได้มาจาก
การรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น

3.13.1. 23 ในกรณีที ทรัพย์สินในขณะที ลงทุนหรือในขณะที ได้มาเป็นทรัพย์สินของกองทุน มีมูลค่าไม่เกินอัตราส่วนที กําหนด
ข้างต้น หากต่อมามีมูลค่าเกินอัตราส่วนดังกล่าวโดยไม่เข้าลักษณะตามข้อ 3.13.1.6 ข้อ 3.13.1.17  19 และการเกิน
อัตราส่วนดังกล่าวมิได้เกิดจากการลงทุนหรือได้ทรัพย์สินมาเพิ มเติม บริษัทจัดการจะยังคงมีไว้ซึ งทรัพย์สินดังกล่าวต่อไปก็ได้

ให้บริษัทจัดการจัดทํารายงานโดยระบุชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินตามวรรคหนึ ง และวันที ทรัพย์สินนั น
มีมูลค่าเกินอัตราส่วนที กําหนดพร้อมสาเหตุ และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ทราบภายในสามวัน
ทําการ
นับแต่วันที ทรัพย์สินนั นมีมูลค่าเกินอัตราส่วนที กําหนด พร้อมทั งจัดทําสําเนารายงานดังกล่าวไว้ที บริษัทจัดการเพื อให้สํานักงาน
สามารถตรวจสอบได้

3.13.1.24 ข้อจํากัดการลงทุนข้างต้นจะไม่นํามาบังคับใช้ในกรณีที ปรากฏเหตุตามหัวข้อ “การเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม”
และบริษัทจัดการต้องดําเนินการเพื อเลิกกองทุนตามหัวข้อ “การดําเนินการของบริษัทจัดการเมื อเลิกกองทุนรวม”

สรุปอัตราส่วนการลงทุน : 

1. Total noninvestment grade : ลงทุนไม่เกินร้อยละ 100.00 
2. Noninvestment grade company limit : ลงทุนไม่เกินร้อยละ 25.00 
3. Investment grade company limit : ลงทุนไม่เกินร้อยละ 25 
4. Financial institution company limit : ลงทุนไม่เกินร้อยละ 25 
5. Individual fund limit : ลงทุนไม่เกินร้อยละ 25.00 
6. Total fund limit : ลงทุนไม่เกินร้อยละ 25.00 

3.13.2. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นในต่างประเทศ : 

สําหรับกองทุนที มีการลงทุนหรือเข้าเป็นคู่สัญญาในต่างประเทศ ให้บริษัทจัดการลงทุนหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นเพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุน ตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดดังต่อไปนี เพิ มเติมด้วย ทั งนี อัตราส่วนที คํานวณ
ตามประเภททรัพย์สิน ข้อกําหนดในการคํานวณอัตราส่วน และการดําเนินการเมื อมีเหตุที ทําให้ไม่เป็นไปตาม
อัตราส่วน ให้เป็นไปตามที กําหนดในข้อ 3.13.1. โดยอนุโลม

3.13.2.1 บริษัทจัดการอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินดังต่อไปนี เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม โดยไม่จํากัดอัตราส่วน
(1) เงินฝากในสถาบันการเงินต่างประเทศหรือตราสารหนี ที มีลักษณะคล้ายเงินฝากในต่างประเทศตามข้อ 3.12.2.2 ที มี
วัตถุประสงค์เพื อการดําเนินงาน
(2) ตราสารภาครัฐต่างประเทศตามข้อ 3.12.2.1 (1) ที มีอันดับความน่าเชื อถืออยู่ในสองอันดับแรก หรือสัญญาซื อขายล่วง
หน้าที มีสินค้าเป็นตราสารดังกล่าว
ในกรณีของกองทุนรวมเปิด มูลค่าของตราสารภาครัฐต่างประเทศตามข้อ (2) เมื อรวมกันแล้วต้องไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่า
ตราสารนั นในแต่ละรุ่น เว้นแต่เป็นกองทุนรวมเปิดที มีการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งล่วงหน้าซึ งระบุเวลาแน่นอน
(auto redemption) 

3.13.2.2 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งตราสารภาครัฐต่างประเทศที นอกเหนือจากข้อ 3.13.2.1 (2)หรือสัญญาซื อขาย
ล่วงหน้าที มีสินค้าเป็นตราสารดังกล่าว เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนได้โดยมีมูลค่ารวมกันทั งสิ นเมื อคํานวณเฉพาะผู้ออกหรือผู้
เป็นคู่สัญญารายนั น ไม่เกินร้อยละ 35 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั งนี ให้นับรวมกับอัตราส่วนการลงทุนในประเทศ
ด้วย

ในกรณีของกองทุนรวมเปิด มูลค่าของตราสารภาครัฐต่างประเทศตามวรรคหนึ ง ต้องไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าตราสารนั นใน
แต่ละรุ่น เว้นแต่เป็นกองทุนรวมเปิดที มีการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งล่วงหน้าซึ งระบุเวลาแน่นอน (auto
redemption) 

การคํานวณอัตราส่วนตามวรรคหนึ ง ให้นับตราสารตามวรรคหนึ งและทรัพย์สินทุกประเภทที ผู้ออกหรือผู้เป็นคู่สัญญารายดัง
กล่าวเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญา ซึ งกองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินเหล่านั น
รวมในอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าวด้วย

3.13.2.3 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งเงินฝากในสถาบันการเงินต่างประเทศที มีอันดับความน่าเชื อถืออยู่ในอันดับที 
สามารถลงทุนได้ โดยมีมูลค่ารวมกันทั งสิ นเมื อคํานวณเพาะสถาบันการเงินต่างประเทศรายนั น ไม่เกินร้อยละ 25 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

การคํานวณอัตราส่วนตามวรรคหนึ ง ให้นับมูลค่าของทรัพย์สินที กองทุนลงทุนหรือมีไว้ดังต่อไปนี รวมในอัตราส่วนดังกล่าว
1. ทรัพย์สินตามข้อ 3.13.2.4 วรรคหนึ ง และข้อ3.13.2.7 (1) ที สถาบันการเงินต่างประเทศรายเดียวกันเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู ้
รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญา
2. ทรัพย์สินตามข้อ 3.13.1.3 ข้อ 3.13.2.4 และข้อ 3.13.2.7 (1) ที ธนาคารพาณิชย์ซึ งเป็นสาขาของสถาบันการเงินต่าง
ประเทศรายนั นเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญา
ในกรณีที กองทุนมีเงินฝากตามวรรคหนึ ง หรือวรรคสอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื อการดําเนินงานของกองทุน ให้นับมูลค่าของเงิน
ฝากดังกล่าวรวมในอัตราส่วนตามวรรคหนึ ง

3.13.2.4 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินดังต่อไปนี ที บุคคลใดเป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลัก
หลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญา เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนได้ โดยมีมูลค่ารวมกันทั งสิ นเมื อคํานวณเฉพาะผู้ออก ผู้สั งจ่าย
ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญารายนั น ไม่เกินร้อยละ 25 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั งนี 
ให้นับรวมกับอัตราส่วนการลงทุนในประเทศด้วย
(1) ตราสารแห่งหนี ต่างประเทศตามข้อ 3.12.2.1 
(2) หน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศตามข้อ 3.12.2.1 (3) 
(3) สัญญาซื อขายล่วงหน้า ตามข้อ 3.12.2.3 ที คู่สัญญามีอันดับความน่าเชื อถืออยู่ในอันดับที สามารถลงทุนได ้(investment
grade) 
(4) เงินฝากในสถาบันการเงินต่างประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื อการลงทุน
(5) ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิง ที มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นพันธบัตร หรือหุ้นกู้ที ไม่ใช่หุ้นกู้อนุพันธ์
ตามข้อ 13.2.2.5 ทั งนี เฉพาะที มีอันดับความน่าเชื อถืออยู่ในอันดับที สามารถลงทุนได ้(investment grade)
(6) หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และตราสารของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศ ตามข้อ 13.2.2.6

3.13.2.5 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินที กลุ่มกิจการใดเป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้คํ้า
ประกัน หรือคู่สัญญา เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนได้ โดยมีมูลค่ารวมกันทั งสิ นของกลุ่มกิจการนั นไม่เกินอัตราอย่างใดอย่าง
หนึ งดังต่อไปนี แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า
(1) ร้อยละสามสิบของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน
(2) อัตราที คํานวณได้จากนํ้าหนักของกลุ่มกิจการดังกล่าวในตัวชี วัด (benchmark) ของกองทุนนั นรวมกับร้อยละสิบของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนนั น ทั งนี ตัวชี วัดดังกล่าวต้องเป็นดัชนีหรือองค์ประกอบของดัชนี ที มีการเผยแพร่อย่างกว้างขวาง
และสอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนั น

3.13.2.6 การลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินที บริษัทในกลุ่มกิจการใดเป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย หรือคู่สัญญา เพื อเป็นทรัพย์สินของกอง
ทุน หากทรัพย์สินดังกล่าวเป็นองค์ประกอบที ใช้ในการคํานวณตัวชี วัด (benchmark) ของกองทุนนั น บริษัทจัดการอาจลงทุน
หรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินดังกล่าวโดยมีมูลค่ารวมกันทั งสิ นเมื อคํานวณเฉพาะผู้ออก ผู้สั งจ่าย หรือคู่สัญญารายนั น ไม่เกินอัตราที 
คํานวณได้จากนํ้าหนักของทรัพย์สินดังกล่าวในตัวชี วัดรวมกับร้อยละสิบของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั งนี เฉพาะใน
กรณีที อัตราดังกล่าวสูงกว่าอัตราส่วนที กําหนดไว้ในข้อ 3.13.2.2 ข้อ 3.13.2.4 และข้อ 3.13.2.7 แล้วแต่กรณี

มิให้นําความในข้อ 3.13.2.2 ข้อ 3.13.2.4 และข้อ 3.13.2.7 มาใช้บังคับกับกรณีตามวรรคหนึ ง

3.13.2.7 บริษัทจัดการอาจลงทุน หรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินอื นนอกเหนือจากกรณีที กําหนดไว้ในข้อ 3.13.2.2  3.13.2.3 และข้อ
3.13.2.4 เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมตามอัตราส่วนดังต่อไปนี 
(1) การลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินดังกล่าวซึ งบุคคลใดเป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่
สัญญา ต้องมีมูลค่ารวมกันทั งสิ นเมื อคํานวณเฉพาะผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญา
รายนั น ไม่เกินร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
(2) การลงทุนในหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินตาม (1) เมื อคํานวณรวมทุกบุคคลที เป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง
ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญาแล้วต้องมีมูลค่ารวมกันทั งสิ นไม่เกินร้อยละ15 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

3.13.2.8 ในกรณีของกองทุนรวม ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมลงทุนหรือมีไว้ซึ งเงินฝาก บัตรเงินฝาก ตั วแลกเงิน หรือตั ว
สัญญาใช้เงิน ที ธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ บรรษัทตลาดรอง
สินเชื อที อยู่อาศัย หรือสถาบันการเงินที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น หรือธนาคารต่างประเทศเป็นผู้ออกหรือคู่สัญญา เป็นจํานวน
ที มีมูลค่ารวมโดยเฉลี ยไม่เกิน ร้อยละ 45 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ในรอบระยะเวลาบัญชี หรือในรอบอายุ
ของกองทุนรวมสําหรับกองทุนรวมที มีอายุน้อยกว่า 1 ปีแล้วแต่กรณี โดยให้นับรวมเงินฝากในประเทศและต่างประเทศ ทั งนี 
ไม่ว่ากรณีใด มิให้คํานวณเงินฝากในบัญชีเงินฝากเพื อการดําเนินงานของกองทุนเข้าในอัตราส่วนดังกล่าว
อัตราส่วนตามวรรคหนึ งมิให้นํามาใช้บังคับกับกองทุนรวมที มีการกําหนดอายุโครงการตั งแต่หนึ งปีขึ นไป ทั งนี เฉพาะในระยะ
เวลาหกเดือนก่อนวันครบกําหนดอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม
ในกรณีที เงินฝากหรือตราสารแห่งหนี ที มีลักษณะคล้ายเงินฝากที กองทุนรวมลงทุนในหรือมีไว้เกินอัตราส่วนที กําหนดตามวรรค
หนึ ง ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินดังกล่าวให้มีมูลค่ารวมโดยเฉลี ยไม่เกินร้อยละ 45 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมภายในสามสิบวันนับแต่วันสิ นรอบปีบัญชีนั น ทั งนี ให้คํานวณอัตราส่วนการลงทุนหรือมีไว้ซึ ง
ทรัพย์สินดังกล่าว โดยเฉลี ยตั งแต่วันแรกของรอบปีบัญชีนั นจนถึงวันที ทรัพย์สินนั นมีมูลค่าเป็นไปตามอัตราส่วนดังกล่าว
เมื อบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ปฏิบัติตามวรรคสามแล้ว ให้บริษัทรายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมทราบภายใน
วันทําการถัดจากวันที ทรัพย์สินนั นมีมูลค่ารวมโดยเฉลี ยไม่เกินร้อยละ 45 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม เพื อให้ผู้
ดูแลผล ประโยชน์ของกองทุนรวม ตรวจสอบการปฏิบัติดังกล่าว ทั งนี บริษัทต้องดําเนินการให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน
รวมแจ้งให้สํานักงานทราบภายในห้าวันนับแต่วันที ได้รับรายงานจากบริษัทด้วย
หากบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถปฏิบัติตามวรรคสามได้ สํานักงานอาจสั งให้บริษัทเลิกกองทุนรวมนั น

3.13.2.9 ในกรณีที มีเหตุจําเป็นและสมควร เพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนอันเนื องมาจากปัญหาความผันผวน
(fluctuation) ของตลาดเงินและตลาดทุนในวงกว้างในรอบปีบัญชีใด บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจขอผ่อนผันต่อสํานักงาน
เพื อไม่ต้องนําการลงทุนในหรือมีไว้ซึ งเงินฝาก บัตรเงินฝาก ตั วแลกเงิน หรือตั วสัญญาใช้เงิน ในช่วงเวลาที เกิดความผันผวนดัง
กล่าวมารวมคํานวณอัตราส่วนการลงทุนตามข้อ 3.13.2.8 ได้สําหรับรอบปีบัญชีนั น

3.13.2.10 บริษัทจัดการอาจลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้าที มีคู่สัญญาเป็นศูนย์ซื อขายสัญญาซื อขายล่วงหน้าโดยไม่จํากัด
อัตราส่วนของคู่สัญญา

3.13.2.11 การคํานวณมูลค่าการลงทุนหรือมีไว้ซึ งสัญญาซื อขายล่วงหน้าเพื อการคํานวณอัตราส่วนการลงทุนตามข้อ 3.13.2.2
และข้อ 3.13.2.4 ให้นับมูลค่าที คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งมีหน้าที ต้องชําระตามสัญญาซื อขายล่วงหน้า รวมคํานวณในอัตราส่วนของ
บุคคลที เป็นคู่สัญญาดังกล่าว เว้นแต่กรณีที กองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้ซึ งสัญญานั น ในศูนย์ซื อขายสัญญาซื อขายล่วงหน้า
บริษัทจัดการไม่ต้องคํานวณมูลค่าและอัตราส่วนตามที กําหนดในข้อดังกล่าว

3.13.2.12 ในการคํานวณอัตราส่วนตามข้อ 3.13.2.2 และ ข้อ 3.13.2.4 ให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี รวม
ทั งเงื อนไขตามข้อ 3.13.2.13 ด้วย
(1) ในกรณีที ทรัพย์สินดังกล่าวมีผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกัน บริษัทจัดการจะคํานวณอัตราส่วนที ผู้ออก
ทรัพย์สินหรือผู้ที เป็นคู่สัญญาดังกล่าว หรือคํานวณอัตราส่วนผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกัน แล้วแต่กรณีก็ได้
(2) ในกรณีที ทรัพย์สินมีบุคคลมากกว่าหนึ งรายเป็นผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกัน บริษัทจัดการจะเลือก
คํานวณอัตราส่วนที ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกันรายใดรายหนึ งก็ได้

3.13.2.13 การคํานวณอัตราส่วนที ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกันตามข้อ 3.13.2.12 จะทําได้ต่อเมื อบุคคลดัง
กล่าวได้ทําการรับรองตลอดไป รับอาวัลทั งจํานวน สลักหลังโอนประเภทมีสิทธิไล่เบี ยโดยไม่มีข้อกําหนดลบล้างหรือจํากัด
ความรับผิดของผู้สลักหลัง หรือค้ําประกันต้นเงินและดอกเบี ยเต็มจํานวนแบบไม่มีเงื อนไข

3.13.2.14 ในกรณีที ตราสารแห่งหนี ในขณะที ลงทุนหรือในขณะที ได้มาเป็นทรัพย์สินของกองทุน มีมูลค่าไม่เกินอัตราส่วนที 
กําหนดข้างต้น หากต่อมาตราสารแห่งหนี มีมูลค่าเกินอัตราส่วนดังกล่าวโดยสาเหตุ ถูกปรับลดอันดับความน่าเชื อถือให้บริษัท
ดําเนินการแก้ไขอัตราส่วนให้เป็นไปตามที กําหนดภายใน 30 วันนับแต่วันที มีการประกาศให้ทราบถึงเหตุดังกล่าว เว้นแต่ใน
กรณีที มีเหตุจําเป็นและสมควรโดยได้รับผ่อนผันจากสํานักงาน

3.13.2.15 ในกรณีที ทรัพย์สินในขณะที ลงทุนหรือในขณะที ได้มาเป็นทรัพย์สินของกองทุน มีมูลค่าไม่เกินอัตราส่วนที กําหนด
ข้างต้น หากต่อมามีมูลค่าเกินอัตราส่วนดังกล่าวจากการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น บริษัทจัดการจะยังคงมีไว้ซึ งทรัพย์สินดัง
กล่าวต่อไปก็ได้

ให้บริษัทจัดการจัดทํารายงานโดยระบุชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินตามวรรคหนึ ง และวันที ทรัพย์สินนั น
มีมูลค่าเกินอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดพร้อมสาเหตุ และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ทราบ
ภายในสามวันทําการนับแต่วันที ทรัพย์สินนั นมีมูลค่าเกินอัตราส่วนที กําหนด พร้อมทั งจัดทําสําเนารายงานดังกล่าวไว้ ที บริษัท
จัดการเพื อให้สํานักงานสามารถตรวจสอบได้

3.13.2.16 ในกรณีที ทรัพย์สินในขณะที ลงทุนหรือในขณะที ได้มาเป็นทรัพย์สินของกองทุน มีมูลค่าไม่เกินอัตราส่วนที กําหนด
ข้างต้น หากต่อมามีมูลค่าเกินอัตราส่วนดังกล่าวโดยไม่เข้าลักษณะตาม 3.13.2.8 ข้อ 3.13.2.14 และข้อ 3.13.2.15 และการ
เกินอัตราส่วนดังกล่าวมิได้เกิดจากการลงทุนหรือได้ทรัพย์สินมาเพิ มเติม บริษัทจัดการจะยังคงมีไว้ซึ งทรัพย์สินดังกล่าวต่อไป
ก็ได้

ให้บริษัทจัดการจัดทํารายงานโดยระบุชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินตามวรรคหนึ ง และวันที ทรัพย์สินนั น
มีมูลค่าเกินอัตราส่วนที กําหนดพร้อมสาเหตุ และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ทราบภายในสามวัน
ทําการนับแต่วันที ทรัพย์สินนั นมีมูลค่าเกินอัตราส่วนที กําหนด พร้อมทั งจัดทําสําเนารายงานดังกล่าวไว้ที บริษัทจัดการเพื อให้
สํานักงานสามารถตรวจสอบได้

3.13.2.17 ข้อจํากัดการลงทุนข้างต้นจะไม่นํามาบังคับใช้ในกรณีที ปรากฏเหตุตามหัวข้อ “การเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม”
และบริษัทจัดการต้องดําเนินการเพื อเลิกกองทุนตามหัวข้อ “การดําเนินการของบริษัทจัดการเมื อเลิกกองทุนรวม”

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) : 

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.3. รายละเอียดเพิ มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : 

ไม่มี

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 โทรสาร

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

บริษัทจัดการจะเสนอขายหน่วยลงทุนในระยะเวลาเสนอขายครั งแรกที ระบุไว้ในหนังสือชี ชวน โดยเริ มตั งแต่เวลาเปิดทําการ
ของบริษัทจัดการ หรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ถึงเวลา 15.30 น.

5.2.1 การขอรับหนังสือชี ชวนและเอกสารการจองซื อ
ผู้สนใจจองซื อหน่วยลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี ชวน และ เอกสารการจองซื อได้ที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื อคืน ทุกวัน ระหว่าง เวลาทําการ

5.2.2 วิธีการเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน
ในกรณีที ไม่เคยมีบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน ผู้สนใจลงทุนต้องเปิดบัญชีดังกล่าวก่อน โดยกรอกรายละเอียดในใบคําขอเปิดบัญชีผู้
ถือหน่วยลงทุน และเอกสารที กําหนดอย่างถูกต้องและตามความเป็นจริง พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน ตามที บริษัทจัดการ
กําหนดในการเปิดบัญชีซึ งลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง

ผู้จองซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนต้องรับทราบและยินยอมที จะปฏิบัติตามเงื อนไขที กําหนดในใบคําขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน
และใบคําขอเปลี ยนแปลงข้อมูล รวมทั งเงื อนไขอื น ๆ ที บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะกําหนดต่อไป ซึ งจะติดประกาศไว้ที 
บริษัทจัดการ หรือมีจดหมายเพื อแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ ทั งนี กรณีบริษัทจัดการจะแก้ไขเปลี ยนแปลงวิธีการเปิดบัญชี
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยติดประกาศไว้ที บริษัทจัดการ และสํานักงานของผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื อคืน

5.2.3 เอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชี
1. กรณีบุคคลธรรมดา
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรประจําตัวข้าราชการ หรือสําเนาบัตรประจําตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือสําเนา
หนังสือเดินทางซึ งลงนามรับรองความถูกต้อง

2. กรณีนิติบุคคล
(1) สําเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์
(2) สําเนาหนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับ
(3) ตัวอย่างลายมือชื อผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล และเงื อนไขการลงนาม
(4) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล

ทั งนี เอกสารต่าง ๆ ต้องลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง

5.2.4 วิธีการจองซื อหน่วยลงทุน
เมื อผู้สนใจจองซื อหน่วยลงทุนมีบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน แล้ว สามารถจองซื อหน่วยลงทุนด้วยตนเองที บริษัทจัดการหรือผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ได้ตามราคาเสนอขายหน่วยลงทุนในการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก โดยกรอกใบคําสั งซื อ
หน่วยลงทุนให้ครบถ้วนพร้อมชําระเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุน โดยผู้สั งซื อจะต้องสั งซื อหน่วยลงทุนไม่ตํ่ากว่า 50,000 บาท

5.2.5 การรับชําระ และการเก็บรักษาเงินค่าซื อหน่วยลงทุน
ผู้จองซื ออาจชําระเป็นเงินสด หรือชําระเป็นเช็ค ดราฟต์ หรือวิธีอื นใด โดยการชําระเป็นเช็ค ดราฟต์ หรือวิธีอื นใดผู้จองซื อต้อง
ขีดคร่อมเฉพาะสั งจ่าย “บัญชีจองซื อหน่วยลงทุนของ บลจ.แอสเซท พลัส จํากัด” ซึ งเป็นบัญชีกระแสรายวัน ที เปิดไว้กับ
ธนาคารดังต่อไปนี ซึ งดอกเบี ยรับหรือผลประโยชน์ใดๆ ที ได้รับจากบัญชีจองซื อหน่วยลงทุนข้างต้น บริษัทจัดการจะดําเนินการ
ให้เป็นผลประโยชน์ต่อกองทุน
• ธนาคารกสิกรไทย สาขาราษฎร์บูรณะ
• ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาพระรามที  3
• ธนาคารกรุงเทพ สาขาสาทร
• ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาถนนวิทยุ
บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงเพิ มเติมบัญชีดังกล่าว โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ โดยจะติดประกาศไ
ที ที ทําการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

ทั งนี ในการชําระเงินไม่ว่าด้วยวิธีใด หากมิใช่กรณีที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิดอื นภายใต้การ
จัดการของบริษัทจัดการเพื อจองซื อหน่วยลงทุนของกองทุน บริษัทจัดการต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้ก่อนระยะเวลาเสนอ
ขายครั งแรกจะสิ นสุด

ในกรณีที ผู้จองซื อชําระเป็นเงินสด หรือวิธีอื นใดที สามารถเรียกเก็บเงินได้ทันที ผู้จองซื อสามารถจองซื อได้ภายในเวลา 15.30
น. แต่หากผู้จองซื อชําระเป็นเช็ค ดราฟต์ หรือวิธีอื นใดที ต้องส่งเรียกเก็บเงินและทราบผลในวันทําการถัดไป ผู้จองซื อต้อง
ชําระค่าซื อหน่วยลงทุนภายในเวลา 12.00 น.

การจองซื อหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื อบริษัทจัดการได้รับเงินค่าซื อหน่วยลงทุนครบตามจํานวนเงินที สั งซื อ และได้ทํา
รายการขายหน่วยลงทุนแล้ว เพื อให้บริษัทจัดการจัดสรรหน่วยลงทุน ผู้จองซื อหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกคําสั งจองซื อ
หน่วยลงทุนนั นได้เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

ในกรณีที ผู้จองซื อหน่วยลงทุนชําระเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุนเป็นเช็ค ดราฟต์ หรือวิธีอื นใดซึ งถูกปฏิเสธการจ่ายเงิน บริษัท
จัดการจะดําเนินการยกเลิกรายการจองซื อหน่วยลงทุนนั นและแจ้งให้ผู้จองซื อทราบ
บริษัทจัดการจะนําเงินที ได้รับจากการจองซื อหน่วยลงทุนนี เก็บรักษาไว้ในบัญชีเงินฝากในนาม “บัญชีจองซื อหน่วยลงทุนของ
บลจ. แอสเซท พลัส จํากัด” 

5.2.6 การจัดสรรหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื อโดยคํานวณจากจํานวนเงินที ได้รับชําระหารด้วยมูลค่าที ตราไว้ โดยจํานวน
หน่วยลงทุนที ได้รับจัดสรรจะคํานวณตามหลักสากลเป็นตัวเลขทศนิยม 5 ตําแหน่งแต่ใช้ทศนิยม 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยม
ตําแหน่งที  5 ทิ ง

กรณีที ผู้จองซื อชําระค่าจองซื อหน่วยลงทุนเป็นเช็ค ดราฟต์ ตั วแลกเงิน คําสั งจ่ายเงิน หรือวิธีอื นใด บริษัทจัดการจะจัดสรร
หน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื อหน่วยลงทุน ณ วันที บริษัทจัดการ สามารถเรียกเก็บเงินจากเช็ค ดราฟต์ ตั วแลกเงิน คําสั งจ่ายเงิน
หรือวิธีการอื นใดได้เรียบร้อยแล้ว และวันที บริษัทจัดการได้รับเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุนจะต้องอยู่ระหว่างระยะเวลาเสนอขาย
โดยบริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนตามหลักการ “จองซื อก่อนได้ก่อน” 

ในกรณีที จํานวนเงินที ระบุในใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนไม่ตรงกับจํานวนเงินที บริษัทจัดการได้รับชําระ บริษัทจัดการจะจัดสรร
หน่วยลงทุนให้ตามจํานวนเงินที ได้รับชําระเป็นเกณฑ์
ในกรณีที การจองซื อหน่วยลงทุนนั นมีผลให้จํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินจํานวนหน่วยลงทุนที ได้รับอนุมัติจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนโดยใช้หลักการ “จองซื อก่อนได้ก่อน” ตามคําสั งซื อที สามารถเรียก
เก็บเงินได้ ในกรณีที จองซื อพร้อมกัน และมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรร บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรหน่วยลงทุน
ที เหลืออยู่ให้ผู้จองซื อ ที จองซื อพร้อมกันนั นตามสัดส่วนจํานวนหน่วยลงทุนที ผู้จองซื อแต่ละรายจองซื อเข้ามา (Pro Rata)
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทั งหมดก็ได้โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้
ทราบล่วงหน้า

ในกรณีที บริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการจัดสรรหน่วยลงทุนมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือหน่วย
ลงทุน หรือต่อชื อเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะจัดสรรหรือไม่
จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทั งหมดก็ได้ โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ผู้จองซื อทราบล่วงหน้า

5.2.7 การคืนเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุน
ในกรณีที ผู้จองซื อหน่วยลงทุนในการเสนอขายครั งแรกไม่ได้รับการจัดสรรไม่ว่าทั งหมด หรือบางส่วน และ/หรือในกรณีที 
บริษัทจัดการต้องยุติโครงการจัดการเนื องจากไม่สามารถจําหน่ายให้แก่ประชาชนได้ถึง 35 ราย หรือในกรณีที มีการจัดสรร
หน่วยลงทุนให้แก่บุคคลใด หรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกินกว่าหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด
บริษัทจัดการจะแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันสิ นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุน
ครั งแรก และจะคืนเงินค่าซื อหน่วยลงทุนส่วนที ไม่ได้รับการจัดสรรพร้อมดอกเบี ย (ถ้ามี) ให้ผู้จองซื อตามวิธีการรับเงินค่าขาย
คืนหน่วยลงทุนที ผู้จองซื อระบุไว้ในใบคําขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน ภายใน 1 เดือน นับแต่วันสิ นสุดการเสนอขายหน่วย
ลงทุนครั งแรก หรือนับตั งแต่วันปิดการเสนอขายแล้วแต่กรณี เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ให้ดําเนินการโครงการจัดการต่อไปได้ หากบริษัทจัดการไม่สามารถคืนเงินพร้อมดอกเบี ย (ถ้าม)ี อันเนื องจากความผิด
พลาดของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะชําระดอกเบี ยในอัตราไม่ต่ํากว่าร้อยละเจ็ดครึ งต่อปี นับแต่วันที ครบกําหนดเวลาดัง
กล่าวข้างต้น ถึงวันที บริษัทจัดการชําระเงินค่าจองซื อคืนจนครบถ้วน

5.2.8 เงื อนไขการขายหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะปฏิเสธคําสั งซื อหากผู้ลงทุนไม่ใช่ "ผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย"

บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนภายในประเทศไทย และมีวัตถุประสงค์ที จะไม่เสนอขาย
หน่วยลงทุนของกองทุนกับหรือเพื อประโยชน์ของประเทศสหรัฐอเมริกา พลเมืองสหรัฐอเมริกา รวมถึงผู้ที มีหนังสือเดินทางของ
ประเทศสหรัฐอเมริกาหรือผู้ที มีถิ นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา หรือบุคคลซึ งโดยปกติมีถิ นที อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกอง
ทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าวและบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนซึ งจัดให้มีขึ นและดําเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา บริษัทจัดการจึงขอ
สงวนสิทธิที จะปฏิเสธหรือระงับการสั งซื อ การจัดสรร และ/หรือการโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมสําหรับผู้
ลงทุนที เป็นบุคคลอเมริกัน (US person) ดังที กล่าวมาข้างต้น เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก

ในการชําระค่าซื อหน่วยลงทุน หากมิใช่กรณีที ผู้จองซื อหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอื นที จัดตั งโดยบริษัท
จัดการเพื อจองซื อหน่วยลงทุนของกองทุนนี ผู้จองซื อจะต้องชําระค่าซื อหน่วยลงทุนด้วยเงินจนเต็มมูลค่า จะหักกลบลบหนี กับ
บริษัทจัดการไม่ได้

การจองซื อหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื อบริษัทจัดการได้รับเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวนและได้ทํารายการขายหน่วย
ลงทุนแล้ว เพื อให้บริษัทจัดการจัดสรรหน่วยลงทุนและผู้จองซื อจะไม่สามารถยกเลิกคําสั งจองซื อหน่วยลงทุนนั นได้ เว้นแต่ จะ
ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธการจองซื อตามคําสั งจองซื อหน่วยลงทุน ในกรณีที บริษัทจัดการได้
พิจารณาแล้วว่าการจองซื อในกรณีดังกล่าวมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรือต่อชื อเสียง
หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ

สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ นหลังจากนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการจองซื อหน่วยลงทุนของผู้จองซื อ
หน่วยลงทุนแล้วเท่านั น

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

 

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

บริษัทจัดการจะเสนอขายหน่วยลงทุนระหว่างการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกเท่านั น โดยจะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนภาย
หลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก

7. การรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

7.1. ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 บริษัทจัดการ

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.3. วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 รับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.4.1 บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติดังนี 

1. บริษัทจัดการจะรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติไม่เกินปีละ 4 ครั ง โดยบริษัทจัดการจะแจ้งกําหนดวันทําการรับซื อคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบทางไปรษณีย์ ภายใน 30 วันนับตั งแต่วันถัดจากวันจดทะเบียนกองทรัพย์สิน
เป็นกองทุนรวม

ทั งนี บริษัทจัดการจะรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายที มีชื อปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วย
ลงทุน ณ เวลา 8.00 น. ของวันที บริษัทจัดการกําหนดให้มีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

ในการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ บริษัทจัดการมีนโยบายที จะรับซื อคืนเป็นจํานวนเงินที จัดสรรจากเงินสดรับที ได้จาก
ดอกเบี ย และ/หรือกําไรจากเงินลงทุนของตราสารแห่งหนี หรือหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นที กองทุนลงทุน หลังหักค่าใช้จ่าย
ของกองทุน (ถ้ามี) โดยจะจัดสรรเป็นจํานวนเงินที เท่าๆ กันสําหรับแต่ละหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน กรณีที กองทุนได้รับผลกระทบจากการได้รับชําระเงิน
ตามตราสารหนี หรือหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นที กองทุนลงทุนไว้ แตกต่างไปจากเงื อนไขที กําหนด โดยบริษัทจะประกาศใ
ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบในเวปไซต์ของบริษัทจัดการ

2. สําหรับการรับซื อคืนหน่วยลงทุนงวดสุดท้าย บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติที เหลือทั งหมดของผู้
ถือหน่วยลงทุนทุกราย ณ วันครบอายุโครงการ

7.4.2  การจัดสรรเงินให้แก่ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุน
ยกเว้นในกรณีตามข้อ “การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน” หรือ “การไม่ขายหรือไม่
รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน” หรือ “การหยุดรับซื อคืนหน่วยลงทุน” บริษัทจัดการจะจัดสรร
เงินให้แก่ ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยคํานวณจากราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ณ สิ นวันที บริษัทจัดการดําเนินการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติ หากวันดังกล่าวตรงกับวันหยุดจะเลื อนเป็นวันทําการถัดไป

บริษัทจัดการจะคํานวณจํานวนหน่วยลงทุนที จะรับซื อคืนอัตโนมัติ โดยหารจํานวนเงินที จะรับซื อคืนด้วยราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการรับซื อคืนนั น ทั งนี จํานวนหน่วยลงทุนที คํานวณได้จะเป็นตัวเลขทศนิยม 4 ตําแหน่ง โดยตัด
ทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง

บริษัทจัดการจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในทะเบียนหน่วยลงทุน ในวันทําการถัดจากวันทําการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนจํานวนนั น

7.4.3 การชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน ภายใน 5 วันทําการ นับตั งแต่วันถัดจากวัน
ที ทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ในการชําระเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนให้
แก่ ผู้ถือหน่วยลงทุนตามวิธีการที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในใบคําขอเปิดบัญชี ผู้ถือหน่วยลงทุน หรือใบคําสั งขายคืนหน่วย
ลงทุน

7.4.4  เงื อนไขในการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ตกลงสั งขายคืนหน่วยลงทุน และยินยอมให้บริษัทจัดการรับซื อหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
ตามกําหนดเวลาที บริษัทจัดการกําหนด

นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก้ผู้ถือหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ ภายใน 5 วันทําการ
นับตั งแต่วันถัดจากวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมติั

การสั งขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื อบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ได้รับคําสั งขายคืนหน่วย
ลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุน และได้ทํารายการรับซื อคืนหน่วยลงทุนแล้ว

บริษัทจัดการจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในทะเบียนหน่วยลงทุนในวันทําการถัดจากวันทําการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนจํานวนนั น

7.5. ระยะเวลาในการรับซื อคืน :  ไม่เกินปีละ 4 ครั งตามที บริษัทจัดการกําหนด

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน : 

1) บริษัทจัดการจะรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติไม่เกินปีละ 4 ครั ง โดยบริษัทจัดการจะแจ้งวันที จะดําเนินการรับซื อคืน
หน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบทางไปรษณีย์ ภายใน 30 วันนับตั งแต่วันถัดจากวันจดทะเบียนกองทรัพย์สิน
เป็นกองทุนรวม
2) สําหรับการรับซื อคืนหน่วยลงทุนงวดสุดท้าย บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติที เหลือทั งหมด
ของผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย ณ วันครบอายุโครงการ

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.9. รายละเอียดเพิ มเติม : 

8. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

8.1. ช่องทางการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

 บริษัทจัดการ

8.2. รายละเอียดการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการที บริษัทจัดการ
กําหนดให้สามารถสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ เข้ากองทุนนี ระหว่างการเสนอขายครั งแรก
การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนดังกล่าวหมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนหนึ ง (กองทุนต้นทาง) เพื อซื อหน่วยลงทุนของ
อีกกองทุนหนึ ง (กองทุนปลายทาง) โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนจาก กองทุนต้นทางซึ งได้หัก
ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เพื อไปชําระค่าซื อหน่วยลงทุนกองทุนปลายทาง ในกรณีที กองทุนต้นทางใดมี
การคิดค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามระยะเวลาการถือหน่วยลงทุน การคํานวณหน่วยลงทุนที จะขายคืนจาก
กองทุนต้นทาง จะใช้เกณฑ์การคํานวณโดยระบบ “เข้าก่อน ออกก่อน (FIFO)”

9. การชําระค่ารับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน : 

กรณีบริษัทจัดการไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน และจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื นแทน บริษัทจัดการจะกําหนดขั นตอนการดําเนินการต่อไป โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานก่อน และไม่
ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ โดยขั นตอนที กําหนดดังกล่าวต้องสามารถปฏิบัติได้จริง และเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมทุกราย และบริษัทจัดการจะต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วัน

10. การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิด
ไว้แล้วได้ ในกรณีดังต่อไปนี 
(1) บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที เข้าเหตุดังต่อไปนี โดยได้รับ
ความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(ก) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล หรือ
(ข) มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าวอยู่
นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม
(2) มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้ว แต่ในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการยังไม่ได้ชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุน บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลใน
รายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาโดยราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องนั นต่างจากราคารับซื อ
คืนหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไปและคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ถูกต้อง
(3) ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการกองทุนรวมพบว่า ราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุนไม่ถูกต้องและผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
โดยราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องนั นต่างจากราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป และคิดเป็น
อัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ถูกต้อง
การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามข้อ (1) (2)หรือ (3) บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 
(1) เลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนได้ไม่เกินสิบวันทําการนับแต่วันที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนนั น เว้นแต่ได้รับ
การผ่อนผันจากสํานักงาน
(2) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื อนกําหนดการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน
ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบเรื องดังกล่าวด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน
(3) แจ้งการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน พร้อมทั งจัดส่งรายงานที แสดงเหตุผลของการเลื อน และหลักฐานการได้รับความเห็น
ชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ (1) หรือการรับรองข้อมูลของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ (2) ต่อสํานักงานโดยพลัน ทั งนี 
บริษัทจัดการกองทุนรวมจะมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดําเนินการแทนก็ได้
(4) ในระหว่างการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าว ให้บริษัท
จัดการกองทุนรวมรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั น โดยต้องชําระค่าขายคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามลําดับวันที ส่งคําสั งขายคืนก่อน
หลัง

11. การไม่ขายไม่รับซื อคืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง : 

1. บริษัทจัดการจะไม่ขายหรือไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้ว หรือจะหยุดรับคําสั งซื อหรือ
คําสั งขายคืนหน่วยลงทุนได้ เฉพาะในกรณีที กําหนดไว้ ซึ งไม่เกินกรณีดังต่อไปนี 
(1) ตลาดหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิดทําการซื อขายได้ตามปกติ
(2) บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีดังต่อไปนี โดยได้รับความเห็น
ชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(ก) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล
(ข) ไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม หรือ
(ค) มีเหตุจําเป็นอื นใดเพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
ทั งนี การไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้ว หรือการหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนตาม
(ก) (ข) หรือ (ค) ให้กระทําได้ไม่เกินหนึ งวันทําการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน
(3) กองทุนรวมได้ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี เกิดขึ น ซึ งก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อกองทุนรวมอย่างมีนัยสําคัญ
(ก) ตลาดซื อขายหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิดทําการซื อขายได้ตามปกติ ทั งนี เฉพาะในกรณีที กองทุนรวม
ลงทุนในหลักทรัพย์ที ซื อขายในตลาดซื อขายหลักทรัพย์แห่งนั นเกินกว่าร้อยละสิบของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
(ข) มีเหตุการณ์ที ทําให้ไม่สามารถแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และทําให้ไม่สามารถโอนเงินออกจากประเทศ
หรือรับโอนเงินจากต่างประเทศได้ตามปกติ หรือ
(ค) มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าวอยู่
เหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม และผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว
(4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหน่วยลงทุนที รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุน แก่ผู้ลงทุน
เฉพาะราย เนื องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังต่อไปนี 
(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั น ๆ มีส่วนเกี ยวข้องกับการกระทําดังต่อไปนี 
1. การกระทําที เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไม่
ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
2. การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือ
3. การกระทําที เป็นการปฏิบัติตามคําสั งเกี ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน โดยบุคคลผู้มีอํานาจตามกฎหมาย
(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื อทราบข้อเท็จจริงเกี ยวกับลูกค้าได้ในสาระ
สําคัญ

2. เมื อปรากฏเหตุตามข้อ 1 และบริษัทจัดการกองทุนรวมประสงค์จะไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อ
หรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมปฏิบัติดังต่อไปนี 
(1) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุน
โดยพลัน และหากเป็นเหตุตาม ข้อ 1(1) (2) หรือ (3) ให้เปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการ
หยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลันด้วย
(2) รายงานการไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือการหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนพร้อมทั งแสดง
เหตุผล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทุนรวมเปิดนั นให้สํานักงานทราบโดยพลัน
(3) ในกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนหรือหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
ตามข้อ 1(1) (2) และ (3) เกินหนึ งวันทําการให้บริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการดังต่อไปนี ก่อนการเปิดรับคําสั งซื อหรือคํา
สั งขายคืนหน่วยลงทุน
(ก) รายงานการเปิดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนรวมเปิด ณ วันทําการ
สุดท้ายก่อนวันรายงานนั นให้สํานักงานทราบภายในวันทําการก่อนวันเปิดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
(ข) แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเปิดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน
ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการเปิดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนด้วย
วิธีการใด ๆ โดยพลัน

3. บริษัทจัดการจะหยุดการขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้วหรือหยุดรับคําสั งซื อ
หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง โดยราคาขายหน่วย
ลงทุนที ไม่ถูกต้องนั นต่างจากราคาขายหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไปและคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของ
ราคาขายหน่วยลงทุนที ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงาน
การชดเชยราคา ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการ
หยุดขายหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการหยุดรับคําสั งซื อหน่วย
ลงทุนด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน

12. การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

เพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือในกรณีที มีความจําเป็นเพื อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของ
ประเทศ หรือเพื อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศให้บริษัทจัดการหยุด
รับคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดได้เป็นการชั วคราวตามระยะเวลาที เห็นสมควร แต่
รวมแล้วต้องไม่เกิน 20 วันทําการติดต่อกัน เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ขยายระยะเวลาหยุด
รับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกไปได้

13. เงือนไขและข้อจํากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะปฏิเสธคําสั งโอนหน่วยลงทุนหากผู้ลงทุนไม่ใช่ "ผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย" 

บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนภายในประเทศไทย และมีวัตถุประสงค์ที จะไม่เสนอขาย
หน่วยลงทุนของกองทุนกับหรือเพื อประโยชน์ของประเทศสหรัฐอเมริกา พลเมืองสหรัฐอเมริกา รวมถึงผู้ที มีหนังสือเดินทางของ
ประเทศสหรัฐอเมริกาหรือผู้ที มีถิ นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา หรือบุคคลซึ งโดยปกติมีถิ นที อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกอง
ทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าวและบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนซึ งจัดให้มีขึ นและดําเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา บริษัทจัดการจึงขอ
สงวนสิทธิที จะปฏิเสธหรือระงับการสั งซื อ การจัดสรร และ/หรือการโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมสําหรับผู้ลงทุน
ที เป็นบุคคลอเมริกัน (US person) ดังที กล่าวมาข้างต้น เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะไม่จัดสรร และ/หรือปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุนที จะทําให้การถือหน่วยลงทุนเกินข้อจํากัดการถือ
หน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและ
หน้าที ของบริษัทจัดการ

ข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน
ในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัทจัดการมีข้อยกเว้นได้ในกรณีดังต่อไปนี 

(1)  กรณียกเว้นให้ถือหน่วยลงทุนได้โดยไม่จํากัดสัดส่วนสําหรับผู้ถือหน่วยลงทุนดังต่อไปนี 

(ก)  กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ

(ข)  กองทุนประกันสังคม

(ค)  กองทุนการออมแห่งชาติ

(ง)  กองทุนบําเหน็จบํานาญแห่งชาติ

(จ)  กองทุนสํารองเลี ยงชีพ

(ฉ)  กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป

(ช)  กองทุนต่างประเทศที มีลักษณะตาม (ก) ถึง (ฉ)

(ซ)  กองทุนอื นใดที มีลักษณะทํานองเดียวกับกองทุนตาม (ก) ถึง (ฉ)

(ฌ)  นิติบุคคลที จัดตั งขึ นตามกฎหมายไทยนอกเหนือจาก  (ก)  ถึง  (ฉ)  ซึ งไม่อยู่ภายใต้บังคับต้องเสียภาษีเงินไ
นิติบุคคล เช่น ธนาคารออมสิน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มูลนิธิ หรือวัด เป็นต้น

(ญ) บุคคลอื นที ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงานเมื อมีเหตุจําเป็นและสมควร

(2) กรณียกเว้นให้โดยผ่อนคลายสัดส่วนการถือหน่วยลงทุน หรือเมื อเป็นไปตามเงื อนไข ซึ งได้แก่กรณีดังต่อไปนี 

(ก)  กรณีที เป็นการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมอีทีเอฟโดยผู้ลงทุนรายใหญ่และผู้ดูแลสภาพคล่องที ได้รับการแต่ง
ตั งจากบริษัทจัดการ อาจถือหน่วยลงทุนได้โดยไม่จํากัดสัดส่วน ทั งนี เฉพาะในช่วงระยะเวลาตั งแต่วันจดทะเบียน
กองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมจนถึงวันที ครบกําหนดหนึ งปีนับแต่วันที เริ มซื อขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟ
ดังกล่าวในตลาดรอง

(ข)  กรณีของกองทุนรวมที มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนตามอัตราผลประโยชน์ตอบแทนที ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับ
จากการลงทุนในหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจถือหน่วยลงทุนเกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะ
กรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัท
จัดการได้ไม่เกินสัดส่วนที ระบุไว้ในโครงการ ทั งนี เมื อได้รับการผ่อนผันจากสํานักงานตามเหตุจําเป็นและสมควร

(ค)   กรณีที มีเหตุจําเป็นและสมควรอื นใด ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจถือหน่วยลงทุนเกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนตาม
ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและ
หน้าที ของบริษัทจัดการได้แต่ไม่เกินร้อยละห้าสิบของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด โดยได้รับการ
ผ่อนผันจากสํานักงาน ทั งนี ในการผ่อนผันดังกล่าว ให้สํานักงานพิจารณาถึงประโยชน์โดยรวมของผู้ถือหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมดังกล่าวเป็นสําคัญ

14. การจ่ายเงินปันผล : 

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่าย

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : 

14.3. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที ประมาณการได้ที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด) : 

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) : 
ประมาณการค่าธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่าใช้จ่ายทั งหมดข้างต้น ไม่เกินร้อยละ 4.00 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิถัวเฉลี ย (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ ม) 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนทั งหมดไม่เกินร้อยละ 4.00 ต่อปีของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิถัวเฉลี ย (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ ม)

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวม : 

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
อัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วันที คํานวณ *

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
อัตราไม่เกินร้อยละ 0.07 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วันที คํานวณ *

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
อัตราไม่เกินร้อยละ 1.50 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วันที คํานวณ *

15.2.4. ค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการลงทุน : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่าย : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
(1) ค่าใช้จ่ายเพื อวัตถุประสงค์ในการเสนอขายครั งแรกจะจ่ายตามจํานวนที จ่ายจริง โดยทางบัญชีจะตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ของกองทุนเฉลี ยเท่ากันทุกวัน ตลอดอายุโครงการ ได้แก่
(ก) ค่าใช้จ่ายในการจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ การจัดอบรมเผยแพร่ความรู้ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด การส่งเสริมการขาย
ตลอดจนการสัมมนาแนะนํากองทุน ตามที จ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 0.50 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ
(ข) ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที เกี ยวข้องในการจัดตั งกองทุน และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามกฎหมาย
ก.ล.ต.
(2) ค่าใช้จ่ายเพื อการดําเนินงานของกองทุนที เรียกเก็บตามจํานวนที จ่ายจริง โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาตัดจ่ายทั งจํานวน
หรือทยอยตัดจ่ายตามระยะเวลาการใช้งานของค่าใช้จ่ายนั น ได้แก่
(ก) ค่าใช้จ่ายในการจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าสื อโฆษณาประชาสัมพันธ์ การจัดอบรมเผยแพร่ความรู้ ค่าใช้จ่ายด้านการ
ตลาด การส่งเสริมการขายตลอดจนการสัมมนาแนะนํากองทุน ตามที จ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 0.50 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุน
(ข) ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี ค่าที ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามคําสั ง หรือตามกฎหมาย หรือ
ประกาศของสมาคม
(ค) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์และจัดส่งใบแจ้งผลการจัดสรรหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการจัดทําและจัดพิมพ์ ใบคําขอเปิดบัญชี ผู้ถือ
หน่วยลงทุน ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน ใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน เอกสารที เกี ยวข้อง ค่าจัดทําจัดพิมพ์ และจัดส่งหนังสือบอก
กล่าวรายงานต่าง ๆ สาส์นถึงผู้ถือหน่วยลงทุน
(ง) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งเอกสารที เกี ยวกับการแก้ไขเปลี ยนแปลงโครงการ ค่าใช้จ่ายในการลงประกาศในหนังสือพิมพ์
การจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามกฎหมาย ก.ล.ต.
(จ) ค่าจัดทํา ค่าพิมพ์และจัดส่งหนังสือชี ชวนและรายงานประจําปีถึงผู้ถือหน่วยลงทุน
(ฉ) ค่าแปลเอกสารที เกี ยวกับการดําเนินงานของกองทุนเป็นภาษาต่างประเทศ
(ช) ค่าเอกสารทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าเอกสารการลงบัญชีกองทุน
(ซ) ค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) ในการดําเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติหน้าที หรือเรียกค่าสินไหม
ทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการเพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายเพื อรักษาสิทธิของกองทุน ค่าใช้จ่ายในการติดตามหนี ของกองทุน
(ฌ) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระหนี เป็นทรัพย์สินอื นแทนการชําระหนี ด้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนี 
ค่าธรรมเนียมศาล ค่าธรรมเนียมทนายความ ค่าใช้จ่ายในด้านนิติกรรม ค่าประเมินราคา ค่าจดจํานอง ค่าปลดจํานอง ค่าจัด
พิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่าย หรือค่าธรรมเนียมอื นใดที เกี ยวข้องกับทางราชการ ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการรับชําระหนี เป็นทรัพย์สิน
อื นแทนการชําระหนี ด้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนี ค่าใช้จ่ายด้านภาษี ค่าทําประกันภัยดูแล และเก็บรักษาตลอดจน ค่าใช้จ่าย
ในการจําหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สินดังกล่าว
(ญ) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
(ฎ) ค่าธรรมเนียมธนาคารต่าง ๆ ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าประกาศในหนังสือพิมพ์ ค่า
ไปรษณียากรสําหรับหนังสือโต้ตอบกับผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าพาหนะ ค่าใช้จ่ายในการสื อสารโต้ตอบโดยวิธีอื นที มิใช่ทาง
ไปรษณีย์
(ฏ) ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการชําระบัญชีและเลิกกองทุน
(ฐ) ค่าใช้จ่ายที เกิดขึ นจากการติดตามทวงถาม หรือการดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใด ของกองทุนรวม
การคิดค่าใช้จ่ายตาม (1) และ (2) จะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที กําหนดโดยสมาคมนักบัญชี และผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
แห่งประเทศไทย
(3) ค่าธรรมเนียมที เกี ยวกับการซื อหลักทรัพย์ ซึ งจะรวมอยู่ในต้นทุนของค่าซื อหลักทรัพย์เมื อมีการซื อหลักทรัพย์และค่า
ธรรมเนียมที เกี ยวกับการขายหลักทรัพย์จะถูกหักจากค่าขายหลักทรัพย์เมื อมีการขายหลักทรัพย์ ได้แก่
(ก) ค่าอากรแสตมป์
(ข) ค่าธรรมเนียมหรือค่านายหน้าการซื อขายหลักทรัพย์
(ค) ค่าใช้จ่ายอื น ๆ (ถ้ามี) 
(4) ค่าใช้จ่ายที อาจเกิดขึ นจากการลงทุนในต่างประเทศ เช่น ค่าธรรมเนียมการทํารายการซื อ ขาย รับมอบ ส่งมอบทรัพย์สิน
ในต่างประเทศ (Transaction Fee) อากรแสตมป์ และภาษีต่างๆที เกี ยวข้อง ค่าใช้จ่าย หรือค่าธรรมเนียมที ต้องจ่ายตามข้อ
กําหนด หรือกฎหมายของประเทศที กองทุนไปลงทุน ตลอดจนค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้องกับการติดต่อประสานงานกับผู้จัดการ
กองทุนในต่างประเทศ เช่น ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าโทรสารทางไกล เป็นต้น (ถ้ามี) ตามที จ่ายจริง
(5) ค่าใช้จ่ายเกี ยวกับการเก็บรักษาทรัพย์สินในต่างประเทศ (ถ้ามี) นอกเหนือจาก ”ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี”
ตามที จ่ายจริง โดยจะไม่เกินร้อยละ 0.15 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
(6) ค่าใช้จ่ายในการประกันความเสี ยงจากอัตราแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศ หรืออัตราดอกเบี ย (ถ้าม)ี ตามที จ่ายจริง
(7) ใช้จ่ายที เกิดจากการผิดนัดชําระราคา (Failed Trade) 
(8) ค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้อง กับการจัดการกองทุนซึ งมิได้ระบุไว้ในข้อ 23.2 (ถ้ามี) โดยบริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากกองทุนตาม
จํานวนเงินและเวลาที เกิดค่าใช้จ่ายนั นจริง ทั งนี การเรียกเก็บค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะไม่เกินร้อยละ 0.01 ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนโดยบริษัทจัดการจะเป็นผู้รับผิดชอบส่วนที เกินกว่าอัตราที กําหนด

ในกรณีที มีค่าใช้จ่ายตามข้อ (8) บริษัทจัดการจะเปิดเผยแยกเป็นรายการอย่างชัดเจนในหนังสือชี ชวนฉบับข้อมูลสําคัญที ผ ู ้
ลงทุนควรทราบและในรายงานประจําปี ซึ งบริษัทจัดการ จัดทําเมื อสิ นรอบระยะเวลาบัญชีแต่ละปี

ค่าใช้จ่ายตามข้อ (1) และข้อ (2) จะถูกเปิดเผยเป็นยอดรวมของค่าใช้จ่าย ปรากฎในรายการค่าใช้จ่าย การดําเนินงานในงบ
กําไรขาดทุน ของกองทุนซึ งเป็นส่วนหนึ งของรายงานประจําปี

ทั งนี ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั งหมดของกองทุนจะบวกด้วยภาษีมูลค่าเพิ มและภาษีอื นใดในทํานองเดียวกัน

อย่างไรก็ตาม หากมีการเปลี ยนแปลงเกี ยวกับภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดในทํานองเดียวกัน บริษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงการรับรู้ภาษีต่าง ๆ ดังกล่าวโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

15.3. ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Frontend Fee) : มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ไม่เกินร้อยละ 1 ของมูลค่าหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจเก็บค่าธรรมเนียมการขายจากผู้สั งซื อหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มใน
อัตราที ไม่เท่ากัน

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (Backend Fee) : ไม่มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 

15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) : มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
คิดเช่นเดียวกับการคิดค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน โดยอาจคิดค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนแต่ละกลุ่มมนอัตราที ไม่เท่ากัน

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ในอัตรา 50 บาท ต่อรายการ โดยผู้โอนจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวในวันที ยื นคําขอโอนหน่วยลงทุน

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนขอให้บริษัทจัดการออกใบหน่วยลงทุน ทั งนี ภายใต้เงื อนไขข้อ 14.2 หรือขอให้ออกเอกสารแสดงสิทธิ
แทนฉบับเดิมที สูญหาย บริษัทจัดการจะคิดค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนในอัตรา 50 บาท ต่อ 1
ฉบับ

15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
1. ค่าธรรมเนียมการทํารายการซื อขายหน่วยลงทุนตามอัตราที ธนาคารพาณิชย์กําหนด (ถ้ามี)
2. ค่าธรรมเนียมการโอนเงินเพื อซื อหน่วยลงทุนหรือการโอนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือค่าธรรมเนียมการหักเงินจากบัญชีผู้
ซื อหน่วยลงทุน ตามอัตราที ธนาคารพาณิชย์กําหนด (ถ้ามี)
บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าใช้จ่ายอื นๆจากผู้ถือหน่วยลงทุนที ขอให้บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนดําเนินการให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือจากกรณีปกติ ที บริษัทจัดการดําเนินการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย เช่น ค่าใช้จ่ายในการจด
แจ้งจํานํากับนายทะเบียน ค่าแก้ไขเปลี ยนแปลงข้อมูลในทะเบียน เป็นต้น ทั งนี บริษัทจัดการจะคิดค่าธรรมเนียมการดําเนิน
การให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นกรณีพิเศษ ในอัตราไม่เกิน 75 บาท ต่อ 1 รายการ

15.4. วิธีการคํานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม : 

* บริษัทจัดการจะคํานวณค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วย
ลงทุน ทุกวันที มีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิโดยใช้มูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่า
ธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วันที คํานวณ นั นเป็น
ฐานในการคํานวณค่าธรรมเนียม โดยค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะบวกด้วยภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื นใดใน
ทํานองเดียวกัน (ถ้ามี) และบริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการ, ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน เป็นราย
3 เดือน และค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ เป็นรายเดือน

ทั งนี การตัดค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที กําหนดโดยสมาคมบริษัทนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
แห่งประเทศไทยและหากมีการเปลี ยนแปลงเกี ยวกับภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื นใดในทํานองเดียวกัน บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงการรับรู้ภาษีต่าง ๆ ดังกล่าวโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

15.5. การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย : 

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายโดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ โดยบริษัทจะ
ดําเนินการดังต่อไปนี 

1. กรณีเพิ มอัตราค่าธรรมเนียม หรืออัตราค่าใช้จ่ายที บริษัทจัดการได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนและหรือจากกองทุน บริษัท
จัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วันโดยจะติดประกาศที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการและ
ที ทําการทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับเป็นเวลา 3
วันติดต่อกัน ทั งนี การเพิ มอัตราค่าธรรมเนียมหรืออัตราค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะต้องไม่เกินร้อยละ 5 ของอัตราค่าธรรมเนียมหรือ
อัตราค่าใช้จ่ายภายในรอบระยะเวลา 1 ปี

2. กรณีที บริษัทจัดการจะลดค่าธรรมเนียมหรืออัตราค่าใช้จ่าย บริษัทจัดการจะปิดประกาศไว้ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ
และที ทําการทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ทั งนี การเปลี ยนแปลงดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการต้องแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับตั งแต่
วันเปลี ยนแปลง กรณีที สมาคม คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือหน่วยงานที เกี ยวข้องมีการ
เปลี ยนแปลงหลักเกณฑ์ในการตัดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมตามที ระบุเป็นอย่างอื นในอนาคต บริษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงวิธีการตัดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ที บังคับใช้ใหม่ โดยถือว่าได้รับมติจากผู้
ถือหน่วยลงทุนแล้ว

15.6. หมายเหตุ : 

16. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.1. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน : ในประเทศ

16.2. เงื อนไขพิเศษ : 

1. บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกําหนด
ทั งนี กรณีที กองทุนมีการลงทุนในทรัพย์สินต่างประเทศบริษัทจัดการจะใช้อัตราแลกเปลี ยนที เหมาะสม ภายใต้ความเห็นชอบ
ของผู้ดูแลผลประโยชน์ ซึ งเป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือประกาศของสมาคมบริษัทจัดการลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคํานวณ
ทรัพย์สินสุทธิส่วนที ลงทุนในต่างประเทศ
2. บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี 
(2.1) คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการ
(2.2) คํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ทั งนี ให้ใช้มูลค่าหน่วย
ลงทุนของสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาดังกล่าว
(2.3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังต่อไปนี 
(ก) วันทําการก่อนวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศภายในวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด
(ข) วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศภายในวันทําการถัดไป
(ค) วันทําการสุดท้ายของแต่ละเดือน โดยให้ประกาศภายในวันทําการถัดไป ทั งนี เฉพาะในกรณีที กองทุนรวมกําหนดวัน
ทําการซื อขายหน่วยลงทุนแต่ละครั งห่างกันยาวกว่าหนึ งเดือน
(ง) วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล โดยให้ประกาศภายในวันทําการถัดไป
ความใน (ก) มิให้นํามาใช้บังคับกับกองทุนรวมเปิดที ซื อขายหน่วยลงทุนทุกวันทําการ และกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภท
สถาบัน
(4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศ
ภายในวันทําการถัดไป
การประกาศมูลค่าและราคาตามวรรคหนึ ง (3) และ (4) ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมปฏิบัติดังต่อไปนี 
(1) ใช้ตัวเลขทศนิยมตามที กําหนดไว้ในข้อ 3. และต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(2) ดําเนินการด้วยวิธีการใด ๆ เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที เหมาะสม เช่น การประกาศทางหนังสือพิมพ์
หรือการประกาศทางเว็บไซต์ เป็นต้น และภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้ และ
(3) จัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวม และสถานที ทุกแห่งที ผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซื อคืนหน่วยลงทุนใช้ซื อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการกองทุนรวม
จะจัดให้มีข้อมูลดังกล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้

ในกรณีที มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดไม่ถูกต้อง บริษัทจัดการจะดําเนิน
การตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศกําหนด

3. การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือจํานวนหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมเปิด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
(3.1) คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยม ตามหลัก
สากล
(3.2) คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลัก
สากล สําหรับมูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณ ราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมตําแหน่ง
ที  4 ขึ น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตําแหน่ง
ที  5 ทิ ง
(3.3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (3.2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหน่ง โดยตัดทศนิยม
ตําแหน่งที  5 ทิ ง และประกาศราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ตามที คํานวณได้ใน (3.2) 
(3.4) คํานวณจํานวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล แต่จะ ใช ้
ผลลัพธ์เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตําแหน่ง โดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
ในกรณีที มีผลประโยชน์เกิดขึ นจากการคํานวณตาม (3.1) ถึง (3.4) บริษัทจัดการจะนําผลประโยชน์นั นรวมเข้าเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนรวมเปิด

16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : 

ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการที www.assetfund.co.th
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะประกาศ โดยช่องทางอื นใดที เหมาะสม โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
และบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน

16.4. หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

1.ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องน้อยกว่าหนึ งสตางค์ หรือต่างจากราคาหน่วยลงทุน
ที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป แต่ไม่ถึงร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง บริษัทจัดการจะจัดทําและส่งรายงานให้
ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบถึงความผิดพลาดภายใน 7 วันทําการนับแต่วันที พบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และจัดให้มีสําเนา
รายงานดังกล่าวไว้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการเพื อให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้ โดยรายงานดัง
กล่าวจะมีรายการอย่างน้อย ดังต่อไปนี 
(1) ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง
(2) ราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง
(3) สาเหตุที ทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
(4) มาตรการป้องกันเพื อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง ทั งนี เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจาก
ปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือ
ศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง
ในกรณีที เหตุของความผิดพลาดซึ งทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามวรรคหนึ งมีผลต่อเนื องต่อการคํานวณราคาหน่วย
ลงทุนครั งต่อไป เช่น การกําหนดอัตราดอกเบี ยผิดพลาด เป็นต้น บริษัทจัดการจะแก้ไขราคาหน่วยลงทุนให้ถูกต้องนับแต่วันที 
บริษัทจัดการพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องด้วย

2.ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราตั งแต่
ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง บริษัทจัดการจะคํานวณราคาหน่วยลงทุนย้อนหลังนับแต่วันที พบราคาหน่วยลงทุน
ไม่ถูกต้องจนถึงวันที ราคาหน่วยลงทุนถูกต้อง และดําเนินการดังต่อไปนี เฉพาะวันที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องต่างจากราคา
หน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราส่วนตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง

(1) จัดทํารายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาให้เสร็จสิ นภายในวันทําการถัดจากวันที พบว่าราคาหน่วย
ลงทุนนั นไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ภายในวันทําการถัดจากวันที คํานวณราคาหน่วยลงทุนเสร็จ
สิ น เพื อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าวภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการส่งรายงานให้ผู้ดูแล
ผลประโยชน์ ทั งนี รายงานดังกล่าวจะมีรายการอย่างน้อยดังต่อไปนี 
(ก) ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง
(ข) ราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง
(ค) สาเหตุที ทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
(ง) การดําเนินการของบริษัทจัดการเมื อพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
ทั งนี บริษัทจัดการจะจัดให้มีสําเนารายงานตาม (1) ไว ้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการ เพื อให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
สามารถตรวจสอบได้
(2) แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนที ถุกต้องภายในวันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาตาม (1)
(3) ประกาศชื อกองทุนรวมที มีการแก้ไขราคาตาม (2) และวัน เดือน ปีที มีการแก้ไขราคาตาม (2)ในหนังสือพิมพ์รายวันอย่าง
น้อยหนึ งฉบับภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว
(4) ชดเชยราคาให้แล้วเสร็จและแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที ได้ซื อหรือขายคืนหน่วยลงทุน
ในช่วงระยะเวลาที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องทราบถึงการแก้ไขราคาตาม (2) และการชดเชยราคา ภายใน 5 วันทําการนับแต่
วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว
(5) จัดทํารายงานมาตรการป้องกันเพื อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าว พร้อมทั งสําเนารายงานการ
แก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาที จัดทําตาม (1) ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 7 วันทําการนับ
แต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคานั น เว้นแต่ในกรณีที 
ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ บริษัทจัดการจะไม่ส่งรายงานมาตรการป้องกัน
ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่จะส่งสําเนาเอกสารที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่าการที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมี
สาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้แทน

3. ในการชดเชยราคาตามข้อ 2 (4) บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี 
(1) กรณีราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องตํ่ากว่าราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง (understate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี 
(ก) กรณีที เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับ
ส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องหากปรากฏว่าผู้ซื อหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลือ
อยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จะต้องลด บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวน
เท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วยลงทุนที เหลืออยู่นั นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับ
ส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื อชดเชยราคาให้แก่กองทุนเปิด เว้นแต่การที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมา
จากปัจจัยภายนอกที 
ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื อขายหลัก
ทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว
(ข) กรณีที เป็นการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่า
เท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับ
ส่วนต่างของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน แต่หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่
บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน
(2) กรณีราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องสูงกว่าราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง (overstate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี 
(ก) กรณีที เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับ
ส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่าง
ของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุน
(ข) กรณีที เป็นการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่า
เท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องหากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วย
ลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จะต้องลด บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการ
เองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วยลงทุนที เหลืออยู่นั นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็น
จํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื อชดเชยราคาให้แก่กองทุนเปิด เว้นแต่การที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูก
ต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว
ในกรณีที บริษัทจัดการต้องชดเชยราคาเป็นเงินให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนรายใดมีมูลค่าไม่ถึงหนึ งร้อย
บาท บริษัทจัดการอาจนําเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที มีการจ่ายเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุน แต่ถ้าบุคคลดังกล่าว
ไม่มีสถานะเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจัดการจะชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาการจ่ายเงินของกองทุนเปิดเพื อชดเชย
ราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนตาม (1) (ข) หรือผู้ซื อหน่วยลงทุนตาม 2(ก) บริษัทจัดการอาจจ่ายเงินของบริษัทจัดการเอง
แทนกองทุนเปิดก็ได้

4. บริษัทจัดการจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที เกิดขึ นจากราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง เช่น ค่าใช้จ่ายในการประกาศการแก้ไข
ราคาตามข้อ 2(3) ในหนังสือพิมพ์ ค่าออกเช็ค ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเงินชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุนและผู้ขายคืน
หน่วยลงทุน เป็นต้น เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้

17. ชื อผู้เกี ยวข้อง : 

17.1. ชื อบริษัทจัดการ : 

ชื อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนแอสเซท พลัส จํากัด

17.2. ชื อผู้ดูแลผลประโยชน์ : 

ชื อ : ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)

17.3. ชื อผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : 

ไม่มี

17.4. ชื อของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : 

ชื อ :

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

17.5. ที ปรึกษา : 

17.5.1. ชื อที ปรึกษาการลงทุน : 

ชื อ :

17.5.2. ชื อที ปรึกษากองทุน : 

17.6. ผู้สอบบัญช ี: 

ชื อ : นาย ประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์

ชื อ : นาย เทอดทอง เทพมังกร

ชื อ : นางสาว ชมภูนุช แซ่แต้

ชื อ : นาย ไกรสิทธิ ศิลปมงคลกุล

รายละเอียดเพิ มเติม (ผู้สอบบัญช)ี : 

หรือบุคคลอื นที ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี โดยบริษัทจัดการจะแจังให้สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

17.7. การแต่งตั งคณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : 

18. รอบระยะเวลาบัญชีประจําปีของกองทุนรวม : 

18.1. วันที สิ นสุดรอบบัญช ี: วันที เดือน

18.2. วันที สิ นสุดรอบบัญชีครั งแรก : วันที 

18.3. รายละเอียดเพิ มเติม : 

ประมาณ 12 เดือนนับจากวันที จดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม

ทั งนี บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะขยายรอบระยะเวลาบัญชีสุดท้ายของกองทุนให้สิ นสุด ณ วันเลิกกองทุนได้ โดยรอบระยะ
เวลาบัญชีดังกล่าวจะไม่เกิน 15 เดือน ซึ งบริษัทจัดการจะจัดทํางบการเงินเพียงรอบเดียว ณ วันเลิกกองทุน

19. การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ :

19.1 การแก้ไขเพิ มเติมโครงการตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากปรากฏว่ามติของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่เกินร้อยละห้า
สิบห้าของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของโครงการ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมส่งเอกสารหลักฐานเกี ยวกับ
การขอมติและการนับมติไปยังผู้ดูแลผลประโยชน์ เพื อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองผลการนับมตินั น

มติของผู้ถือหน่วยลงทุนตามวรรคหนึ ง หมายความว่า มติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุน
รวมกันเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของโครงการ

19.2 ในกรณีที กองทุนรวมใดมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนนอกจากจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลัก
เกณฑ์เกี ยวกับการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนที กําหนดไว้ในข้อผูกพัน หรือที กําหนดไว้ในมาตรา 129 หรือตามที กําหนดใน
ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที ของ
บริษัทจัดการ การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์เพิ มเติมดังต่อไปนี ด้วย

(1) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้รับผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนไม่
เท่ากัน ให้ได้รับมติผู้ถือหน่วยลงทุนที ถือหน่วยลงทุนชนิดที ได้รับผลกระทบเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิด

(2) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใด ให้ได้รับมติผู้ถือหน่วยลงทุนที ถือ
หน่วยลงทุนชนิดที ได้รับผลกระทบเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิด

(3) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ งให้ได้รับมติผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดที ได้รับผลกระ
ทบเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนชนิดนั น

19.3 ในกรณีที การแก้ไขเพิ มเติมโครงการหรือวิธีการจัดการได้กระทําตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะแจ้งให้
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับตั งแต่วันถัดจากวันที ได้มีมติแก้ไขและแจ้งการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ
จัดการกองทุนรวมหรือวิธีการจัดการไปยังผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายและจะประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ
ภายใน 15 วันนับตั งแต่วันถัดจากวันที ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือวันที ได้มีมติให้แก้ไขเพิ ม
เติม แล้วแต่กรณี

เว้นแต่กฎหมาย ก.ล.ต. กําหนดเป็นอย่างอื น ในการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนหรือแก้ไขวิธีจัดการ หากมิได้กระทํา
ตามมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที 
จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของโครงการจัดการกองทุนรวม จะต้องได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมติดังกล่าว ให้เป็นไปตามข้อกําหนดในข้อ
ผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การขอมติเพื อแก้ไขเพิ มเติมโครงการเป็นไปตามที กําหนดไว้
ในมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

19.4 ในการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ หากไม่สามารถดําเนินการตามมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ เนื องจากข้อ
จํากัดในการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการ
ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการอาจดําเนินการขอรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ตามแนวทางที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดได้

หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมติดังกล่าว ให้เป็นไปตามข้อกําหนดในข้อ
ผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การขอมติเพื อแก้ไขเพิ มเติมโครงการเป็นไปตามที กําหนดไว้
ในมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

20. ข้อกําหนดอื น ๆ : 

1. ในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนตามนัยข้อ 4 ของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่า
ด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับการดํารงความเพียงพอของเงินกองทุน และการทําประกันภัยความรับผิดของบริษัทจัดการ บริษัท
จัดการจะเปลี ยนให้บริษัทจัดการรายอื นเข้าจัดการกองทุนรวมแทน ด้วยวิธีขอรับความเห็นชอบจากสํานักงาน หรือ ขอมติโดย
เสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้ว
ทั งหมดของกองทุนรวมภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที บริษัทจัดการรู้ หรืออาจรู้ถึงการไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงิน
กองทุนดังกล่าว ทั งนี หากมีเหตุจําเป็นและสมควร บริษัทจัดการอาจขอให้สํานักงานพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้ โดย
การคัดเลือกบริษัทจัดการรายใหม่จะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ และ ในกรณีที มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ นจาก
การเปลี ยนบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว

หากบริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการภายในระยะเวลาที กําหนด บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุนรวมต่อไป

2. ในกรณีที บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้ว
ทั งหมด บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องไม่นับคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนั นในส่วนที เกินกว่าหนึ งในสามของ
จํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด และดําเนินการแก้ไขสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนของบุคคลหรือกลุ่มบุคคล
เดียวกันนั นให้มีจํานวนไม่เกินหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนรวมนั นภายในสองเดือน
นับแต่วันที ปรากฏกรณีดังกล่าว หรือดําเนินการเลิกกองทุนรวมนั นทันที เว้นแต่เข้าข้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการตลาด
ทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัทจัดการ

3. บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื อกองทุนจากบุคคลที เป็นผู้ให้บริการ อันเนื องมาจากการใช้บริการของบุคคล
ดังกล่าวในการจัดการกองทุนได้ แต่ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 
(1) ผลประโยชน์ตอบแทนที รับไว้นั นต้องเป็นทรัพย์สินที มีมูลค่าในทางเศรษฐกิจและต้องเกี ยวกับบทบาทโดยตรงของความ
เป็นกองทุนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
(2) ต้องไม่มีพฤติกรรมที แสดงให้เห็นว่าบริษัทจัดการใช้บริการของบุคคลนั นบ่อยครั งเกินความจําเป็นเพื อให้กองทุนได้รับ
ประโยชน์จากบุคคลดังกล่าว (churning) 
ในการจัดสรรผลประโยชน์ตามวรรคหนึ งให้แก่กองทุนที อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ บริษัทต้องกระทําด้วย
ความเป็นธรรมและคํานึงถึงลักษณะและประเภทหลักทรัพย์ที อาจมีไว้ได้ของกองทุนนั นด้วย

4. ตัวชี วัด (Benchmark) ของการลงทุนในกองทุนนี จะเปรียบเทียบกับอัตราผลตอบแทนของการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลอายุ
ประมาณ 5 ปี ที ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี ไทย (ThaiBMA) (35%) และอัตราผลตอบแทนของการลงทุนใน
พันธบัตรรัฐบาลอาย ุ5 ปี ของประเทศที ลงทุน ณ วันที ลงทุน บวกด้วยส่วนชดเชยความเสี ยงจากการลงทุน (Spread) อันดับ
ความน่าเชื อถือ BBB ณ วันที ลงทุนปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี ยงอัตราแลกเปลี ยนเพื อคํานวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงิน
บาท ณ วันที ลงทุน (65%)

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ ที จะเปลี ยนแปลงเกณฑ์มาตรฐานในการวัดผลการดําเนินงาน เพื อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ
นโยบายของกองทุนหลักตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน โดย
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า และจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสมาคม
บริษัทจัดการลงทุนประกาศกําหนด

ทั งนี กรณีที มีการเปลี ยนแปลงตัวชี วัดของการลงทุนอันเนื องมาจากปัจจัยภายนอก เช่น มีการยกเลิกการคํานวณดัชนีดังกล่าว
หรือหน่วยงานที กํากับดูแลมีการเปลี ยนแปลงตัวชี วัด เป็นต้นบริษัทจัดการสงสนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงตัวชี วัดดังกล่าว โดยไม่
ถือเป็นการแก้ไขโครงการ โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ สํานักงานของ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนและประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

5. ข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน

บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดจะถือหน่วยลงทุนได้ไม่เกินหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด
ของกองทุนรวม

6. ข้อกําหนดเกี ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกัน
ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายที เรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ งต่อไปจะเรียก
ว่า FATCA) โดยมีผลบังคับใช้วันที  1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าวกําหนดให้สถาบันการเงินที ไม่ใช่สัญชาติ
อเมริกันนอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานข้อมูลเกี ยวกับบัญชีของบุคคลที อยู่ใน
บังคับต้องเสียภาษีให้กับประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ งรวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล สัญชาติอเมริกัน ผู้ซึ งมีถิ นที อยู่ถาวรใน
สหรัฐอเมริกา และผู้ซึ งมีถิ นที อยู่ทางภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึ งเปิดหรือมีไว้กับ FFI นั น นอกจากนี ยังปรากฎด้วยว่าในปัจจุบนัมี
รัฐบาลในหลายประเทศกําลังดําเนินการออกกฎหมายที มีข้อกําหนดและหลักเกณฑ์ในลักษณะที คล้ายคลึงกับ FATCA (ซึ งต่อ
ไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดังกล่าวว่า “กฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง”) 
กองทุนรวมและบริษัทจัดการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ งถูกกําหนดให้ต้องเข้าผูกพันตนกับหน่วยงาน
สรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหน้าที ต้องรายงานข้อมูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสัญชาติอเมริกันและ
บุคคลที มีลักษณะตามหลักเกณฑ์ที  FATCA กําหนด หน้าที ในการตรวจสอบข้อมูลลูกค้าเพื อหาความสัมพันธ์ของลูกค้ากับ
ประเทศสหรัฐอเมริกา และรวมถึงหน้าที ในการกําหนดให้ลูกค้าบางประเภทต้องจัดทําเอกสารยืนยันตนตามหลักเกณฑ์ของ
FATCA เป็นต้น

ภายใต้ข้อกําหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เข้าผูกพันตนเพื อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ FATCA (กล่าวคือ มีสถานะ
เป็น NonParticipating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทุนรวมนั นจะได้รับผลกระทบที สําคัญในสองกรณี
คือ
(1) ต้องถูกหักเงินในอัตรา 30 % ของเงินที กองทุนรวมจะได้รับจากรายได้ ผลประโยชน์หรือเงินจากการขายทรัพย์สินทางการ
เงินในประเทศสหรัฐอเมริกา (เงินลงทุนทางตรง) ซึ งจะเริ มต้นตั งแต่วันที  1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป และเงินลงทุน
ทางอ้อมในทรัพย์สินทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Passthru) ซึ งอาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกับสถาบันการเงิน
อื นๆ นอกประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ งจะเริ มต้นตั งแต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป โดย FATCA กําหนดให้สถาบันการเงินของประเทศ
สหรัฐอเมริกาและ FFI ที เข้าร่วมผูกพันตนตามข้อกําหนดของ FATCA (ซึ งรวมถึงธนาคารและสถาบันการเงินในประเทศไทย
ผู้รับฝากทรัพย์สิน ผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน) มีหน้าที ดําเนินการหักเงิน ณ ที จ่ายดังกล่าวก่อนชําระให้กับ
กองทุนรวมที เป็น NPFFI 
(2) ธนาคารและสถาบันการเงินทั งในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทั งผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้
สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน ที เข้าร่วมผูกพันตามข้อกําหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือระงับการทําธุรกรรม
ทางการเงินหรือยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรือบริษัทจัดการ ซึ งอาจทําให้กองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการ
ลงทุนต่อไปได้ และ/หรือดําเนินการลงทุนได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจทําให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถทํารายการ
ผ่านทางผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุนได้อีกต่อไป
เพื อมิให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมได้รับผลกระทบในการดําเนินงานรวมทั งเพื อเป็นการรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วย
ลงทุนโดยรวม บริษัทจัดการและกองทุนรวม (โดยบริษัทจัดการ) จึงเข้าผูกพันตนเพื อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และข้อกําหนด
ของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง และเพื อให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใต้ข้อกําหนด
และหลักเกณฑ์ของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องได้ บริษัทจัดการและกองทุนรวม (ซึ งรวมทั งผู้ที เกี ยวข้องกับการปฎิบัติ
งานของกองทุน เช่น ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน) จึงขอสงวน
สิทธิในการดําเนินการดังนี 
(1) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามที กฎหมายต่างประเทศที 
เกี ยวข้องกําหนด) ให้คํายินยอมบริษัทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการนําส่งข้อมูล (เช่น ชื อ ที อยู่ เลขประจําตัวผู้เสีย
ภาษีของสหรัฐอเมริกา จํานวนและมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ จํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือเงินปันผลที ได้รับ เป็นต้น)
มีอยู่ในบัญชีทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนนั นกับบริษัทจัดการ ให้กับหน่วยงานของรัฐทั งในและต่างประเทศ ตามข้อกําหนด
ของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง
(2) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนนําส่งข้อมูล เอกสาร และ/หรือคํายินยอม เพิ มเติม เพื อยืนยันหรือพิสูจน์ทราบความเกี ยวข้อง
กับประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสัญชาติอเมริกันหรือการให้ข้อมูลตามหัวข้อที กําหนดไว้ในแบบ
ฟอร์มของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจ้งปรับปรุงข้อมูลเมื อข้อมูลที เคยให้ไว้มีการเปลี ยนแปลง
เป็นต้น รวมถึงนําส่งหลักฐานเพื อยืนยันการเข้าร่วมใน FATCA หรือกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง (ในกรณีที เป็นลูกค้า
สถาบันการเงิน) ทั งนี เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายดังกล่าว
(3) ดําเนินการอื นใดเพื อให้สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง

เพื อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบที จะเกิดต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทั งเพื อให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วย
ลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ มขึ นหากมีการดําเนินการที สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องข้างต้น ในกรณีที ผู้
ถือหน่วยลงทุนปฏิเสธการดําเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวน
สิทธิในการดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี ตามความจําเป็นและความเหมาะสม โดยถือว่าผู้ถือหน่วย
ลงทุนดังกล่าวรับทราบการดําเนินการตามที บริษัทจัดการแจ้งนี แล้ว และ/หรือได้ดําเนินการตามข้อตกลงที ได้ระบุไว้ในคําขอ
เปิดบัญชี
(1) ไม่รับคําสั งซื อ/ สับเปลี ยน/ โอน หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว
(2) ระงับหรือหยุดให้บริการ และดําเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว
(3) ดําเนินการหักเงิน ณ ที จ่ายจากรายได้เงินลงทุน เงินปันผลและ/หรือเงินที ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน
รายนั นได้ เพื อให้สอดคล้องกับเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง ทั งนี ต้องไม่ขัดกับกฎหมายของ
ประเทศไทย
(4) ดําเนินการอื นใดอันเป็นการป้องกันหรือลดผลกระทบ หรือทําให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ ม
ขึ น หากมีการดําเนินการที สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องข้างต้น
การดําเนินการดังกล่าวถือเป็นความจําเป็น และเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะเป็นการกระทําเพื อหลีก
เลี ยงมิให้บริษัทจัดการและกองทุนมีการดําเนินการที ไม่สอดคล้องข้อบังคับของ FATCA และกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง
อันจะทําให้กองทุนอาจต้องถูกหัก ณ ที จ่าย หรือถูกปิดบัญชีธนาคารตามที กล่าวแล้วข้างต้น ซึ งในทางปฏิบัติบริษัทจัดการจะ
เลือกดําเนินการเฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามที กฎหมายต่าง
ประเทศที เกี ยวข้องกําหนด)เท่านั น

ทั งนี ในกรณีที กฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิ มเติมข้อกําหนดเพื อรองรับการดําเนินการตามที บริษัทจัดการได้สงวนสิทธิไว้ข้างต้น
บริษัทจัดการ(รวมถึงผู้ที เกี ยวข้อง) จะดําเนินการตามข้อกําหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนําส่งข้อมูลของผู้ถือ
หน่วยลงทุนไปยังหน่วยงาน หรือดําเนินการอื นใดที ราชการกําหนด โดยไม่จําเป็นต้องร้องขอต่อผู้ถือหน่วยลงทุน

7. บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนภายในประเทศไทย และมีวัตถุประสงค์ที จะไม่เสนอขาย
หน่วยลงทุนของกองทุนกับหรือเพื อประโยชน์ของประเทศสหรัฐอเมริกา พลเมืองสหรัฐอเมริกา รวมถึงผู้ที มีหนังสือเดินทางของ
ประเทศสหรัฐอเมริกาหรือผู้ที มีถิ นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา หรือบุคคลซึ งโดยปกติมีถิ นที อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกอง
ทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าวและบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนซึ งจัดให้มีขึ นและดําเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา บริษัทจัดการจึงขอ
สงวนสิทธิที จะปฏิเสธหรือระงับการสั งซื อ การจัดสรร และ/หรือการโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมสําหรับผู้ลงทุน
ที เป็นบุคคลอเมริกัน (US person) ดังที กล่าวมาข้างต้น เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก

21. มาตรการเยียวยากรณีบริษัทจัดการปฏิบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์เกี ยวกับการอนุมัติให้จัดตั ง
กองทุนรวมเป็นการทั วไป : 

ในกรณีที บริษัทจัดการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี ยวกับการอนุมัติให้จัดตั งกองทุนรวมแบบ autoapprove และการ
ฝ่าฝืนหรือการไม่ปฏิบัตินั นก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ลงทุน บริษัทจัดการจะดําเนินการเยียวยาความเสียหายให้แก่ผู้ลงทุน
โดยไม่ชักช้า โดยในกรณีที ไม่สามารถตกลงกันได้ บริษัทจัดการจะยินยอมให้นําข้อพิพาทเข้าสู่การพิจารณาของ
อนุญาโตตุลาการ

22. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที ปฏิบัติตามโครงการจัดการกองทุนรวม ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ
กองทุนรวม และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ และคําสั งที ออกโดยอาศัยอํานาจแห่ง
กฎหมายดังกล่าว ทั งนี ในกรณีที ข้อกําหนดในโครงการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งดังกล่าว
หากบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งนั น ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุน
รวมได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามโครงการแล้ว

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม โดยผู้ดูแล
ผลประโยชน์มีอํานาจลงนามในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การลงนามในข้อผูกพัน
ของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ได้รับการแต่งตั งโดยชอบ ให้ถือว่าผูกพันผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง

การที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจัดการกองทุน
รวมนี ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที จะผูกพันตามข้อกําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมและ
ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม

โครงการจัดการกองทุนรวมที ผ่านการอนุมัติจากสํานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็น
ส่วนหนึ งของข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม

REFERENCE CODE : 

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอเทิร์มฟันด์ 5Y1
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คําจํากัดความ / คํานิยาม : 

กองทุน หมายถึง กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอเทิร์มฟันด ์5Y1

โครงการ หมายถึง โครงการจัดการกองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอเทิร์มฟันด ์5Y1 

บริษัทจัดการ หมายถึง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จํากัด

หน่วยลงทุน หมายถึง หน่วยลงทุนของกองทุน

หนังสือชี ชวน หมายถึง หนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุน หมายถึง ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน

ผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย หมายถึง ผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ที กจ.9/2555 ว่าด้วยการกําหนดนิยามผู้ลงทุนสถาบันและผ้ลงทุนรายใหญ่ และที แก้ไขเพิ มเติม

ผู้ดูแลผลประโยชน์ หมายถึง ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) 

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน หมายถึง บุคคลที บริษัทจัดการกองทุนรวมมอบหมายให้ทําหน้าที ขายหรือรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนแล้วแต่กรณี ของกองทุน

นายทะเบียน หมายถึง นายทะเบียนหน่วยลงทุน

ผู้สอบบัญชี หมายถึง ผู้สอบบัญชีของกองทุน

วันทําการ หมายถึง วันเปิดทําการตามปกติของบริษัทจัดการ

เสนอขายครั งแรก หมายถึง เสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก

จองซื อ หมายถึง จองซื อหน่วยลงทุนในการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก

หนังสือรับรองสิทธิ หมายถึง หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน

มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหารด้วยจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดตามทะเบียน
หน่วยลงทุน เมื อสิ นวันที คํานวณนั น โดยคํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขที มีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษ
ทศนิยมตามหลักสากล

ตลาดหลักทรัพย์ หมายถึง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สมาคมตลาดตราสารหนี ไทย หมายถึง สมาคมตลาดตราสารหนี ไทย ซึ งจัดตั งขึ นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์

บริษัทจดทะเบียน หมายถึง บริษัทที มีหุ้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทขึ นทะเบียน หมายถึง บริษัทที มีหลักทรัพย์ซื อขายในสมาคมตลาดตราสารหนี ไทย

ใบแสดงสิทธิ หมายถึง ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (depositary receipt) 

หลักทรัพย์อ้างอิง หมายถึง หลักทรัพย์ประเภทใดประเภทหนึ งที ออกโดยบริษัทจดทะเบียนและใช้เพื อรองรับใบแสดงสิทธิ

คําเสนอซื อ หมายถึง คําเสนอซื อหลักทรัพย์ของกิจการเป็นการทั วไปที ผู้ทําคําเสนอซื อต้องปฏิบัติตามประกาศว่าด้วยหลัก
เกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื อครอบงํากิจการ

แก้ไขราคาย้อนหลัง หมายถึง แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องโดยแก้ไขราคาย้อนหลัง
ตั งแต่วันที ราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องจนถึงปัจจุบัน

การชดเชยราคา หมายถึง การเพิ มหรือลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที มีราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
หรือการจ่ายเงินซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องแทนการเพิ มหรือลด
จํานวนหน่วยลงทุน

กิจการ หมายถึง บริษัทที มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทที มีหลักทรัพย์ซื อขายในศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์
หรือบริษัทมหาชนจํากัด

กลุ่มกิจการ หมายถึง บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีที สภาวิชาชีพบัญชีกําหนดเกี ยวกับการจัดทํางบการเงิน
รวม

สถาบันการเงิน หมายถึง สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยดอกเบี ยเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงิน

สมาคม หมายถึง สมาคมที เกี ยวเนื องกับธุรกิจหลักทรัพย์ที ได้รับอนุญาตและจดทะเบียนกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
โดยมีวัตถุประสงค์เพื อทําการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทที เกี ยวกับการจัดการลงทุน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

กฎหมาย ก.ล.ต. หมายถึง พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ
หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ปัจจุบันและที แก้ไขเพิ มเติม

มูลค่าธุรกรรม หมายถึง ราคาซื อรวมผลประโยชน์ที กองทุนพึงได้รับจากธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืนจนถึงวันที มีการ
คํานวณ

1. ชื อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

1.1. ชื อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอเทิร์มฟันด์ 5Y1 

1.2. ชื อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  Asset Plus AI Term Fund 5Y1 

1.3. ชื อย่อ :  ASPAITF5Y1 

1.4. ประเภทโครงการ :  กองทุนเปิด

1.5. ประเภทการขาย :  ขายครั งเดียว

1.6. การกําหนดอายุโครงการ :  กําหนด

1.7. อายุโครงการ : 5  ปี   เดือน   วัน

1.8. อายุโครงการถึงวันที  (กรณีกําหนดอายุเป็นช่วงเวลา) : 

1.9. เงื อนไข (อายุโครงการ) : 

ประมาณ 5 ปี แต่ไม่ต่ํากว่า 4 ปี 11 เดือน และไม่เกิน 5 ปี 1 เดือน นับตั งแต่วันถัดจากวันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุน
รวม โดยบริษัทจัดการจะแจ้งวันครบอายุโครงการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบทางไปรษณีย์ ภายใน 30 วันนับตั งแต่วันถัดจากวัน
จดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะยุติการจัดตั งโครงการ หากหลังจากปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก มูลค่าหน่วยลงทุนที 
จําหน่ายได้แล้วทั งหมดคํานวณตามมูลค่าที ตราไว้ของหน่วยลงทุนตํ่ากว่ามูลค่าขั นตํ่าที จะลงทุนในหลักทรัพย์ได้ตาม
วัตถุประสงค์ของกองทุน โดยบริษัทจัดการจะคืนเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนตามที ระบุไว้ในข้อ 5.2.7
“การคืนเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุน”

1.10. ลักษณะโครงการ :  กองทุนรวมที เสนอขายเฉพาะผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย

2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที ตราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที 
เสนอขาย : 

2.1. จํานวนเงินทุนของโครงการ : 1,000,000,000.00 บาท

2.2. เงื อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) : 

ระหว่างระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจํานวนเงินทุนของ
โครงการได้ไม่เกิน ร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ

2.3. มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย : 10.0000 บาท

2.4. จํานวนหน่วยลงทุน : 100,000,000.0000 หน่วย

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรก : 10 บาท

2.6. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก : 50,000.00 บาท

2.7. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป : 

2.8. มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด

2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่าของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด

2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด

2.12. รายละเอียดเพิ มเติม : 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน
ลักษณะพิเศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า ประเภทและอัตราส่วนการ
ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

เพื อเพิ มทางเลือกในการลงทุนสําหรับผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย (accredited investors) ที มีศักยภาพในการดูแลตนเอง ที มุ่งหวัง
ผลตอบแทนที ดี และยอมรับความเสี ยงของการลงทุนได้ในระดับสูง

3.2. ชนิดกองทุนรวม :  ลงทุนโดยตรง

3.3. ประเภทกองทุนรวม :  ทั วไป

3.4. นโยบายการลงทุน :  ตราสารแห่งหนี 

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้าม)ี :  

3.6. การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) :  ลงทุน
เพื อ การลดความเสี ยง (Hedging)

3.7. การลงทุนในตราสารที มีลักษณะของสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ไม่ลงทุน

3.8. ลักษณะพิเศษ : 

ไม่มี

3.9. รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 

รายละเอียดเพิ มเติมเกี ยวกับนโยบายการลงทุน

1. กองทุนมีนโยบายที จะลงทุนในตราสารแห่งหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน ตราสารทางการเงิน และ/หรือเงินฝาก และ/หรือหลัก
ทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดให้กองทุนลงทุนได้

2. กองทุนอาจจะพิจารณาลงทุนในตราสารแห่งหนี ต่างประเทศ และอาจเข้าทําสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives)โดยมี
วัตถุประสงค์เพื อลดความเสี ยง (Hedging) จากการลงทุน ตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกําหนด
โดยจะไม่ลงทุนในหรือมีไว้ซึ งตราสารที มีลักษณะของสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured note)

3. กรณีที กองทุนมีการลงทุนในต่างประเทศ บริษัทจัดการมีนโยบายที จะทําการป้องกันความเสี ยงด้านอัตราแลกเปลี ยนเงินตรา
ต่างประเทศเต็มจํานวน (Fully hedge)

4. กองทุนอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ งตราสารแห่งหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือตํ่ากว่าที สามารถลงทุนได้ (NonInvestment
Grade) และ/หรือตราสารที ไม่ได้รับการจัดอ้นดับความน่าเชื อถือ (Unrated Securities) ซึ งเป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือได้รับ
ความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

3.10. การลงทุนในต่างประเทศ : ลงทุนในต่างประเทศบางส่วน
วงเงินการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน ไม่เกิน 0  ล้านเหรียญ หรือไม่เกินร้อยละ 79.00  ของ NAV
และมีนโยบายลดหรือป้องกันความเสี ยงจากอัตราแลกเปลี ยนทั งหมดที มีอยู่

3.11. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 

กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในต่างประเทศไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและไม่เกินวงเงินที ได้รับจัดสรร

3.12. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.12.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในประเทศ : 

บริษัทจัดการจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื นอย่างใดอย่างหนึ งหรือหลาย
อย่างตามที ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนประกาศกําหนดดังต่อไปนี รวมถึงการลงทุนในหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือหาดอกผลโดย
วิธีอื นอย่างใด ตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการกํากับตลาดทุนจะได้มี
ประกาศแก้ไขหรือเพิ มเติม หรือผ่อนผันให้กองทุนรวมสามารถลงทุนได้เพิ มเติมในอนาคตอีกด้วย
3.12.1.1 ตราสารแห่งหนี ในประเทศ ได้แก่ หลักทรัพย์ ตราสาร หรือสัญญา ที เสนอขายในประเทศ หรือมีผู้ออกหรือคู่สัญญา
เป็นนิติบุคคลที จัดตั งขึ นตามกฎหมายไทย ดังต่อไปนี 
(1) ตราสารแห่งหนี ที มีลักษณะคล้ายเงินฝาก ได้แก่
(1.1) ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน บัตรเงินฝาก หรือหุ้นกู้ระยะสั น ที ธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น ธนาคารพาณิชย์ หรือ
บริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกัน
(1.2) ตั วแลกเงินหรือตั วสัญญาใช้เงินที บริษัทหลักทรัพย์ที ประกอบธุรกิจประเภทการให้สินเชื อเพื อธุรกิจหลักทรัพย์เป็นผู้ออก
ซึ งกําหนดวันใช้เงินตามตั วไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตั ว และเป็นตั วเมื อทวงถามหรือเมื อได้เห็น
(1.3) ตั วแลกเงินหรือตั วสัญญาใช้เงินอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที ออก ซึ งมีอันดับความน่าเชื อถือดังต่อไปนี 
(ก) อันดับความน่าเชื อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับแรก ทั งนี ในกรณีที เป็นอันดับความน่าเชื อถือของผู้
ออกตราสาร ต้องเป็นอันดับความน่าเชื อถือที ได้มาจากการจัดอันดับความน่าเชื อถือระยะสั น (shortterm rating) ด้วย หรือ
(ข) อันดับความน่าเชื อถือของผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกัน อยู่ในอันดับที สามารถลงทุนได ้(investment
grade) ทั งนี โดยการจัดอันดับความน่าเชื อถือของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื อถือภายใต้ชื อ Standard & Poor หรือ
Moody’s หรือ Fitch หรือสถาบันอื นที สํานักงานกําหนดเพิ มเติม
(2) ตราสารแห่งหนี ทั วไป ได้แก่
(2.1) ตราสารภาครัฐไทย อันได้แก่
(ก) ตั วเงินคลัง
(ข) พันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
(ค) พันธบัตร ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน หุ้นกู้ หรือใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้นกู้ ที กระทรวงการคลังหรือกองทุนเพื อการ
ฟื นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินเป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล หรือผู้ค้ําประกัน
(2.2) ตราสารภาครัฐต่างประเทศ อันได้แก่ ตราสารที มีรูปแบบทํานองเดียวกับตราสารภาครัฐไทยที รัฐบาลต่างประเทศ
องค์การหรือหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศ รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศ เป็นผู้ออก
หรือผู้ค้ําประกัน ทั งนี ตราสารดังกล่าวต้องมีลักษณะตามเงื อนไขท้ายข้อ 3.12.1.1 ด้วย
(2.3) ตราสารที เปลี ยนมือได้ ซึ งหมายถึง พันธบัตร ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน หรือหุ้นกู้ที ไม่รวมถึงหุ้นกู้แปลงสภาพและหุ้น
กู้อนุพันธ์ ที สํานักงานอนุญาตให้เสนอขายในลักษณะทั วไปหรือในลักษณะจํากัด หรือที ออกภายใต้ข้อผูกพันที กําหนดและ
อนุญาตโดยกระทรวงการคลัง หรือที นิติบุคคลที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ นเป็นผู้ออก หรือที เป็นหลักทรัพย์ที ออกใหม่ ซึ งผู้
ออกหลักทรัพย์ได้เสนอขายหลักทรัพย์ที ออกใหม่นั นทั งหมดต่อผู้ถือหุ้นโดยได้รับชําระราคาเต็มมูลค่าที เสนอขายจากผู้ถือหุ้น
ทั งนี ตราสารที เปลี ยนมือได้ต้องมีลักษณะตามเงื อนไขท้ายข้อ 3.12.1.1 ด้วย
(2.4) ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทยที มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้ที ไม่ใช่หุ้นกู้
อนุพันธ์
(2.5) ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน หุ้นกู้ หรือใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้นกู้ ที เสนอขายในต่างประเทศโดยมีผู้ออกเป็น
นิติบุคคลที จัดตั งขึ นตามกฎหมายไทย ทั งนี หุ้นกู้ดังกลา่วไมร่วมถงึหุน้กูแ้ปลงสภาพและหุน้กูอ้นุพันธ์
(2.6) หน่วยลงทุนหรือใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหน่วยลงทุนของกอ งทุนรวมตราสารแห่งหนี หรือของกองทุนรวมอื นที มีนโย
บายการลงทุนเฉพาะเงินฝาก ตราสารแห่งหนี หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที สํานักงานกําหนด หรือให้ความเห็นชอบ เช่น
กองทุนรวมตลาดเงิน เป็นต้น
(2.7) ธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืน ทั งนี บริษัทจัดการต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
(2.8) ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์โดยหลักทรัพย์ที ให้ยืมเป็นตราสารแห่งหนี ตาม (1.1)(1.2)(1.3) (2.1)(2.2)(2.3)(2.4)
หรือ (2.6) ทั งนี บริษัทจัดการต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

ในกรณีที ตราสารแห่งหนี ตามข้อ 3.12.1.1 เป็นตั วแลกเงินหรือตั วสัญญาใช้เงินที มีการจ่ายผลตอบแทน ผลตอบแทนนั นต้อง
อยู่ในรูปอัตราดอกเบี ยคงที หรืออัตราดอกเบี ยลอยตัวเท่านั น

การรับรอง รับอาวัล สลักหลัง หรือคํ้าประกันของบุคคลที กําหนดไว้ในข้อ 3.12.1.1 ต้องเป็นการรับรองตลอดไป รับอาวัลทั ง
จํานวน สลักหลังโอนประเภทมีสิทธิไล่เบี ยโดยไม่มีข้อกําหนดลบล้างหรือจํากัดความรับผิดของผู้สลักหลัง หรือค้ําประกันต้น
เงินและดอกเบี ยเต็มจํานวนแบบไม่มีเงื อนไข

เงื อนไข : ตราสารภาครัฐต่างประเทศตามข้อ (2.2) และตราสารที เปลี ยนมือได้ตามข้อ (2.3) ต้องมีลักษณะดังต่อไปนี 
(1) เป็นตราสารขึ นทะเบียนในสมาคมตลาดตราสารหนี ไทย
(2) มีราคาที เหมาะสมตามที สมาคมตลาดตราสารหนี ไทยกําหนด หรือมีผู้แสดงตนต่อบุคคลทั วไปว่าพร้อมจะเสนอราคาซื อ
และรับซื อตราสารนั น ในราคาดังกล่าว (bid price แบบ firm quote) ตามจํานวนและวิธีการที สมาคมตลาดตราสารหนี ไทย
กําหนดอยู่เสมอ โดยได้ส่งสําเนาราคาแก่สมาคมตลาดตราสารหนี ไทยตลอดอายุของตราสารนั น และ
(3) เป็นตราสารที เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 
(ก) ในกรณีที เป็นตราสารภาครัฐต่างประเทศ ตราสารดังกล่าวต้องเป็นตราสารที มีอันดับความน่าเชื อถือของตราสารหรือของผู้
ออกตราสารอยู่ในอันดับที สามารถลงทุนได ้(investment grade) เว้นแต่ผู้ออกตราสารดังกล่าวเป็นรัฐวิสาหกิจตามกฎหมาย
ต่างประเทศ ตราสารนั นต้องมีอันดับความน่าเชื อถือของตราสารอยู่ในอันดับที สามารถลงทุนได ้(investment grade) เท่านั น
(ข) ในกรณีที ผู้ออกตราสารเป็นนิติบุคคลต่างประเทศ ตราสารนั นต้องมีอันดับความน่าเชื อถือของตราสารอยู่ในอันดับที 
สามารถลงทุนได ้(investment grade) 
(ค) ในกรณีที กองทุนลงทุนในตราสารอื นนอกเหนือจาก (ก) และ (ข) ในการเสนอขายครั งแรก หากตราสารดังกล่าวไม่มี
อันดับความน่าเชื อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับที สามารถลงทุนได ้(investment grade) ตราสารนั นต้อง
มีบริษัทจัดการไม่ต่ํากว่าสามรายเป็นผู้ซื อตราสารดังกล่าวเพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนภายใต้การจัดการ

3.12.1.2 ตราสารกึ งหนี กึ งทุน ได้แก่
(1) หุ้นกู้แปลงสภาพที เสนอขายในประเทศ ซึ งต้องมีลักษณะตามเงื อนไขในท้ายข้อ 3.12.1.1 (1) และ (2) ทั งนี ในกรณีที 
กองทุนลงทุนในหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวในการเสนอขายครั งแรก หุ้นกู้แปลงสภาพนั นต้องเป็นหุ้นกู้แปลงสภาพที มีอันดับ
ความน่าเชื อถืออยู่ในอันดับที สามารถลงทุนได ้(investment grade) หรือเป็นหุ้นกู้แปลงสภาพที มีบริษัทจัดการไม่ตํ่ากว่าสาม
รายเป็นผู้ซื อตราสารดังกล่าวเพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนภายใต้การจัดการ
ในกรณีที หุ้นกู้แปลงสภาพตามวรรคหนึ งมีการค้ําประกัน การค้ําประกันดังกล่าวต้องเป็นการค้ําประกันต้นเงินและดอกเบี ยเต็ม
จํานวนแบบไม่มีเงื อนไข
(2) หุ้นกู้แปลงสภาพที เสนอขายในต่างประเทศโดยมีผู้ออกเป็นนิติบุคคลที จัดตั งขึ นตามกฎหมายไทย

นอกจากนี ในการลงทุนในตราสารกึ งหนี กึ งทุนนั น ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 
(1) ในขณะที ลงทุน หรือได้มา มูลค่าของหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวมีมูลค่าสูงกว่าราคาตลาดของหุ้นที รองรับหุ้นกู้แปลงสภาพ
นั น (out of the money) 
(2) ในกรณีที มีการใช้สิทธิแปลงสภาพ ให้บริษัทจัดการขายหุ้นที ได้รับจากการแปลงสภาพนั นภายใน 30 วัน นับแต่วันที ได้หุ้น
ดังกล่าวมา
การใช้สิทธิแปลงสภาพตาม (2) หมายความว่า การแปลงสภาพแห่งสิทธิในหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้น ไม่ว่าการแปลงสภาพดัง
กล่าวจะเกิดจากการใช้สิทธิแปลงสภาพหรือเกิดจากข้อกําหนดบังคับการแปลงสภาพ

3.12.1.3 เงินฝากในสถาบันการเงินตามกฎหมายไทย

3.12.1.4 สัญญาซื อขายล่วงหน้าที มีตัวแปรเป็นอัตราแลกเปลี ยนเงิน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื อลดความเสี ยง (hedging) ตาม
หลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

3.12.1.5 หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์

3.12.1.6 ทรัพย์สินอื นที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กําหนดเพิ มเติมในอนาคต หรือทรัพย์สินอื นที มีลักษณะทํานองเดียว
กับ 3.12.1.1 – 3.12.1.5 โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

3.12.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในต่างประเทศ : 

บริษัทจัดการอาจลงทุนในทรัพย์สินในต่างประเทศเพื อกองทุนได้เทียบเท่ากับประเภททรัพย์สินในประเทศ โดยกรอบประเทศ
ที ลงทุนต้องมีคุณสมบัติดังนี 
1. มีการเสนอขายในประเทศที มีหน่วยงานกํากับดูแลเป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO หรือประเทศที มีตลาดหลักทรัพย์เป็น
สมาชิกของ WFE 
2. การลงทุนนั นต้องไม่ทําให้การจัดการกองทุนเบี ยงเบนไปจากวัตถุประสงค์ หรือนโยบายการลงทุนของกองทุนและไม่ทําให้
กองทุนขาดทุนเป็นมูลค่าสูงกว่ามูลค่าลงทุน
3. บริษัทจัดการต้องสามารถเข้าถึงข้อมูลเกี ยวกับหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินดังกล่าวเป็นภาษาอังกฤษผ่านระบบอินเตอร์เนตได้
4. มีข้อมูลทางด้านราคาที สะท้อนมูลค่ายุติธรรม โดยเป็นราคาที น่าเชื อถือ อ้างอิงได้ และสอดคล้องตามหลักวิชาการอันเป็นที 
ยอมรับในระดับสากล
5. มีการคุ้มครองประโยชน์ของผู้ลงทุน (investor protection) ที ถือได้ว่าเทียบเท่ากับการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที 
มีลักษณะคล้ายกันในประเทศไทย
6. ลักษณะอื นใดที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจกําหนดเพิ มเติม

3.12.2.1 ตราสารแห่งหนี ต่างประเทศ ได้แก่ หลักทรัพย์หรือตราสารที ออกโดยบุคคลต่างประเทศ และเสนอขายในต่าง
ประเทศ
(1) ตราสารภาครัฐต่างประเทศ อันได้แก่
(1.1) พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี ที รัฐบาลต่างประเทศ องค์การหรือหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศหรือองค์การระหว่าง
ประเทศเป็นผู้ออก หรือผู้ค้ําประกัน
(1.2) พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี ที รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายต่างประเทศเป็นผู้ออก หรือผู้ค้ําประกัน
(2) ตราสารแห่งหนี ภาคเอกชน อันได้แก่ ตราสารแห่งหนี ที ออกโดยนิติบุคคลต่างประเทศ ทั งนี ผู้ลงทุนต้องสามารถเข้าถึง
ข้อมูลเกี ยวกับตราสารแห่งหนี ดังกล่าวเป็นภาษาอังกฤษผ่านระบบอินเตอร์เนตด้วย
(3) ตราสารแห่งหนี อื น อันได้แก่ หน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที เป็นกองทุนรวมตราสารแห่งหนี หรือกองทุนรวมอื น
ที มีนโยบายการลงทุนเฉพาะเงินฝาก ตราสารแห่งหนี หรือทรัพย์สินอื นที สํานักงานให้ความเห็นชอบให้ลงทุนได้ เช่น กองทุน
รวมตลาดเงิน เป็นต้น ซึ งต้องเป็นไปตามเงื อนไขที สํานักงานคณะกํารรมการ ก.ล.ต.ประกาศกําหนด ดังต่อไปนี 
(3.1) ต้องเป็นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที อยู่ภายใต้การกํากับดูแลของหน่วยงานกํากับดูแล
ด้านหลักทรัพย์และตลาดซื อขายหลักทรัพย์ที เป็นสมาชิกสามัญของ International Organizations of Securities 
Commission (IOSCO) หรือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที มีการซื อขายในตลาดซื อขายหลักทรัพย์
ที เป็นสมาชิกของ World Federations of Exchange (WFE) 
(3.2) ต้องเป็นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที มีทรัพย์สินที ลงทุนเป็นประเภทและชนิดเดียวกับ
ทรัพย์สินที กองทุนอาจลงทุนหรือมีไว้ได้ เว้นแต่เป็นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที มีนโยบาย
การลงทุนในทองคําโดยตรง
(3.3) ในกรณีที เป็นการลงทุนหรือมีไว้เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป (retail fund) กองทุน
สํารองเลี ยงชีพ หรือกองทุนส่วนบุคคลรายย่อย หน่วยลงทุนที จะลงทุนหรือมีไว้ได้ ต้องเป็นหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมต่างประเทศที จัดตั งขึ นเพื อผู้ลงทุนทั วไปเช่นกัน
(3.4) ต้องไม่ใช่หน่วยลงทุนของกองทุนรวมประเภทเฮ็ดจ์ฟันด ์(hedge fund)

3.12.2.2 ตราสารหนี ที มีลักษณะคล้ายเงินฝาก ได้แก่ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน บัตรเงินฝาก หรือหุ้นกู้ระยะสั นที 
ออกโดยสถาบันการเงินต่างประเทศ ที ตั งอยู่ในประเทศที กองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินต่างประเทศ ทั งนี ให ้
หมายรวมถึงการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงิน (money market fund) ในต่างประเทศด้วย โดยการ
มีไว้ซึ งเงินฝากหรือตราสารดังกล่าวต้องมีวัตถุประสงค์เพื ออํานวยความสะดวกหรือป้องกันปัญหาในการดําเนินงานใน
ต่างประเทศของกองทุน เช่น เพื อรอการลงทุน หรือเพื อชําระค่าใช้จ่าย หรือเพื อรักษาสภาพคล่องของกองทุนเป็นต้น

3.12.2.3 สัญญาซื อขายล่วงหน้าที มีวัตถุประสงค์ เพื อการลดความเสี ยง (hedging) ตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

3.12.2.4 เงินฝากในสถาบันการเงินต่างประเทศ

3.13.2.5 ใบแสดงสิทธิในประโยชน์ที เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงที มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นพันธบัตร หรือหุ้นกู้ที มิใช่หุ้นกู้อนุพันธ์

3.12.2.6 หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และตราสารของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศ

3.12.2.7 ทรัพย์สินอื นที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กําหนดเพิ มเติมในอนาคตหรือทรัพย์สินอื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับ
ข้อ 3.12.2.1 3.12.2.6 โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน

3.13. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม : 

3.13.1. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นในประเทศ : 

บริษัทจัดการจะลงทุนหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื นเพื อเป็นทรัพย์สินของ
กองทุนรวม ตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนดดังต่อไปนี ในกรณีที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศแก้ไขเปลี ยนแปลงอัตราส่วนการลงทุน
บริษัทจัดการจะลงทุนให้เป็นไปตามประกาศที แก้ไขด้วย

3.13.1.1 บริษัทจัดการอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินดังต่อไปนี เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม โดยไม่จํากัดอัตราส่วน
(1) ตราสารภาครัฐไทย
(2) ตราสารภาครัฐต่างประเทศตามข้อ 3.12.1.2 (2.2) ที มีอันดับความน่าเชื อถืออยู่ในสองอันดับแรก หรือสัญญาซื อขายล่วง
หน้าที มีสินค้าเป็นตราสารดังกล่าว

ในกรณีของกองทุนรวมเปิด มูลค่าของตราสารภาครัฐต่างประเทศตามข้อ (2) เมื อรวมกันแล้วต้องไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่า
ตราสารนั นในแต่ละรุ่น เว้นแต่เป็นกองทุนรวมเปิดที มีการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งล่วงหน้าซึ งระบุเวลาแน่นอน
(auto redemption) 

3.13.1.2 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งตราสารภาครัฐต่างประเทศที นอกเหนือจากข้อ 3.13.1.1 (2) หรือสัญญาซื อขาย
ล่วงหน้าที มีสินค้าเป็นตราสารดังกล่าว เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนได้ โดยมีมูลค่ารวมกันทั งสิ นเมื อคํานวณเฉพาะผู้ออกหรือ
ผู้เป็นคู่สัญญารายนั น ไม่เกินร้อยละ 35 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

การคํานวณอัตราส่วนตามวรรคหนึ ง ให้นับตราสารตามวรรคหนึ งและทรัพย์สินทุกประเภทที ผู้ออกหรือผู้เป็นคู่สัญญารายดัง
กล่าวเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญา ซึ งกองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินเหล่านั น
รวมในอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าวด้วย
ในกรณีของกองทุนรวมเปิด มูลค่าของตราสารภาครัฐต่างประเทศตามวรรคหนึ ง ต้องไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าตราสารนั นใน
แต่ละรุ่น เว้นแต่เป็นกองทุนรวมเปิดที มีการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งล่วงหน้าซึ งระบุเวลาแน่นอน (auto
redemption) 

3.13.1.3 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินดังต่อไปนี ซึ งธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น ธนาคารพาณิชย์
หรือบริษัทเงินทุนรายใดเป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญา เพื อเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนได้ โดยมีมูลค่ารวมกันทั งสิ นเมื อคํานวณเฉพาะธนาคารหรือบริษัทเงินทุนรายนั น ไม่เกินร้อยละ 25 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
(1) ตราสารแห่งหนี ในประเทศ ตามข้อ 13.2.1.1
(2) ตราสารกึ งหนี กึ งทุน ตามข้อ 13.2.1.2 
(3) เงินฝากในสถาบันการเงินตามกฎหมายไทย ตามข้อ 13.2.1.3
(4) สัญญาซื อขายล่วงหน้าตามข้อ 3.12.1.4 ที คู่สัญญามี อันดับความน่าเชื อถืออยู่ในอันดับที สามารถลงทุนได ้(investment
grade)
การคํานวณอัตราส่วนตามวรรคหนึ ง ให้นับตราสารตามวรรคหนึ งและทรัพย์สินตามข้อ 3.13.1.7 (1) ที ธนาคารหรือบริษัทเงิน
ทุนดังกล่าวเป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญา ซึ งกองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้รวมใน
อัตราส่วนดังกล่าว โดยในกรณีของธนาคารพาณิชย์หากธนาคารพาณิชย์นั นเป็นสาขาของธนาคารต่างประเทศให้นําทรัพย์สินที 
นาคารต่างประเทศดังกล่าวเป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้อาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ําประกันหรือคู่สัญญา ซึ งกองทุนได้ลงทุนหรือมี
ไว้รวมในอัตราส่วนดังกล่าวด้วย

ทั งนี ในกรณีที กองทุนมีเงินฝากในนิติบุคคลตามวรรคหนึ ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื อการดําเนินงานของกองทุน มิให้นับมูลค่าของ
เงินฝากดังกล่าวรวมในอัตราส่วนตามวรรคหนึ ง

3.13.1.4 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินดังต่อไปนี ที บุคคลใดเป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลัก
หลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญา เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนได้ โดยมีมูลค่ารวมกันทั งสิ นเมื อคํานวณเฉพาะผู้ออก ผู้สั งจ่าย
ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญารายนั น ไม่เกินร้อยละ 25 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
(1) ตราสารแห่งหนี ในประเทศตามข้อ 3.12.1.1 
(2) ตราสารกึ งหนี กึ งทุนตามข้อ 3.12.1.3 
(3) สัญญาซื อขายล่วงหน้า ตามข้อ 3.12.1.4 ที คู่สัญญามีอันดับความน่าเชื อถืออยู่ในอันดับที สามารถลงทุนได ้(investment
grade) 
ตราสารแห่งหนี ตาม (1) มิให้หมายความรวมถึงหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที ถูกจัดให้เป็นตราสารแห่งหนี ตามข้อ 3.12.1.1

3.13.1.5 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินที กลุ่มกิจการใดเป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้คํ้า
ประกัน หรือคู่สัญญา เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนได้ โดยมีมูลค่ารวมกันทั งสิ นของกลุ่มกิจการนั นไม่เกินอัตราอย่างใดอย่าง
หนึ งดังต่อไปนี แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า
(1) ร้อยละสามสิบของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน
(2) อัตราที คํานวณได้จากนํ้าหนักของกลุ่มกิจการดังกล่าวในตัวชี วัด (benchmark) ของกองทุนนั นรวมกับร้อยละสิบของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนนั น ทั งนี ตัวชี วัดดังกล่าวต้องเป็นดัชนีหรือองค์ประกอบของดัชนี ที มีการเผยแพร่อย่างกว้างขวาง
และสอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนั น

3.13.1.6 การลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินที บริษัทในกลุ่มกิจการใดเป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย หรือคู่สัญญา เพื อเป็นทรัพย์สินของกอง
ทุน หากทรัพย์สินดังกล่าวเป็นองค์ประกอบที ใช้ในการคํานวณตัวชี วัด (benchmark) ของกองทุนนั น บริษัทจัดการอาจลงทุน
หรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินดังกล่าวโดยมีมูลค่ารวมกันทั งสิ นเมื อคํานวณเฉพาะผู้ออก ผู้สั งจ่าย หรือคู่สัญญารายนั น ไม่เกินอัตราที 
คํานวณได้จากนํ้าหนักของทรัพย์สินดังกล่าวในตัวชี วัดรวมกับร้อยละสิบของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั งนี เฉพาะใน
กรณีที อัตราดังกล่าวสูงกว่าอัตราส่วนที กําหนดไว้ในข้อ 3.13.1.3 และข้อ 3.13.1.4 แล้วแต่กรณี
มิให้นําความในข้อ 3.13.1.3 และข้อ 3.13.1.4 มาใช้บังคับกับกรณีตามวรรคหนึ ง

3.13.1.7 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินอื นนอกเหนือจากกรณีที กําหนดไว้ในข้อ 3.13.1.2 ข้อ 3.13.1.3 และ
ข้อ 3.13.1.4 เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมตามอัตราส่วนดังต่อไปนี 
(1) การลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินดังกล่าวซึ งบุคคลใดเป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่
สัญญา ต้องมีมูลค่ารวมกันทั งสิ นเมื อคํานวณเฉพาะผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญา
รายนั น ไม่เกินร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
(2) การลงทุนในหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินตาม (1) เมื อคํานวณรวมทุกบุคคลที เป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง
ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญาแล้วต้องมีมูลค่ารวมกันทั งสิ นไม่เกินร้อยละ15 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

3.13.1.8 ในกรณีของกองทุนรวม ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมลงทุนหรือมีไว้ซึ งเงินฝาก บัตรเงินฝาก ตั วแลกเงิน หรือตั ว
สัญญาใช้เงิน ที ธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ บรรษัทตลาดรอง
สินเชื อที อยู่อาศัย หรือสถาบันการเงินที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น เป็นผู้ออกหรือคู่สัญญา เป็นจํานวนที มีมูลค่ารวมโดยเฉลี ย
ในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 45 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

อัตราส่วนตามวรรคหนึ งมิให้นํามาใช้บังคับกับกองทุนรวมที มีการกําหนดอายุโครงการตั งแต่หนึ งปีขึ นไป ทั งนี เฉพาะในระยะ
เวลาหกเดือนก่อนวันครบกําหนดอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม
ในกรณีที เงินฝากหรือตราสารแห่งหนี ที มีลักษณะคล้ายเงินฝากที กองทุนรวมลงทุนในหรือมีไว้เกินอัตราส่วนที กําหนดตามวรรค
หนึ ง ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินดังกล่าวให้มีมูลค่ารวมโดยเฉลี ยไม่เกินร้อยละ 45 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมภายในสามสิบวันนับแต่วันสิ นรอบปีบัญชีนั น ทั งนี ให้คํานวณอัตราส่วนการลงทุนหรือมีไว้ซึ ง
ทรัพย์สินดังกล่าวโดยเฉลี ยตั งแต่วันแรกของรอบปีบัญชีนั นจนถึงวันที ทรัพย์สินนั นมีมูลค่าเป็นไปตามอัตราส่วนดังกล่าว

เมื อบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ปฏิบัติตามวรรคสามแล้ว ให้บริษัทรายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมทราบภายใน
วันทําการถัดจากวันที ทรัพย์สินนั นมีมูลค่ารวมโดยเฉลี ยไม่เกินร้อยละ 45 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม เพื อให้ผู้
ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ตรวจสอบการปฏิบัติดังกล่าว ทั งนี บริษัทต้องดําเนินการให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน
รวมแจ้งให้สํานักงานทราบภายในห้าวันนับแต่วันที ได้รับรายงานจากบริษัทด้วย

หากบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถปฏิบัติตามวรรคสามได้ สํานักงานอาจสั งให้บริษัทเลิกกองทุนรวมนั น

3.13.1.9 ในกรณีที มีเหตุจําเป็นและสมควร เพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนอันเนื องมาจากปัญหาความผันผวน
(fluctuation) ของตลาดเงินและตลาดทุนในวงกว้างในรอบปีบัญชีใด บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจขอผ่อนผันต่อสํานักงาน
เพื อไม่ต้องนําการลงทุนในหรือมีไว้ซึ งเงินฝาก บัตรเงินฝาก ตั วแลกเงิน หรือตั วสัญญาใช้เงิน ในช่วงเวลาที เกิดความผันผวนดัง
กล่าวมารวมคํานวณอัตราส่วนการลงทุนตามข้อ 3.13.1.8 ได้สําหรับรอบปีบัญชีนั น

3.13.1.10 บริษัทจัดการอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ งสัญญาซื อขายล่วงหน้า ที มีวัตถุประสงค์เพื อการลดความเสี ยง (hedging)
เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนได้ โดยไม่เกินมูลค่าความเสี ยงทั งหมดที กองทุนมีอยู่

3.13.1.11 การคํานวณมูลค่าการลงทุนหรือมีไว้ซึ งสัญญาซื อขายล่วงหน้าเพื อการคํานวณอัตราส่วนการลงทุน ตามข้อ
3.13.1.2 ข้อ 3.13.1.3 และข้อ 3.13.1.4 ให้นับมูลค่าที คู่สัญญาอีกผ่ายหนึ งมีหน้าที ต้องชําระตามสัญญาซื อขายล่วงหน้า รวม
คํานวณในอัตราส่วนของบุคคลที เป็นคู่สัญญาดังกล่าว เว้นแต่กรณีที กองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้ซึ งสัญญานั น ในศูนย์ซื อขาย
สัญญาซื อขายล่วงหน้า บริษัทจัดการไม่ต้องคํานวณมูลค่าและอัตราส่วนตามที กําหนดในข้อดังกล่าว

3.13.1.12 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนได้
โดยมีมูลค่าไม่เกินร้อยละ 25 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

3.13.1.13 บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งหน่วยลงทุนและใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหน่วยลงทุนเพื อเป็น
ทรัพย์สินของกองทุนรวมได้ ไม่เกินอัตราส่วนดังต่อไปนี ทั งนี การลงทุนดังกล่าวไม่รวมถึงหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย์
(1) ลงทุนหรือมีไว้ซึ งหน่วยลงทุนและใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหน่วยลงทุนของแต่ละกองทุนรวมที บริษัทจัดการอื นเป็นผู้รับ
ผิดชอบดําเนินการ ไม่เกินร้อยละ 25 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของแต่ละกองทุนรวมที บริษัทจัดการเป็นผู้รับผิดชอบดําเนินการ
(2) ลงทุนหรือมีไว้ซึ งหน่วยลงทุนและใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหน่วยลงทุนของทุกกองทุนรวมที บริษัทจัดการอื นเป็นผู้รับผิด
ชอบดําเนินการ ไม่เกินร้อยละ 25 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของแต่ละกองทุนรวมที บริษัทจัดการเป็นผู้รับผิดชอบดําเนินการ

3.13.1.14 บริษัทจัดการอาจทําธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืนในนามกองทุนได้ โดยมีมูลค่าธุรกรรมรวมกันทั งสิ นไม่เกิน
ร้อยละ 25 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

3.13.1.15 การลงทุนในหรือมีไว้ซึ งธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืน ให้บริษัทจัดการคํานวณอัตราส่วนการลงทุนตาม
ข้อ3.13.1.3 และ 3.13.1.4 ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 
(1) ในกรณีที มูลค่ารวมของหลักทรัพย์ หรือตราสารแห่งหนี ที ซื อและที โอนมาเพื อดํารงมูลค่าธุรกรรมตามประกาศกําหนด (ถ้า
มี) ณ สิ นวันไม่น้อยกว่ามูลค่าธุรกรรม ให้นําหลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนี ดังกล่าวมาคํานวณอัตราสาวนการลงทุนเท่ากับ
มูลค่าธุรกรรม ทั งนี บริษัทจัดการไม่ต้องนําธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืนมาคํานวณอัตราส่วนการลงทุนที คู่สัญญา
(2) ในกรณีมูลค่ารวมของหลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนี ที ซื อและที โอนมาเพื อดํารงมูลค่าธุรกรรมตามประกาศกําหนด (ถ้าม)ี 
ณ สิ นวัน น้อยกว่ามูลค่าธุรกรรม ให้คํานวณอัตราส่วนการลงทุนดังต่อไปนี 
(ก) นําหลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนี ดังกล่าวมาคํานวณอัตราส่วนการลงทุนเท่ากับมูลค่าหลักทรัพย์ หรือตราสารแห่งหนี นั น
ตามราคาตลาด และ
(ข) นําธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืนมาคํานวณอัตราส่วนการลงทุนที คู่สัญญาเท่ากับส่วนต่างของมูลค่าธุรกรรมกับมูลค่า
หลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนี นั นตามราคาตลาด
(3) ในกรณีเป็นธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืนตามสัญญาที มีข้อกําหนดให้คํานวณมูลค่าหลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนี ที 
ซื อและมูลค่าธุรกรรมรวมเป็นยอดสุทธิของธุรกรรมทั งหมดที กองทุนมีอยู่กับคู่สัญญารายเดียวกัน และที สัญญากําหนดให้
สามารถบังคับชําระหนี ตามธุรกรรมใดธุรกรรมหนึ งจากหลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนี ที ซื อหรือทรัพย์สินที โอนเพื อดํารงมูลค่า
ธุรกรรมตามประกาศกําหนด (ถ้ามี) ของธุรกรรมอื นได้ ให้คํานวณอัตราส่วนการลงทุนดังนี 
(ก) ในกรณีที มูลค่ารวมของหลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนี ที ซื อและที โอนมา เพื อดํารงมูลค่าธุรกรรมตามประกาศกําหนด (ถ้า
มี) ณ สิ นวันของแต่ละธุรกรรม มีมูลค่าไม่น้อยกว่ามูลค่าธุรกรรมแต่ละธุรกรรมนั น ให้คํานวณอัตราสาวนการลงทุนตามหลัก
เกณฑ์ในข้อ (1) 
(ข) ในกรณีที มูลค่ารวมของหลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนี ที ซื อและที โอนมา เพื อดํารงมูลค่าธุรกรรมตามประกาศกําหนด(ถ้า
มี) ณ สิ นวันของแต่ละธุรกรรม มีมูลค่าน้อยกว่ามูลค่าธุรกรรมแต่ละธุรกรรม ให้คํานวณอัตราส่วนการลงทุนตามหลักเกณฑ์ใน
ข้อ (2) 
(ค) ในกรณีที บางธุรกรรมที มูลค่ารวมของหลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนี ที ซื อและที โอนมาเพื อดํารงมูลค่าธุรกรรมตามประกาศ
กําหนด (ถ้ามี) ณ สิ นวันน้อยกว่ามูลค่าธุรกรรม ให้บริษัทจัดการนําหลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนี ที ซื อของธุรกรรม ที มูลค่า
รวมของหลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนี ที ซื อและที โอนมา เพื อดํารงมูลค่าธุรกรรมตามประกาศกําหนด (ถ้าม)ี ณ สิ นวันไม่น้อย
กว่ามูลค่าธุรกรรม มาคํานวณอัตราส่วนการลงทุนเพิ มเติมเพื อชดเชยส่วนต่างของมูลค่าธุรกรรมกับมูลค่ารวมของหลักทรัพย์
หรือตราสารแห่งหนี ที ซื อและที โอนมา เพื อดํารงมูลค่าธุรกรรมตามประกาศกําหนด (ถ้ามี) ณ สิ นวันของธุรกรรมแรก ทั งนี หาก
ภายหลังการชดเชยส่วนต่างข้างต้น มูลค่าสุทธิของทุกหลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนี ที ซื อโดยมีสัญญาขายคืนยังคงน้อยกว่า
มูลค่าสุทธิของทุกธุรกรรม ให้นําธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืนมาคํานวณอัตราส่วนการลงทุนที คู่สัญญาเท่ากับส่วนต่าง
ดังกล่าว

3.13.1.16 บริษัทจัดการอาจทําธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ของกองทุนได้ โดยมีมูลค่าธุรกรรมรวมกันทั งสิ นไม่เกินร้อยละ
25 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั งนี การคํานวณมูลค่าธุรกรรมดังกล่าว ให้บริษัทจัดการคํานวณโดยใช้มูลค่าหลัก
ทรัพย์ที ให้ยืม รวมผลประโยชน์ที พึงได้รับจนถึงวันที คํานวณมูลค่าธุรกรรมดังกล่าว

ในกรณีที ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ในขณะที กองทุนเข้าทําธุรกรรม มีมูลค่าไม่เกินอัตราส่วนที กําหนดในวรรคหนึ ง หากต่อ
มาธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์นั นมีมูลค่าเกินอัตราส่วนดังกล่าวโดยมิได้เกิดจากการทําธุรกรรมเพิ มเติม บริษัทจัดการจะยังคง
มีไว้ซึ งธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ดังกล่าวต่อไปก็ได้

ให้บริษัทจัดการจัดทํารายงานโดยระบุวันที ทรัพย์สินนั นมีมูลค่าเกินอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดพร้อมสาเหตุ และส่งรายงาน
ดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมทราบภายในสามวันทําการนับแต่วันที ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์นั นมีมูลค่า
เกินอัตราส่วนที กําหนด พร้อมทั งจัดทําสําเนารายงานดังกล่าวไว้ที บริษัทจัดการเพื อให้สํานักงานสามารถตรวจสอบได้

3.13.1.17 ให้บริษัทจัดการคํานวณอัตราส่วนการลงทุนหรือมีไว้ซึ งใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิง
ไทย หน่วยลงทุนของกองทุนรวมพันธบัตรเอเชีย หรือธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 
(1) ในกรณีของใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย ให้นับมูลค่าของหลักทรัพย์อ้างอิงของใบแสดง
สิทธิดังกล่าว รวมในอัตราส่วนสําหรับหลักทรัพย์อ้างอิงดังกล่าวที กําหนดในโครงการนี โดยถือเสมือนหนึ งว่ากองทุนได้ลงทุน
หรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์อ้างอิงนั นโดยตรง ทั งนี บริษัทจัดการอาจไม่นับมูลค่าของใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที เกิดจากหลัก
ทรัพย์อ้างอิงไทยรวมในอัตราส่วนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญาที กําหนดตามข้อ 3.13.1.2 3.13.1.3 3.7.1.4
และข้อ 3.13.1.7 ก็ได้

มูลค่าของหลักทรัพย์อ้างอิงที นํามาคํานวณรวมในอัตราส่วนตามวรรคหนึ งให้มีมูลค่าเท่ากับมูลค่าใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์
ที เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทยที กองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้

(2) ในกรณีของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมพันธบัตรเอเชียบริษัทจัดการจะคํานวณอัตราส่วนการลงทุนโดยวิธีใดวิธีหนึ งดังต่อ
ไปนี 
(ก) นับมูลค่าของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมพันธบัตรเอเชียที กองทุนได้ลงทุนในหรือมีไว้ซึ งหน่วยลงทุนดังกล่าว หรือ
(ข) นับมูลค่าของทรัพย์สินที กองทุนรวมพันธบัตรเอเชียดังกล่าวลงทุนหรือมีไว้ รวมในอัตราส่วนสําหรับทรัพย์สินที กําหนดไว้
ในโครงการนี โดยถือเสมือนหนึ งว่ากองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินนั นโดยตรง
(3) ในกรณีของธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ บริษัทจัดการจะคํานวณอัตราส่วนการลงทุนใน หรือมีไว้ซึ งการให้ยืมหลักทรัพย์
โดยให้นับมูลค่าทรัพย์สินที ให้ยืมรวมในอัตราส่วนสําหรับหลักทรัพย์ที กําหนดไว้ในข้อ 3.13.1.2 3.13.1.3 3.13.1.4 และ
3.13.1.7 โดยถือเสมือนหนึ งว่ากองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์นั นอยู่ ทั งนี บริษัทจัดการอาจไม่นับรวมในอัตราส่วนที 
คํานวณตามคู่สัญญาที กําหนดตามข้อ 3.13.1.2 3.13.1.3 3.13.1.4 และ 3.13.1.7 ก็ได้

3.13.1.18 ในการคํานวณอัตราส่วนตามข้อ 3.13.1.2 และ ข้อ 3.13.1.3 ให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี รวม
ทั งเงื อนไขตามข้อ 3.13.1.18 ด้วย
(1) ในกรณีที ทรัพย์สินดังกล่าวมีผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกัน บริษัทจัดการจะคํานวณอัตราส่วนที ผู้ออก
ทรัพย์สินหรือผู้ที เป็นคู่สัญญาดังกล่าว หรือคํานวณอัตราส่วนผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกัน แล้วแต่กรณีก็ได้
(2) ในกรณีที ทรัพย์สินมีบุคคลมากกว่าหนึ งรายเป็นผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกัน บริษัทจัดการจะเลือก
คํานวณอัตราส่วนที ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกันรายใดรายหนึ งก็ได้

3.13.1.19 การคํานวณอัตราส่วนที ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกันตามข้อ 3.13.1.14 จะทําได้ต่อเมื อบุคคลดัง
กล่าวได้ทําการรับรองตลอดไป รับอาวัลทั งจํานวน สลักหลังโอนประเภทมีสิทธิไล่เบี ยโดยไม่มีข้อกําหนดลบล้างหรือจํากัด
ความรับผิดของผู้สลักหลัง หรือค้ําประกันต้นเงินและดอกเบี ยเต็มจํานวนแบบไม่มีเงื อนไข

3.13.1.20 ในกรณีที ตราสารแห่งหนี หรือ ตราสารกึ งหนี กึ งทุน ในขณะที ลงทุนหรือในขณะที ได้มาเป็นทรัพย์สินของกองทุน มี
มูลค่าไม่เกินอัตราส่วนที กําหนดข้างต้น หากต่อมาตราสารแห่งหนี หรือตราสารกึ งหนี กึ งทุนนั น มีมูลค่าเกินอัตราส่วนดังกล่าว
โดยสาเหตุถูกปรับลดอันดับความน่าเชื อถือ ให้บริษัทดําเนินการแก้ไขอัตราส่วนให้เป็นไปตามที กําหนด ภายใน 30 วันนับแต่
วันที มีการประกาศให้ทราบถึงเหตุดังกล่าว เว้นแต่ในกรณีที มีเหตุจําเป็นและสมควรโดยได้รับผ่อนผันจากสํานักงาน

3.13.1.21 ในกรณีที ทรัพย์สินในขณะที ลงทุนหรือในขณะที ได้มาเป็นทรัพย์สินของกองทุน มีมูลค่าไม่เกินอัตราส่วนที กําหนด
ข้างต้น หากต่อมามีมูลค่าเกินอัตราส่วนดังกล่าวจากการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น บริษัทจัดการจะยังคงมีไว้ซึ งทรัพย์สินดัง
กล่าวต่อไป ก็ได้ให้บริษัทจัดการจัดทํารายงานโดยระบุชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินตามวรรคหนึ ง และ
วันที ทรัพย์สินนั นมีมูลค่าเกินอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดพร้อมสาเหตุ และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกอง
ทุนรวมทราบ ภายในสามวันทําการนับแต่วันที ทรัพย์สินนั นมีมูลค่าเกินอัตราส่วนที กําหนด พร้อมทั งจัดทําสําเนารายงานดัง
กล่าวไว้ที บริษัทจัดการ เพื อให้สํานักงานสามารถตรวจสอบได้

3.13.1.22 ในกรณีที การรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นเป็นผลให้กองทุนรวมเป็นผู้ถือหุ้นที บริษัทใดเป็นผู้ออก เพื อเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนรวม เมื อรวมกันทุกกองทุนรวมที บริษัทจัดการเป็นผู้รับผิดชอบดําเนินการเกินกว่าร้อยละ 25 ของจํานวนหุ้นที 
จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของบริษัทนั น บริษัทจัดการจะดําเนินการตามประกาศที สน. 24/2552 เรื อง การลงทุนและการมีไว้
เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุน ลงวันที  28 กรกฎาคม 2552 ดังนี คือ
(1) ปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศที กําหนดให้บริษัทจัดการสามารถรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นได้
(2) งดเว้นการใช้สิทธิออกเสียงในหุ้นจํานวนที เกินอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าว เว้นแต่กรณีที มีเหตุ
จําเป็นและสมควรโดยได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน และ
(3) กรณีที เป็นหุ้นของบริษัทจดทะเบียน และการได้มาซึ งหุ้นของบริษัทดังกล่าว เป็นผลให้กองทุนได้มา หรือเป็นผู้ถือหุ้นของ
บริษัทนั นจนถึงหรือข้ามจุดที ต้องทําคําเสนอซื อ บริษัทจัดการต้องดําเนินการเพื อให้ได้รับการยกเว้นการทําคําเสนอซื อโดย
การลดสัดส่วนการถือหุ้นหรือลดการมีอํานาจควบคุม หรือยื นคําขอผ่อนผันการทําคําเสนอซื อ ตามประกาศคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื อครอบงํากิจการ ทั งนี การ
ลดสัดส่วนการถือหุ้นดังกล่าว ให้บริษัทจัดการลดสัดส่วนตามสัดส่วนของหุ้นของบริษัทจดทะเบียนที แต่ละกองทุนได้มาจาก
การรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น

3.13.1. 23 ในกรณีที ทรัพย์สินในขณะที ลงทุนหรือในขณะที ได้มาเป็นทรัพย์สินของกองทุน มีมูลค่าไม่เกินอัตราส่วนที กําหนด
ข้างต้น หากต่อมามีมูลค่าเกินอัตราส่วนดังกล่าวโดยไม่เข้าลักษณะตามข้อ 3.13.1.6 ข้อ 3.13.1.17  19 และการเกิน
อัตราส่วนดังกล่าวมิได้เกิดจากการลงทุนหรือได้ทรัพย์สินมาเพิ มเติม บริษัทจัดการจะยังคงมีไว้ซึ งทรัพย์สินดังกล่าวต่อไปก็ได้

ให้บริษัทจัดการจัดทํารายงานโดยระบุชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินตามวรรคหนึ ง และวันที ทรัพย์สินนั น
มีมูลค่าเกินอัตราส่วนที กําหนดพร้อมสาเหตุ และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ทราบภายในสามวัน
ทําการ
นับแต่วันที ทรัพย์สินนั นมีมูลค่าเกินอัตราส่วนที กําหนด พร้อมทั งจัดทําสําเนารายงานดังกล่าวไว้ที บริษัทจัดการเพื อให้สํานักงาน
สามารถตรวจสอบได้

3.13.1.24 ข้อจํากัดการลงทุนข้างต้นจะไม่นํามาบังคับใช้ในกรณีที ปรากฏเหตุตามหัวข้อ “การเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม”
และบริษัทจัดการต้องดําเนินการเพื อเลิกกองทุนตามหัวข้อ “การดําเนินการของบริษัทจัดการเมื อเลิกกองทุนรวม”

สรุปอัตราส่วนการลงทุน : 

1. Total noninvestment grade : ลงทุนไม่เกินร้อยละ 100.00 
2. Noninvestment grade company limit : ลงทุนไม่เกินร้อยละ 25.00 
3. Investment grade company limit : ลงทุนไม่เกินร้อยละ 25 
4. Financial institution company limit : ลงทุนไม่เกินร้อยละ 25 
5. Individual fund limit : ลงทุนไม่เกินร้อยละ 25.00 
6. Total fund limit : ลงทุนไม่เกินร้อยละ 25.00 

3.13.2. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นในต่างประเทศ : 

สําหรับกองทุนที มีการลงทุนหรือเข้าเป็นคู่สัญญาในต่างประเทศ ให้บริษัทจัดการลงทุนหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นเพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุน ตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดดังต่อไปนี เพิ มเติมด้วย ทั งนี อัตราส่วนที คํานวณ
ตามประเภททรัพย์สิน ข้อกําหนดในการคํานวณอัตราส่วน และการดําเนินการเมื อมีเหตุที ทําให้ไม่เป็นไปตาม
อัตราส่วน ให้เป็นไปตามที กําหนดในข้อ 3.13.1. โดยอนุโลม

3.13.2.1 บริษัทจัดการอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินดังต่อไปนี เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม โดยไม่จํากัดอัตราส่วน
(1) เงินฝากในสถาบันการเงินต่างประเทศหรือตราสารหนี ที มีลักษณะคล้ายเงินฝากในต่างประเทศตามข้อ 3.12.2.2 ที มี
วัตถุประสงค์เพื อการดําเนินงาน
(2) ตราสารภาครัฐต่างประเทศตามข้อ 3.12.2.1 (1) ที มีอันดับความน่าเชื อถืออยู่ในสองอันดับแรก หรือสัญญาซื อขายล่วง
หน้าที มีสินค้าเป็นตราสารดังกล่าว
ในกรณีของกองทุนรวมเปิด มูลค่าของตราสารภาครัฐต่างประเทศตามข้อ (2) เมื อรวมกันแล้วต้องไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่า
ตราสารนั นในแต่ละรุ่น เว้นแต่เป็นกองทุนรวมเปิดที มีการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งล่วงหน้าซึ งระบุเวลาแน่นอน
(auto redemption) 

3.13.2.2 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งตราสารภาครัฐต่างประเทศที นอกเหนือจากข้อ 3.13.2.1 (2)หรือสัญญาซื อขาย
ล่วงหน้าที มีสินค้าเป็นตราสารดังกล่าว เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนได้โดยมีมูลค่ารวมกันทั งสิ นเมื อคํานวณเฉพาะผู้ออกหรือผู้
เป็นคู่สัญญารายนั น ไม่เกินร้อยละ 35 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั งนี ให้นับรวมกับอัตราส่วนการลงทุนในประเทศ
ด้วย

ในกรณีของกองทุนรวมเปิด มูลค่าของตราสารภาครัฐต่างประเทศตามวรรคหนึ ง ต้องไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าตราสารนั นใน
แต่ละรุ่น เว้นแต่เป็นกองทุนรวมเปิดที มีการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งล่วงหน้าซึ งระบุเวลาแน่นอน (auto
redemption) 

การคํานวณอัตราส่วนตามวรรคหนึ ง ให้นับตราสารตามวรรคหนึ งและทรัพย์สินทุกประเภทที ผู้ออกหรือผู้เป็นคู่สัญญารายดัง
กล่าวเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญา ซึ งกองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินเหล่านั น
รวมในอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าวด้วย

3.13.2.3 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งเงินฝากในสถาบันการเงินต่างประเทศที มีอันดับความน่าเชื อถืออยู่ในอันดับที 
สามารถลงทุนได้ โดยมีมูลค่ารวมกันทั งสิ นเมื อคํานวณเพาะสถาบันการเงินต่างประเทศรายนั น ไม่เกินร้อยละ 25 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

การคํานวณอัตราส่วนตามวรรคหนึ ง ให้นับมูลค่าของทรัพย์สินที กองทุนลงทุนหรือมีไว้ดังต่อไปนี รวมในอัตราส่วนดังกล่าว
1. ทรัพย์สินตามข้อ 3.13.2.4 วรรคหนึ ง และข้อ3.13.2.7 (1) ที สถาบันการเงินต่างประเทศรายเดียวกันเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู ้
รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญา
2. ทรัพย์สินตามข้อ 3.13.1.3 ข้อ 3.13.2.4 และข้อ 3.13.2.7 (1) ที ธนาคารพาณิชย์ซึ งเป็นสาขาของสถาบันการเงินต่าง
ประเทศรายนั นเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญา
ในกรณีที กองทุนมีเงินฝากตามวรรคหนึ ง หรือวรรคสอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื อการดําเนินงานของกองทุน ให้นับมูลค่าของเงิน
ฝากดังกล่าวรวมในอัตราส่วนตามวรรคหนึ ง

3.13.2.4 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินดังต่อไปนี ที บุคคลใดเป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลัก
หลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญา เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนได้ โดยมีมูลค่ารวมกันทั งสิ นเมื อคํานวณเฉพาะผู้ออก ผู้สั งจ่าย
ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญารายนั น ไม่เกินร้อยละ 25 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั งนี 
ให้นับรวมกับอัตราส่วนการลงทุนในประเทศด้วย
(1) ตราสารแห่งหนี ต่างประเทศตามข้อ 3.12.2.1 
(2) หน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศตามข้อ 3.12.2.1 (3) 
(3) สัญญาซื อขายล่วงหน้า ตามข้อ 3.12.2.3 ที คู่สัญญามีอันดับความน่าเชื อถืออยู่ในอันดับที สามารถลงทุนได ้(investment
grade) 
(4) เงินฝากในสถาบันการเงินต่างประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื อการลงทุน
(5) ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิง ที มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นพันธบัตร หรือหุ้นกู้ที ไม่ใช่หุ้นกู้อนุพันธ์
ตามข้อ 13.2.2.5 ทั งนี เฉพาะที มีอันดับความน่าเชื อถืออยู่ในอันดับที สามารถลงทุนได ้(investment grade)
(6) หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และตราสารของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศ ตามข้อ 13.2.2.6

3.13.2.5 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินที กลุ่มกิจการใดเป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้คํ้า
ประกัน หรือคู่สัญญา เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนได้ โดยมีมูลค่ารวมกันทั งสิ นของกลุ่มกิจการนั นไม่เกินอัตราอย่างใดอย่าง
หนึ งดังต่อไปนี แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า
(1) ร้อยละสามสิบของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน
(2) อัตราที คํานวณได้จากนํ้าหนักของกลุ่มกิจการดังกล่าวในตัวชี วัด (benchmark) ของกองทุนนั นรวมกับร้อยละสิบของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนนั น ทั งนี ตัวชี วัดดังกล่าวต้องเป็นดัชนีหรือองค์ประกอบของดัชนี ที มีการเผยแพร่อย่างกว้างขวาง
และสอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนั น

3.13.2.6 การลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินที บริษัทในกลุ่มกิจการใดเป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย หรือคู่สัญญา เพื อเป็นทรัพย์สินของกอง
ทุน หากทรัพย์สินดังกล่าวเป็นองค์ประกอบที ใช้ในการคํานวณตัวชี วัด (benchmark) ของกองทุนนั น บริษัทจัดการอาจลงทุน
หรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินดังกล่าวโดยมีมูลค่ารวมกันทั งสิ นเมื อคํานวณเฉพาะผู้ออก ผู้สั งจ่าย หรือคู่สัญญารายนั น ไม่เกินอัตราที 
คํานวณได้จากนํ้าหนักของทรัพย์สินดังกล่าวในตัวชี วัดรวมกับร้อยละสิบของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั งนี เฉพาะใน
กรณีที อัตราดังกล่าวสูงกว่าอัตราส่วนที กําหนดไว้ในข้อ 3.13.2.2 ข้อ 3.13.2.4 และข้อ 3.13.2.7 แล้วแต่กรณี

มิให้นําความในข้อ 3.13.2.2 ข้อ 3.13.2.4 และข้อ 3.13.2.7 มาใช้บังคับกับกรณีตามวรรคหนึ ง

3.13.2.7 บริษัทจัดการอาจลงทุน หรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินอื นนอกเหนือจากกรณีที กําหนดไว้ในข้อ 3.13.2.2  3.13.2.3 และข้อ
3.13.2.4 เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมตามอัตราส่วนดังต่อไปนี 
(1) การลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินดังกล่าวซึ งบุคคลใดเป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่
สัญญา ต้องมีมูลค่ารวมกันทั งสิ นเมื อคํานวณเฉพาะผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญา
รายนั น ไม่เกินร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
(2) การลงทุนในหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินตาม (1) เมื อคํานวณรวมทุกบุคคลที เป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง
ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญาแล้วต้องมีมูลค่ารวมกันทั งสิ นไม่เกินร้อยละ15 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

3.13.2.8 ในกรณีของกองทุนรวม ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมลงทุนหรือมีไว้ซึ งเงินฝาก บัตรเงินฝาก ตั วแลกเงิน หรือตั ว
สัญญาใช้เงิน ที ธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ บรรษัทตลาดรอง
สินเชื อที อยู่อาศัย หรือสถาบันการเงินที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น หรือธนาคารต่างประเทศเป็นผู้ออกหรือคู่สัญญา เป็นจํานวน
ที มีมูลค่ารวมโดยเฉลี ยไม่เกิน ร้อยละ 45 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ในรอบระยะเวลาบัญชี หรือในรอบอายุ
ของกองทุนรวมสําหรับกองทุนรวมที มีอายุน้อยกว่า 1 ปีแล้วแต่กรณี โดยให้นับรวมเงินฝากในประเทศและต่างประเทศ ทั งนี 
ไม่ว่ากรณีใด มิให้คํานวณเงินฝากในบัญชีเงินฝากเพื อการดําเนินงานของกองทุนเข้าในอัตราส่วนดังกล่าว
อัตราส่วนตามวรรคหนึ งมิให้นํามาใช้บังคับกับกองทุนรวมที มีการกําหนดอายุโครงการตั งแต่หนึ งปีขึ นไป ทั งนี เฉพาะในระยะ
เวลาหกเดือนก่อนวันครบกําหนดอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม
ในกรณีที เงินฝากหรือตราสารแห่งหนี ที มีลักษณะคล้ายเงินฝากที กองทุนรวมลงทุนในหรือมีไว้เกินอัตราส่วนที กําหนดตามวรรค
หนึ ง ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินดังกล่าวให้มีมูลค่ารวมโดยเฉลี ยไม่เกินร้อยละ 45 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมภายในสามสิบวันนับแต่วันสิ นรอบปีบัญชีนั น ทั งนี ให้คํานวณอัตราส่วนการลงทุนหรือมีไว้ซึ ง
ทรัพย์สินดังกล่าว โดยเฉลี ยตั งแต่วันแรกของรอบปีบัญชีนั นจนถึงวันที ทรัพย์สินนั นมีมูลค่าเป็นไปตามอัตราส่วนดังกล่าว
เมื อบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ปฏิบัติตามวรรคสามแล้ว ให้บริษัทรายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมทราบภายใน
วันทําการถัดจากวันที ทรัพย์สินนั นมีมูลค่ารวมโดยเฉลี ยไม่เกินร้อยละ 45 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม เพื อให้ผู้
ดูแลผล ประโยชน์ของกองทุนรวม ตรวจสอบการปฏิบัติดังกล่าว ทั งนี บริษัทต้องดําเนินการให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน
รวมแจ้งให้สํานักงานทราบภายในห้าวันนับแต่วันที ได้รับรายงานจากบริษัทด้วย
หากบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถปฏิบัติตามวรรคสามได้ สํานักงานอาจสั งให้บริษัทเลิกกองทุนรวมนั น

3.13.2.9 ในกรณีที มีเหตุจําเป็นและสมควร เพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนอันเนื องมาจากปัญหาความผันผวน
(fluctuation) ของตลาดเงินและตลาดทุนในวงกว้างในรอบปีบัญชีใด บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจขอผ่อนผันต่อสํานักงาน
เพื อไม่ต้องนําการลงทุนในหรือมีไว้ซึ งเงินฝาก บัตรเงินฝาก ตั วแลกเงิน หรือตั วสัญญาใช้เงิน ในช่วงเวลาที เกิดความผันผวนดัง
กล่าวมารวมคํานวณอัตราส่วนการลงทุนตามข้อ 3.13.2.8 ได้สําหรับรอบปีบัญชีนั น

3.13.2.10 บริษัทจัดการอาจลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้าที มีคู่สัญญาเป็นศูนย์ซื อขายสัญญาซื อขายล่วงหน้าโดยไม่จํากัด
อัตราส่วนของคู่สัญญา

3.13.2.11 การคํานวณมูลค่าการลงทุนหรือมีไว้ซึ งสัญญาซื อขายล่วงหน้าเพื อการคํานวณอัตราส่วนการลงทุนตามข้อ 3.13.2.2
และข้อ 3.13.2.4 ให้นับมูลค่าที คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งมีหน้าที ต้องชําระตามสัญญาซื อขายล่วงหน้า รวมคํานวณในอัตราส่วนของ
บุคคลที เป็นคู่สัญญาดังกล่าว เว้นแต่กรณีที กองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้ซึ งสัญญานั น ในศูนย์ซื อขายสัญญาซื อขายล่วงหน้า
บริษัทจัดการไม่ต้องคํานวณมูลค่าและอัตราส่วนตามที กําหนดในข้อดังกล่าว

3.13.2.12 ในการคํานวณอัตราส่วนตามข้อ 3.13.2.2 และ ข้อ 3.13.2.4 ให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี รวม
ทั งเงื อนไขตามข้อ 3.13.2.13 ด้วย
(1) ในกรณีที ทรัพย์สินดังกล่าวมีผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกัน บริษัทจัดการจะคํานวณอัตราส่วนที ผู้ออก
ทรัพย์สินหรือผู้ที เป็นคู่สัญญาดังกล่าว หรือคํานวณอัตราส่วนผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกัน แล้วแต่กรณีก็ได้
(2) ในกรณีที ทรัพย์สินมีบุคคลมากกว่าหนึ งรายเป็นผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกัน บริษัทจัดการจะเลือก
คํานวณอัตราส่วนที ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกันรายใดรายหนึ งก็ได้

3.13.2.13 การคํานวณอัตราส่วนที ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกันตามข้อ 3.13.2.12 จะทําได้ต่อเมื อบุคคลดัง
กล่าวได้ทําการรับรองตลอดไป รับอาวัลทั งจํานวน สลักหลังโอนประเภทมีสิทธิไล่เบี ยโดยไม่มีข้อกําหนดลบล้างหรือจํากัด
ความรับผิดของผู้สลักหลัง หรือค้ําประกันต้นเงินและดอกเบี ยเต็มจํานวนแบบไม่มีเงื อนไข

3.13.2.14 ในกรณีที ตราสารแห่งหนี ในขณะที ลงทุนหรือในขณะที ได้มาเป็นทรัพย์สินของกองทุน มีมูลค่าไม่เกินอัตราส่วนที 
กําหนดข้างต้น หากต่อมาตราสารแห่งหนี มีมูลค่าเกินอัตราส่วนดังกล่าวโดยสาเหตุ ถูกปรับลดอันดับความน่าเชื อถือให้บริษัท
ดําเนินการแก้ไขอัตราส่วนให้เป็นไปตามที กําหนดภายใน 30 วันนับแต่วันที มีการประกาศให้ทราบถึงเหตุดังกล่าว เว้นแต่ใน
กรณีที มีเหตุจําเป็นและสมควรโดยได้รับผ่อนผันจากสํานักงาน

3.13.2.15 ในกรณีที ทรัพย์สินในขณะที ลงทุนหรือในขณะที ได้มาเป็นทรัพย์สินของกองทุน มีมูลค่าไม่เกินอัตราส่วนที กําหนด
ข้างต้น หากต่อมามีมูลค่าเกินอัตราส่วนดังกล่าวจากการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น บริษัทจัดการจะยังคงมีไว้ซึ งทรัพย์สินดัง
กล่าวต่อไปก็ได้

ให้บริษัทจัดการจัดทํารายงานโดยระบุชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินตามวรรคหนึ ง และวันที ทรัพย์สินนั น
มีมูลค่าเกินอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดพร้อมสาเหตุ และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ทราบ
ภายในสามวันทําการนับแต่วันที ทรัพย์สินนั นมีมูลค่าเกินอัตราส่วนที กําหนด พร้อมทั งจัดทําสําเนารายงานดังกล่าวไว้ ที บริษัท
จัดการเพื อให้สํานักงานสามารถตรวจสอบได้

3.13.2.16 ในกรณีที ทรัพย์สินในขณะที ลงทุนหรือในขณะที ได้มาเป็นทรัพย์สินของกองทุน มีมูลค่าไม่เกินอัตราส่วนที กําหนด
ข้างต้น หากต่อมามีมูลค่าเกินอัตราส่วนดังกล่าวโดยไม่เข้าลักษณะตาม 3.13.2.8 ข้อ 3.13.2.14 และข้อ 3.13.2.15 และการ
เกินอัตราส่วนดังกล่าวมิได้เกิดจากการลงทุนหรือได้ทรัพย์สินมาเพิ มเติม บริษัทจัดการจะยังคงมีไว้ซึ งทรัพย์สินดังกล่าวต่อไป
ก็ได้

ให้บริษัทจัดการจัดทํารายงานโดยระบุชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินตามวรรคหนึ ง และวันที ทรัพย์สินนั น
มีมูลค่าเกินอัตราส่วนที กําหนดพร้อมสาเหตุ และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ทราบภายในสามวัน
ทําการนับแต่วันที ทรัพย์สินนั นมีมูลค่าเกินอัตราส่วนที กําหนด พร้อมทั งจัดทําสําเนารายงานดังกล่าวไว้ที บริษัทจัดการเพื อให้
สํานักงานสามารถตรวจสอบได้

3.13.2.17 ข้อจํากัดการลงทุนข้างต้นจะไม่นํามาบังคับใช้ในกรณีที ปรากฏเหตุตามหัวข้อ “การเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม”
และบริษัทจัดการต้องดําเนินการเพื อเลิกกองทุนตามหัวข้อ “การดําเนินการของบริษัทจัดการเมื อเลิกกองทุนรวม”

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) : 

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.3. รายละเอียดเพิ มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : 

ไม่มี

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 โทรสาร

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

บริษัทจัดการจะเสนอขายหน่วยลงทุนในระยะเวลาเสนอขายครั งแรกที ระบุไว้ในหนังสือชี ชวน โดยเริ มตั งแต่เวลาเปิดทําการ
ของบริษัทจัดการ หรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ถึงเวลา 15.30 น.

5.2.1 การขอรับหนังสือชี ชวนและเอกสารการจองซื อ
ผู้สนใจจองซื อหน่วยลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี ชวน และ เอกสารการจองซื อได้ที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื อคืน ทุกวัน ระหว่าง เวลาทําการ

5.2.2 วิธีการเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน
ในกรณีที ไม่เคยมีบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน ผู้สนใจลงทุนต้องเปิดบัญชีดังกล่าวก่อน โดยกรอกรายละเอียดในใบคําขอเปิดบัญชีผู้
ถือหน่วยลงทุน และเอกสารที กําหนดอย่างถูกต้องและตามความเป็นจริง พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน ตามที บริษัทจัดการ
กําหนดในการเปิดบัญชีซึ งลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง

ผู้จองซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนต้องรับทราบและยินยอมที จะปฏิบัติตามเงื อนไขที กําหนดในใบคําขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน
และใบคําขอเปลี ยนแปลงข้อมูล รวมทั งเงื อนไขอื น ๆ ที บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะกําหนดต่อไป ซึ งจะติดประกาศไว้ที 
บริษัทจัดการ หรือมีจดหมายเพื อแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ ทั งนี กรณีบริษัทจัดการจะแก้ไขเปลี ยนแปลงวิธีการเปิดบัญชี
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยติดประกาศไว้ที บริษัทจัดการ และสํานักงานของผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื อคืน

5.2.3 เอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชี
1. กรณีบุคคลธรรมดา
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรประจําตัวข้าราชการ หรือสําเนาบัตรประจําตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือสําเนา
หนังสือเดินทางซึ งลงนามรับรองความถูกต้อง

2. กรณีนิติบุคคล
(1) สําเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์
(2) สําเนาหนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับ
(3) ตัวอย่างลายมือชื อผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล และเงื อนไขการลงนาม
(4) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล

ทั งนี เอกสารต่าง ๆ ต้องลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง

5.2.4 วิธีการจองซื อหน่วยลงทุน
เมื อผู้สนใจจองซื อหน่วยลงทุนมีบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน แล้ว สามารถจองซื อหน่วยลงทุนด้วยตนเองที บริษัทจัดการหรือผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ได้ตามราคาเสนอขายหน่วยลงทุนในการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก โดยกรอกใบคําสั งซื อ
หน่วยลงทุนให้ครบถ้วนพร้อมชําระเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุน โดยผู้สั งซื อจะต้องสั งซื อหน่วยลงทุนไม่ตํ่ากว่า 50,000 บาท

5.2.5 การรับชําระ และการเก็บรักษาเงินค่าซื อหน่วยลงทุน
ผู้จองซื ออาจชําระเป็นเงินสด หรือชําระเป็นเช็ค ดราฟต์ หรือวิธีอื นใด โดยการชําระเป็นเช็ค ดราฟต์ หรือวิธีอื นใดผู้จองซื อต้อง
ขีดคร่อมเฉพาะสั งจ่าย “บัญชีจองซื อหน่วยลงทุนของ บลจ.แอสเซท พลัส จํากัด” ซึ งเป็นบัญชีกระแสรายวัน ที เปิดไว้กับ
ธนาคารดังต่อไปนี ซึ งดอกเบี ยรับหรือผลประโยชน์ใดๆ ที ได้รับจากบัญชีจองซื อหน่วยลงทุนข้างต้น บริษัทจัดการจะดําเนินการ
ให้เป็นผลประโยชน์ต่อกองทุน
• ธนาคารกสิกรไทย สาขาราษฎร์บูรณะ
• ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาพระรามที  3
• ธนาคารกรุงเทพ สาขาสาทร
• ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาถนนวิทยุ
บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงเพิ มเติมบัญชีดังกล่าว โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ โดยจะติดประกาศไ
ที ที ทําการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

ทั งนี ในการชําระเงินไม่ว่าด้วยวิธีใด หากมิใช่กรณีที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิดอื นภายใต้การ
จัดการของบริษัทจัดการเพื อจองซื อหน่วยลงทุนของกองทุน บริษัทจัดการต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้ก่อนระยะเวลาเสนอ
ขายครั งแรกจะสิ นสุด

ในกรณีที ผู้จองซื อชําระเป็นเงินสด หรือวิธีอื นใดที สามารถเรียกเก็บเงินได้ทันที ผู้จองซื อสามารถจองซื อได้ภายในเวลา 15.30
น. แต่หากผู้จองซื อชําระเป็นเช็ค ดราฟต์ หรือวิธีอื นใดที ต้องส่งเรียกเก็บเงินและทราบผลในวันทําการถัดไป ผู้จองซื อต้อง
ชําระค่าซื อหน่วยลงทุนภายในเวลา 12.00 น.

การจองซื อหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื อบริษัทจัดการได้รับเงินค่าซื อหน่วยลงทุนครบตามจํานวนเงินที สั งซื อ และได้ทํา
รายการขายหน่วยลงทุนแล้ว เพื อให้บริษัทจัดการจัดสรรหน่วยลงทุน ผู้จองซื อหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกคําสั งจองซื อ
หน่วยลงทุนนั นได้เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

ในกรณีที ผู้จองซื อหน่วยลงทุนชําระเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุนเป็นเช็ค ดราฟต์ หรือวิธีอื นใดซึ งถูกปฏิเสธการจ่ายเงิน บริษัท
จัดการจะดําเนินการยกเลิกรายการจองซื อหน่วยลงทุนนั นและแจ้งให้ผู้จองซื อทราบ
บริษัทจัดการจะนําเงินที ได้รับจากการจองซื อหน่วยลงทุนนี เก็บรักษาไว้ในบัญชีเงินฝากในนาม “บัญชีจองซื อหน่วยลงทุนของ
บลจ. แอสเซท พลัส จํากัด” 

5.2.6 การจัดสรรหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื อโดยคํานวณจากจํานวนเงินที ได้รับชําระหารด้วยมูลค่าที ตราไว้ โดยจํานวน
หน่วยลงทุนที ได้รับจัดสรรจะคํานวณตามหลักสากลเป็นตัวเลขทศนิยม 5 ตําแหน่งแต่ใช้ทศนิยม 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยม
ตําแหน่งที  5 ทิ ง

กรณีที ผู้จองซื อชําระค่าจองซื อหน่วยลงทุนเป็นเช็ค ดราฟต์ ตั วแลกเงิน คําสั งจ่ายเงิน หรือวิธีอื นใด บริษัทจัดการจะจัดสรร
หน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื อหน่วยลงทุน ณ วันที บริษัทจัดการ สามารถเรียกเก็บเงินจากเช็ค ดราฟต์ ตั วแลกเงิน คําสั งจ่ายเงิน
หรือวิธีการอื นใดได้เรียบร้อยแล้ว และวันที บริษัทจัดการได้รับเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุนจะต้องอยู่ระหว่างระยะเวลาเสนอขาย
โดยบริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนตามหลักการ “จองซื อก่อนได้ก่อน” 

ในกรณีที จํานวนเงินที ระบุในใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนไม่ตรงกับจํานวนเงินที บริษัทจัดการได้รับชําระ บริษัทจัดการจะจัดสรร
หน่วยลงทุนให้ตามจํานวนเงินที ได้รับชําระเป็นเกณฑ์
ในกรณีที การจองซื อหน่วยลงทุนนั นมีผลให้จํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินจํานวนหน่วยลงทุนที ได้รับอนุมัติจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนโดยใช้หลักการ “จองซื อก่อนได้ก่อน” ตามคําสั งซื อที สามารถเรียก
เก็บเงินได้ ในกรณีที จองซื อพร้อมกัน และมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรร บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรหน่วยลงทุน
ที เหลืออยู่ให้ผู้จองซื อ ที จองซื อพร้อมกันนั นตามสัดส่วนจํานวนหน่วยลงทุนที ผู้จองซื อแต่ละรายจองซื อเข้ามา (Pro Rata)
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทั งหมดก็ได้โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้
ทราบล่วงหน้า

ในกรณีที บริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการจัดสรรหน่วยลงทุนมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือหน่วย
ลงทุน หรือต่อชื อเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะจัดสรรหรือไม่
จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทั งหมดก็ได้ โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ผู้จองซื อทราบล่วงหน้า

5.2.7 การคืนเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุน
ในกรณีที ผู้จองซื อหน่วยลงทุนในการเสนอขายครั งแรกไม่ได้รับการจัดสรรไม่ว่าทั งหมด หรือบางส่วน และ/หรือในกรณีที 
บริษัทจัดการต้องยุติโครงการจัดการเนื องจากไม่สามารถจําหน่ายให้แก่ประชาชนได้ถึง 35 ราย หรือในกรณีที มีการจัดสรร
หน่วยลงทุนให้แก่บุคคลใด หรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกินกว่าหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด
บริษัทจัดการจะแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันสิ นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุน
ครั งแรก และจะคืนเงินค่าซื อหน่วยลงทุนส่วนที ไม่ได้รับการจัดสรรพร้อมดอกเบี ย (ถ้ามี) ให้ผู้จองซื อตามวิธีการรับเงินค่าขาย
คืนหน่วยลงทุนที ผู้จองซื อระบุไว้ในใบคําขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน ภายใน 1 เดือน นับแต่วันสิ นสุดการเสนอขายหน่วย
ลงทุนครั งแรก หรือนับตั งแต่วันปิดการเสนอขายแล้วแต่กรณี เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ให้ดําเนินการโครงการจัดการต่อไปได้ หากบริษัทจัดการไม่สามารถคืนเงินพร้อมดอกเบี ย (ถ้าม)ี อันเนื องจากความผิด
พลาดของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะชําระดอกเบี ยในอัตราไม่ต่ํากว่าร้อยละเจ็ดครึ งต่อปี นับแต่วันที ครบกําหนดเวลาดัง
กล่าวข้างต้น ถึงวันที บริษัทจัดการชําระเงินค่าจองซื อคืนจนครบถ้วน

5.2.8 เงื อนไขการขายหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะปฏิเสธคําสั งซื อหากผู้ลงทุนไม่ใช่ "ผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย"

บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนภายในประเทศไทย และมีวัตถุประสงค์ที จะไม่เสนอขาย
หน่วยลงทุนของกองทุนกับหรือเพื อประโยชน์ของประเทศสหรัฐอเมริกา พลเมืองสหรัฐอเมริกา รวมถึงผู้ที มีหนังสือเดินทางของ
ประเทศสหรัฐอเมริกาหรือผู้ที มีถิ นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา หรือบุคคลซึ งโดยปกติมีถิ นที อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกอง
ทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าวและบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนซึ งจัดให้มีขึ นและดําเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา บริษัทจัดการจึงขอ
สงวนสิทธิที จะปฏิเสธหรือระงับการสั งซื อ การจัดสรร และ/หรือการโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมสําหรับผู้
ลงทุนที เป็นบุคคลอเมริกัน (US person) ดังที กล่าวมาข้างต้น เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก

ในการชําระค่าซื อหน่วยลงทุน หากมิใช่กรณีที ผู้จองซื อหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอื นที จัดตั งโดยบริษัท
จัดการเพื อจองซื อหน่วยลงทุนของกองทุนนี ผู้จองซื อจะต้องชําระค่าซื อหน่วยลงทุนด้วยเงินจนเต็มมูลค่า จะหักกลบลบหนี กับ
บริษัทจัดการไม่ได้

การจองซื อหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื อบริษัทจัดการได้รับเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวนและได้ทํารายการขายหน่วย
ลงทุนแล้ว เพื อให้บริษัทจัดการจัดสรรหน่วยลงทุนและผู้จองซื อจะไม่สามารถยกเลิกคําสั งจองซื อหน่วยลงทุนนั นได้ เว้นแต่ จะ
ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธการจองซื อตามคําสั งจองซื อหน่วยลงทุน ในกรณีที บริษัทจัดการได้
พิจารณาแล้วว่าการจองซื อในกรณีดังกล่าวมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรือต่อชื อเสียง
หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ

สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ นหลังจากนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการจองซื อหน่วยลงทุนของผู้จองซื อ
หน่วยลงทุนแล้วเท่านั น

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

 

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

บริษัทจัดการจะเสนอขายหน่วยลงทุนระหว่างการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกเท่านั น โดยจะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนภาย
หลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก

7. การรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

7.1. ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 บริษัทจัดการ

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.3. วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 รับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.4.1 บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติดังนี 

1. บริษัทจัดการจะรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติไม่เกินปีละ 4 ครั ง โดยบริษัทจัดการจะแจ้งกําหนดวันทําการรับซื อคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบทางไปรษณีย์ ภายใน 30 วันนับตั งแต่วันถัดจากวันจดทะเบียนกองทรัพย์สิน
เป็นกองทุนรวม

ทั งนี บริษัทจัดการจะรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายที มีชื อปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วย
ลงทุน ณ เวลา 8.00 น. ของวันที บริษัทจัดการกําหนดให้มีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

ในการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ บริษัทจัดการมีนโยบายที จะรับซื อคืนเป็นจํานวนเงินที จัดสรรจากเงินสดรับที ได้จาก
ดอกเบี ย และ/หรือกําไรจากเงินลงทุนของตราสารแห่งหนี หรือหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นที กองทุนลงทุน หลังหักค่าใช้จ่าย
ของกองทุน (ถ้ามี) โดยจะจัดสรรเป็นจํานวนเงินที เท่าๆ กันสําหรับแต่ละหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน กรณีที กองทุนได้รับผลกระทบจากการได้รับชําระเงิน
ตามตราสารหนี หรือหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นที กองทุนลงทุนไว้ แตกต่างไปจากเงื อนไขที กําหนด โดยบริษัทจะประกาศใ
ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบในเวปไซต์ของบริษัทจัดการ

2. สําหรับการรับซื อคืนหน่วยลงทุนงวดสุดท้าย บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติที เหลือทั งหมดของผู้
ถือหน่วยลงทุนทุกราย ณ วันครบอายุโครงการ

7.4.2  การจัดสรรเงินให้แก่ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุน
ยกเว้นในกรณีตามข้อ “การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน” หรือ “การไม่ขายหรือไม่
รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน” หรือ “การหยุดรับซื อคืนหน่วยลงทุน” บริษัทจัดการจะจัดสรร
เงินให้แก่ ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยคํานวณจากราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ณ สิ นวันที บริษัทจัดการดําเนินการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติ หากวันดังกล่าวตรงกับวันหยุดจะเลื อนเป็นวันทําการถัดไป

บริษัทจัดการจะคํานวณจํานวนหน่วยลงทุนที จะรับซื อคืนอัตโนมัติ โดยหารจํานวนเงินที จะรับซื อคืนด้วยราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการรับซื อคืนนั น ทั งนี จํานวนหน่วยลงทุนที คํานวณได้จะเป็นตัวเลขทศนิยม 4 ตําแหน่ง โดยตัด
ทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง

บริษัทจัดการจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในทะเบียนหน่วยลงทุน ในวันทําการถัดจากวันทําการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนจํานวนนั น

7.4.3 การชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน ภายใน 5 วันทําการ นับตั งแต่วันถัดจากวัน
ที ทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ในการชําระเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนให้
แก่ ผู้ถือหน่วยลงทุนตามวิธีการที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในใบคําขอเปิดบัญชี ผู้ถือหน่วยลงทุน หรือใบคําสั งขายคืนหน่วย
ลงทุน

7.4.4  เงื อนไขในการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ตกลงสั งขายคืนหน่วยลงทุน และยินยอมให้บริษัทจัดการรับซื อหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
ตามกําหนดเวลาที บริษัทจัดการกําหนด

นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก้ผู้ถือหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ ภายใน 5 วันทําการ
นับตั งแต่วันถัดจากวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมติั

การสั งขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื อบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ได้รับคําสั งขายคืนหน่วย
ลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุน และได้ทํารายการรับซื อคืนหน่วยลงทุนแล้ว

บริษัทจัดการจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในทะเบียนหน่วยลงทุนในวันทําการถัดจากวันทําการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนจํานวนนั น

7.5. ระยะเวลาในการรับซื อคืน :  ไม่เกินปีละ 4 ครั งตามที บริษัทจัดการกําหนด

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน : 

1) บริษัทจัดการจะรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติไม่เกินปีละ 4 ครั ง โดยบริษัทจัดการจะแจ้งวันที จะดําเนินการรับซื อคืน
หน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบทางไปรษณีย์ ภายใน 30 วันนับตั งแต่วันถัดจากวันจดทะเบียนกองทรัพย์สิน
เป็นกองทุนรวม
2) สําหรับการรับซื อคืนหน่วยลงทุนงวดสุดท้าย บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติที เหลือทั งหมด
ของผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย ณ วันครบอายุโครงการ

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.9. รายละเอียดเพิ มเติม : 

8. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

8.1. ช่องทางการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

 บริษัทจัดการ

8.2. รายละเอียดการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการที บริษัทจัดการ
กําหนดให้สามารถสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ เข้ากองทุนนี ระหว่างการเสนอขายครั งแรก
การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนดังกล่าวหมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนหนึ ง (กองทุนต้นทาง) เพื อซื อหน่วยลงทุนของ
อีกกองทุนหนึ ง (กองทุนปลายทาง) โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนจาก กองทุนต้นทางซึ งได้หัก
ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เพื อไปชําระค่าซื อหน่วยลงทุนกองทุนปลายทาง ในกรณีที กองทุนต้นทางใดมี
การคิดค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามระยะเวลาการถือหน่วยลงทุน การคํานวณหน่วยลงทุนที จะขายคืนจาก
กองทุนต้นทาง จะใช้เกณฑ์การคํานวณโดยระบบ “เข้าก่อน ออกก่อน (FIFO)”

9. การชําระค่ารับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน : 

กรณีบริษัทจัดการไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน และจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื นแทน บริษัทจัดการจะกําหนดขั นตอนการดําเนินการต่อไป โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานก่อน และไม่
ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ โดยขั นตอนที กําหนดดังกล่าวต้องสามารถปฏิบัติได้จริง และเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมทุกราย และบริษัทจัดการจะต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วัน

10. การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิด
ไว้แล้วได้ ในกรณีดังต่อไปนี 
(1) บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที เข้าเหตุดังต่อไปนี โดยได้รับ
ความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(ก) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล หรือ
(ข) มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าวอยู่
นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม
(2) มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้ว แต่ในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการยังไม่ได้ชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุน บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลใน
รายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาโดยราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องนั นต่างจากราคารับซื อ
คืนหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไปและคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ถูกต้อง
(3) ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการกองทุนรวมพบว่า ราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุนไม่ถูกต้องและผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
โดยราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องนั นต่างจากราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป และคิดเป็น
อัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ถูกต้อง
การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามข้อ (1) (2)หรือ (3) บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 
(1) เลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนได้ไม่เกินสิบวันทําการนับแต่วันที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนนั น เว้นแต่ได้รับ
การผ่อนผันจากสํานักงาน
(2) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื อนกําหนดการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน
ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบเรื องดังกล่าวด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน
(3) แจ้งการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน พร้อมทั งจัดส่งรายงานที แสดงเหตุผลของการเลื อน และหลักฐานการได้รับความเห็น
ชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ (1) หรือการรับรองข้อมูลของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ (2) ต่อสํานักงานโดยพลัน ทั งนี 
บริษัทจัดการกองทุนรวมจะมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดําเนินการแทนก็ได้
(4) ในระหว่างการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าว ให้บริษัท
จัดการกองทุนรวมรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั น โดยต้องชําระค่าขายคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามลําดับวันที ส่งคําสั งขายคืนก่อน
หลัง

11. การไม่ขายไม่รับซื อคืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง : 

1. บริษัทจัดการจะไม่ขายหรือไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้ว หรือจะหยุดรับคําสั งซื อหรือ
คําสั งขายคืนหน่วยลงทุนได้ เฉพาะในกรณีที กําหนดไว้ ซึ งไม่เกินกรณีดังต่อไปนี 
(1) ตลาดหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิดทําการซื อขายได้ตามปกติ
(2) บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีดังต่อไปนี โดยได้รับความเห็น
ชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(ก) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล
(ข) ไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม หรือ
(ค) มีเหตุจําเป็นอื นใดเพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
ทั งนี การไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้ว หรือการหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนตาม
(ก) (ข) หรือ (ค) ให้กระทําได้ไม่เกินหนึ งวันทําการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน
(3) กองทุนรวมได้ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี เกิดขึ น ซึ งก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อกองทุนรวมอย่างมีนัยสําคัญ
(ก) ตลาดซื อขายหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิดทําการซื อขายได้ตามปกติ ทั งนี เฉพาะในกรณีที กองทุนรวม
ลงทุนในหลักทรัพย์ที ซื อขายในตลาดซื อขายหลักทรัพย์แห่งนั นเกินกว่าร้อยละสิบของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
(ข) มีเหตุการณ์ที ทําให้ไม่สามารถแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และทําให้ไม่สามารถโอนเงินออกจากประเทศ
หรือรับโอนเงินจากต่างประเทศได้ตามปกติ หรือ
(ค) มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าวอยู่
เหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม และผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว
(4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหน่วยลงทุนที รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุน แก่ผู้ลงทุน
เฉพาะราย เนื องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังต่อไปนี 
(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั น ๆ มีส่วนเกี ยวข้องกับการกระทําดังต่อไปนี 
1. การกระทําที เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไม่
ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
2. การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือ
3. การกระทําที เป็นการปฏิบัติตามคําสั งเกี ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน โดยบุคคลผู้มีอํานาจตามกฎหมาย
(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื อทราบข้อเท็จจริงเกี ยวกับลูกค้าได้ในสาระ
สําคัญ

2. เมื อปรากฏเหตุตามข้อ 1 และบริษัทจัดการกองทุนรวมประสงค์จะไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อ
หรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมปฏิบัติดังต่อไปนี 
(1) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุน
โดยพลัน และหากเป็นเหตุตาม ข้อ 1(1) (2) หรือ (3) ให้เปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการ
หยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลันด้วย
(2) รายงานการไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือการหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนพร้อมทั งแสดง
เหตุผล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทุนรวมเปิดนั นให้สํานักงานทราบโดยพลัน
(3) ในกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนหรือหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
ตามข้อ 1(1) (2) และ (3) เกินหนึ งวันทําการให้บริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการดังต่อไปนี ก่อนการเปิดรับคําสั งซื อหรือคํา
สั งขายคืนหน่วยลงทุน
(ก) รายงานการเปิดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนรวมเปิด ณ วันทําการ
สุดท้ายก่อนวันรายงานนั นให้สํานักงานทราบภายในวันทําการก่อนวันเปิดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
(ข) แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเปิดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน
ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการเปิดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนด้วย
วิธีการใด ๆ โดยพลัน

3. บริษัทจัดการจะหยุดการขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้วหรือหยุดรับคําสั งซื อ
หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง โดยราคาขายหน่วย
ลงทุนที ไม่ถูกต้องนั นต่างจากราคาขายหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไปและคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของ
ราคาขายหน่วยลงทุนที ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงาน
การชดเชยราคา ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการ
หยุดขายหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการหยุดรับคําสั งซื อหน่วย
ลงทุนด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน

12. การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

เพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือในกรณีที มีความจําเป็นเพื อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของ
ประเทศ หรือเพื อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศให้บริษัทจัดการหยุด
รับคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดได้เป็นการชั วคราวตามระยะเวลาที เห็นสมควร แต่
รวมแล้วต้องไม่เกิน 20 วันทําการติดต่อกัน เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ขยายระยะเวลาหยุด
รับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกไปได้

13. เงือนไขและข้อจํากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะปฏิเสธคําสั งโอนหน่วยลงทุนหากผู้ลงทุนไม่ใช่ "ผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย" 

บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนภายในประเทศไทย และมีวัตถุประสงค์ที จะไม่เสนอขาย
หน่วยลงทุนของกองทุนกับหรือเพื อประโยชน์ของประเทศสหรัฐอเมริกา พลเมืองสหรัฐอเมริกา รวมถึงผู้ที มีหนังสือเดินทางของ
ประเทศสหรัฐอเมริกาหรือผู้ที มีถิ นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา หรือบุคคลซึ งโดยปกติมีถิ นที อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกอง
ทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าวและบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนซึ งจัดให้มีขึ นและดําเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา บริษัทจัดการจึงขอ
สงวนสิทธิที จะปฏิเสธหรือระงับการสั งซื อ การจัดสรร และ/หรือการโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมสําหรับผู้ลงทุน
ที เป็นบุคคลอเมริกัน (US person) ดังที กล่าวมาข้างต้น เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะไม่จัดสรร และ/หรือปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุนที จะทําให้การถือหน่วยลงทุนเกินข้อจํากัดการถือ
หน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและ
หน้าที ของบริษัทจัดการ

ข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน
ในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัทจัดการมีข้อยกเว้นได้ในกรณีดังต่อไปนี 

(1)  กรณียกเว้นให้ถือหน่วยลงทุนได้โดยไม่จํากัดสัดส่วนสําหรับผู้ถือหน่วยลงทุนดังต่อไปนี 

(ก)  กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ

(ข)  กองทุนประกันสังคม

(ค)  กองทุนการออมแห่งชาติ

(ง)  กองทุนบําเหน็จบํานาญแห่งชาติ

(จ)  กองทุนสํารองเลี ยงชีพ

(ฉ)  กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป

(ช)  กองทุนต่างประเทศที มีลักษณะตาม (ก) ถึง (ฉ)

(ซ)  กองทุนอื นใดที มีลักษณะทํานองเดียวกับกองทุนตาม (ก) ถึง (ฉ)

(ฌ)  นิติบุคคลที จัดตั งขึ นตามกฎหมายไทยนอกเหนือจาก  (ก)  ถึง  (ฉ)  ซึ งไม่อยู่ภายใต้บังคับต้องเสียภาษีเงินไ
นิติบุคคล เช่น ธนาคารออมสิน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มูลนิธิ หรือวัด เป็นต้น

(ญ) บุคคลอื นที ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงานเมื อมีเหตุจําเป็นและสมควร

(2) กรณียกเว้นให้โดยผ่อนคลายสัดส่วนการถือหน่วยลงทุน หรือเมื อเป็นไปตามเงื อนไข ซึ งได้แก่กรณีดังต่อไปนี 

(ก)  กรณีที เป็นการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมอีทีเอฟโดยผู้ลงทุนรายใหญ่และผู้ดูแลสภาพคล่องที ได้รับการแต่ง
ตั งจากบริษัทจัดการ อาจถือหน่วยลงทุนได้โดยไม่จํากัดสัดส่วน ทั งนี เฉพาะในช่วงระยะเวลาตั งแต่วันจดทะเบียน
กองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมจนถึงวันที ครบกําหนดหนึ งปีนับแต่วันที เริ มซื อขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟ
ดังกล่าวในตลาดรอง

(ข)  กรณีของกองทุนรวมที มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนตามอัตราผลประโยชน์ตอบแทนที ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับ
จากการลงทุนในหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจถือหน่วยลงทุนเกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะ
กรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัท
จัดการได้ไม่เกินสัดส่วนที ระบุไว้ในโครงการ ทั งนี เมื อได้รับการผ่อนผันจากสํานักงานตามเหตุจําเป็นและสมควร

(ค)   กรณีที มีเหตุจําเป็นและสมควรอื นใด ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจถือหน่วยลงทุนเกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนตาม
ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและ
หน้าที ของบริษัทจัดการได้แต่ไม่เกินร้อยละห้าสิบของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด โดยได้รับการ
ผ่อนผันจากสํานักงาน ทั งนี ในการผ่อนผันดังกล่าว ให้สํานักงานพิจารณาถึงประโยชน์โดยรวมของผู้ถือหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมดังกล่าวเป็นสําคัญ

14. การจ่ายเงินปันผล : 

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่าย

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : 

14.3. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที ประมาณการได้ที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด) : 

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) : 
ประมาณการค่าธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่าใช้จ่ายทั งหมดข้างต้น ไม่เกินร้อยละ 4.00 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิถัวเฉลี ย (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ ม) 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนทั งหมดไม่เกินร้อยละ 4.00 ต่อปีของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิถัวเฉลี ย (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ ม)

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวม : 

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
อัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วันที คํานวณ *

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
อัตราไม่เกินร้อยละ 0.07 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วันที คํานวณ *

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
อัตราไม่เกินร้อยละ 1.50 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วันที คํานวณ *

15.2.4. ค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการลงทุน : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่าย : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
(1) ค่าใช้จ่ายเพื อวัตถุประสงค์ในการเสนอขายครั งแรกจะจ่ายตามจํานวนที จ่ายจริง โดยทางบัญชีจะตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ของกองทุนเฉลี ยเท่ากันทุกวัน ตลอดอายุโครงการ ได้แก่
(ก) ค่าใช้จ่ายในการจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ การจัดอบรมเผยแพร่ความรู้ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด การส่งเสริมการขาย
ตลอดจนการสัมมนาแนะนํากองทุน ตามที จ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 0.50 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ
(ข) ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที เกี ยวข้องในการจัดตั งกองทุน และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามกฎหมาย
ก.ล.ต.
(2) ค่าใช้จ่ายเพื อการดําเนินงานของกองทุนที เรียกเก็บตามจํานวนที จ่ายจริง โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาตัดจ่ายทั งจํานวน
หรือทยอยตัดจ่ายตามระยะเวลาการใช้งานของค่าใช้จ่ายนั น ได้แก่
(ก) ค่าใช้จ่ายในการจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าสื อโฆษณาประชาสัมพันธ์ การจัดอบรมเผยแพร่ความรู้ ค่าใช้จ่ายด้านการ
ตลาด การส่งเสริมการขายตลอดจนการสัมมนาแนะนํากองทุน ตามที จ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 0.50 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุน
(ข) ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี ค่าที ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามคําสั ง หรือตามกฎหมาย หรือ
ประกาศของสมาคม
(ค) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์และจัดส่งใบแจ้งผลการจัดสรรหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการจัดทําและจัดพิมพ์ ใบคําขอเปิดบัญชี ผู้ถือ
หน่วยลงทุน ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน ใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน เอกสารที เกี ยวข้อง ค่าจัดทําจัดพิมพ์ และจัดส่งหนังสือบอก
กล่าวรายงานต่าง ๆ สาส์นถึงผู้ถือหน่วยลงทุน
(ง) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งเอกสารที เกี ยวกับการแก้ไขเปลี ยนแปลงโครงการ ค่าใช้จ่ายในการลงประกาศในหนังสือพิมพ์
การจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามกฎหมาย ก.ล.ต.
(จ) ค่าจัดทํา ค่าพิมพ์และจัดส่งหนังสือชี ชวนและรายงานประจําปีถึงผู้ถือหน่วยลงทุน
(ฉ) ค่าแปลเอกสารที เกี ยวกับการดําเนินงานของกองทุนเป็นภาษาต่างประเทศ
(ช) ค่าเอกสารทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าเอกสารการลงบัญชีกองทุน
(ซ) ค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) ในการดําเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติหน้าที หรือเรียกค่าสินไหม
ทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการเพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายเพื อรักษาสิทธิของกองทุน ค่าใช้จ่ายในการติดตามหนี ของกองทุน
(ฌ) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระหนี เป็นทรัพย์สินอื นแทนการชําระหนี ด้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนี 
ค่าธรรมเนียมศาล ค่าธรรมเนียมทนายความ ค่าใช้จ่ายในด้านนิติกรรม ค่าประเมินราคา ค่าจดจํานอง ค่าปลดจํานอง ค่าจัด
พิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่าย หรือค่าธรรมเนียมอื นใดที เกี ยวข้องกับทางราชการ ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการรับชําระหนี เป็นทรัพย์สิน
อื นแทนการชําระหนี ด้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนี ค่าใช้จ่ายด้านภาษี ค่าทําประกันภัยดูแล และเก็บรักษาตลอดจน ค่าใช้จ่าย
ในการจําหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สินดังกล่าว
(ญ) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
(ฎ) ค่าธรรมเนียมธนาคารต่าง ๆ ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าประกาศในหนังสือพิมพ์ ค่า
ไปรษณียากรสําหรับหนังสือโต้ตอบกับผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าพาหนะ ค่าใช้จ่ายในการสื อสารโต้ตอบโดยวิธีอื นที มิใช่ทาง
ไปรษณีย์
(ฏ) ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการชําระบัญชีและเลิกกองทุน
(ฐ) ค่าใช้จ่ายที เกิดขึ นจากการติดตามทวงถาม หรือการดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใด ของกองทุนรวม
การคิดค่าใช้จ่ายตาม (1) และ (2) จะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที กําหนดโดยสมาคมนักบัญชี และผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
แห่งประเทศไทย
(3) ค่าธรรมเนียมที เกี ยวกับการซื อหลักทรัพย์ ซึ งจะรวมอยู่ในต้นทุนของค่าซื อหลักทรัพย์เมื อมีการซื อหลักทรัพย์และค่า
ธรรมเนียมที เกี ยวกับการขายหลักทรัพย์จะถูกหักจากค่าขายหลักทรัพย์เมื อมีการขายหลักทรัพย์ ได้แก่
(ก) ค่าอากรแสตมป์
(ข) ค่าธรรมเนียมหรือค่านายหน้าการซื อขายหลักทรัพย์
(ค) ค่าใช้จ่ายอื น ๆ (ถ้ามี) 
(4) ค่าใช้จ่ายที อาจเกิดขึ นจากการลงทุนในต่างประเทศ เช่น ค่าธรรมเนียมการทํารายการซื อ ขาย รับมอบ ส่งมอบทรัพย์สิน
ในต่างประเทศ (Transaction Fee) อากรแสตมป์ และภาษีต่างๆที เกี ยวข้อง ค่าใช้จ่าย หรือค่าธรรมเนียมที ต้องจ่ายตามข้อ
กําหนด หรือกฎหมายของประเทศที กองทุนไปลงทุน ตลอดจนค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้องกับการติดต่อประสานงานกับผู้จัดการ
กองทุนในต่างประเทศ เช่น ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าโทรสารทางไกล เป็นต้น (ถ้ามี) ตามที จ่ายจริง
(5) ค่าใช้จ่ายเกี ยวกับการเก็บรักษาทรัพย์สินในต่างประเทศ (ถ้ามี) นอกเหนือจาก ”ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี”
ตามที จ่ายจริง โดยจะไม่เกินร้อยละ 0.15 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
(6) ค่าใช้จ่ายในการประกันความเสี ยงจากอัตราแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศ หรืออัตราดอกเบี ย (ถ้าม)ี ตามที จ่ายจริง
(7) ใช้จ่ายที เกิดจากการผิดนัดชําระราคา (Failed Trade) 
(8) ค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้อง กับการจัดการกองทุนซึ งมิได้ระบุไว้ในข้อ 23.2 (ถ้ามี) โดยบริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากกองทุนตาม
จํานวนเงินและเวลาที เกิดค่าใช้จ่ายนั นจริง ทั งนี การเรียกเก็บค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะไม่เกินร้อยละ 0.01 ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนโดยบริษัทจัดการจะเป็นผู้รับผิดชอบส่วนที เกินกว่าอัตราที กําหนด

ในกรณีที มีค่าใช้จ่ายตามข้อ (8) บริษัทจัดการจะเปิดเผยแยกเป็นรายการอย่างชัดเจนในหนังสือชี ชวนฉบับข้อมูลสําคัญที ผ ู ้
ลงทุนควรทราบและในรายงานประจําปี ซึ งบริษัทจัดการ จัดทําเมื อสิ นรอบระยะเวลาบัญชีแต่ละปี

ค่าใช้จ่ายตามข้อ (1) และข้อ (2) จะถูกเปิดเผยเป็นยอดรวมของค่าใช้จ่าย ปรากฎในรายการค่าใช้จ่าย การดําเนินงานในงบ
กําไรขาดทุน ของกองทุนซึ งเป็นส่วนหนึ งของรายงานประจําปี

ทั งนี ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั งหมดของกองทุนจะบวกด้วยภาษีมูลค่าเพิ มและภาษีอื นใดในทํานองเดียวกัน

อย่างไรก็ตาม หากมีการเปลี ยนแปลงเกี ยวกับภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดในทํานองเดียวกัน บริษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงการรับรู้ภาษีต่าง ๆ ดังกล่าวโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

15.3. ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Frontend Fee) : มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ไม่เกินร้อยละ 1 ของมูลค่าหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจเก็บค่าธรรมเนียมการขายจากผู้สั งซื อหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มใน
อัตราที ไม่เท่ากัน

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (Backend Fee) : ไม่มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 

15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) : มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
คิดเช่นเดียวกับการคิดค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน โดยอาจคิดค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนแต่ละกลุ่มมนอัตราที ไม่เท่ากัน

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ในอัตรา 50 บาท ต่อรายการ โดยผู้โอนจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวในวันที ยื นคําขอโอนหน่วยลงทุน

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนขอให้บริษัทจัดการออกใบหน่วยลงทุน ทั งนี ภายใต้เงื อนไขข้อ 14.2 หรือขอให้ออกเอกสารแสดงสิทธิ
แทนฉบับเดิมที สูญหาย บริษัทจัดการจะคิดค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนในอัตรา 50 บาท ต่อ 1
ฉบับ

15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
1. ค่าธรรมเนียมการทํารายการซื อขายหน่วยลงทุนตามอัตราที ธนาคารพาณิชย์กําหนด (ถ้ามี)
2. ค่าธรรมเนียมการโอนเงินเพื อซื อหน่วยลงทุนหรือการโอนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือค่าธรรมเนียมการหักเงินจากบัญชีผู้
ซื อหน่วยลงทุน ตามอัตราที ธนาคารพาณิชย์กําหนด (ถ้ามี)
บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าใช้จ่ายอื นๆจากผู้ถือหน่วยลงทุนที ขอให้บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนดําเนินการให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือจากกรณีปกติ ที บริษัทจัดการดําเนินการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย เช่น ค่าใช้จ่ายในการจด
แจ้งจํานํากับนายทะเบียน ค่าแก้ไขเปลี ยนแปลงข้อมูลในทะเบียน เป็นต้น ทั งนี บริษัทจัดการจะคิดค่าธรรมเนียมการดําเนิน
การให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นกรณีพิเศษ ในอัตราไม่เกิน 75 บาท ต่อ 1 รายการ

15.4. วิธีการคํานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม : 

* บริษัทจัดการจะคํานวณค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วย
ลงทุน ทุกวันที มีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิโดยใช้มูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่า
ธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วันที คํานวณ นั นเป็น
ฐานในการคํานวณค่าธรรมเนียม โดยค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะบวกด้วยภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื นใดใน
ทํานองเดียวกัน (ถ้ามี) และบริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการ, ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน เป็นราย
3 เดือน และค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ เป็นรายเดือน

ทั งนี การตัดค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที กําหนดโดยสมาคมบริษัทนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
แห่งประเทศไทยและหากมีการเปลี ยนแปลงเกี ยวกับภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื นใดในทํานองเดียวกัน บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงการรับรู้ภาษีต่าง ๆ ดังกล่าวโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

15.5. การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย : 

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายโดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ โดยบริษัทจะ
ดําเนินการดังต่อไปนี 

1. กรณีเพิ มอัตราค่าธรรมเนียม หรืออัตราค่าใช้จ่ายที บริษัทจัดการได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนและหรือจากกองทุน บริษัท
จัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วันโดยจะติดประกาศที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการและ
ที ทําการทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับเป็นเวลา 3
วันติดต่อกัน ทั งนี การเพิ มอัตราค่าธรรมเนียมหรืออัตราค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะต้องไม่เกินร้อยละ 5 ของอัตราค่าธรรมเนียมหรือ
อัตราค่าใช้จ่ายภายในรอบระยะเวลา 1 ปี

2. กรณีที บริษัทจัดการจะลดค่าธรรมเนียมหรืออัตราค่าใช้จ่าย บริษัทจัดการจะปิดประกาศไว้ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ
และที ทําการทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ทั งนี การเปลี ยนแปลงดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการต้องแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับตั งแต่
วันเปลี ยนแปลง กรณีที สมาคม คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือหน่วยงานที เกี ยวข้องมีการ
เปลี ยนแปลงหลักเกณฑ์ในการตัดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมตามที ระบุเป็นอย่างอื นในอนาคต บริษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงวิธีการตัดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ที บังคับใช้ใหม่ โดยถือว่าได้รับมติจากผู้
ถือหน่วยลงทุนแล้ว

15.6. หมายเหตุ : 

16. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.1. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน : ในประเทศ

16.2. เงื อนไขพิเศษ : 

1. บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกําหนด
ทั งนี กรณีที กองทุนมีการลงทุนในทรัพย์สินต่างประเทศบริษัทจัดการจะใช้อัตราแลกเปลี ยนที เหมาะสม ภายใต้ความเห็นชอบ
ของผู้ดูแลผลประโยชน์ ซึ งเป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือประกาศของสมาคมบริษัทจัดการลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคํานวณ
ทรัพย์สินสุทธิส่วนที ลงทุนในต่างประเทศ
2. บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี 
(2.1) คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการ
(2.2) คํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ทั งนี ให้ใช้มูลค่าหน่วย
ลงทุนของสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาดังกล่าว
(2.3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังต่อไปนี 
(ก) วันทําการก่อนวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศภายในวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด
(ข) วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศภายในวันทําการถัดไป
(ค) วันทําการสุดท้ายของแต่ละเดือน โดยให้ประกาศภายในวันทําการถัดไป ทั งนี เฉพาะในกรณีที กองทุนรวมกําหนดวัน
ทําการซื อขายหน่วยลงทุนแต่ละครั งห่างกันยาวกว่าหนึ งเดือน
(ง) วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล โดยให้ประกาศภายในวันทําการถัดไป
ความใน (ก) มิให้นํามาใช้บังคับกับกองทุนรวมเปิดที ซื อขายหน่วยลงทุนทุกวันทําการ และกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภท
สถาบัน
(4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศ
ภายในวันทําการถัดไป
การประกาศมูลค่าและราคาตามวรรคหนึ ง (3) และ (4) ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมปฏิบัติดังต่อไปนี 
(1) ใช้ตัวเลขทศนิยมตามที กําหนดไว้ในข้อ 3. และต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(2) ดําเนินการด้วยวิธีการใด ๆ เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที เหมาะสม เช่น การประกาศทางหนังสือพิมพ์
หรือการประกาศทางเว็บไซต์ เป็นต้น และภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้ และ
(3) จัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวม และสถานที ทุกแห่งที ผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซื อคืนหน่วยลงทุนใช้ซื อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการกองทุนรวม
จะจัดให้มีข้อมูลดังกล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้

ในกรณีที มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดไม่ถูกต้อง บริษัทจัดการจะดําเนิน
การตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศกําหนด

3. การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือจํานวนหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมเปิด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
(3.1) คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยม ตามหลัก
สากล
(3.2) คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลัก
สากล สําหรับมูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณ ราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมตําแหน่ง
ที  4 ขึ น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตําแหน่ง
ที  5 ทิ ง
(3.3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (3.2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหน่ง โดยตัดทศนิยม
ตําแหน่งที  5 ทิ ง และประกาศราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ตามที คํานวณได้ใน (3.2) 
(3.4) คํานวณจํานวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล แต่จะ ใช ้
ผลลัพธ์เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตําแหน่ง โดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
ในกรณีที มีผลประโยชน์เกิดขึ นจากการคํานวณตาม (3.1) ถึง (3.4) บริษัทจัดการจะนําผลประโยชน์นั นรวมเข้าเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนรวมเปิด

16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : 

ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการที www.assetfund.co.th
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะประกาศ โดยช่องทางอื นใดที เหมาะสม โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
และบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน

16.4. หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

1.ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องน้อยกว่าหนึ งสตางค์ หรือต่างจากราคาหน่วยลงทุน
ที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป แต่ไม่ถึงร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง บริษัทจัดการจะจัดทําและส่งรายงานให้
ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบถึงความผิดพลาดภายใน 7 วันทําการนับแต่วันที พบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และจัดให้มีสําเนา
รายงานดังกล่าวไว้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการเพื อให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้ โดยรายงานดัง
กล่าวจะมีรายการอย่างน้อย ดังต่อไปนี 
(1) ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง
(2) ราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง
(3) สาเหตุที ทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
(4) มาตรการป้องกันเพื อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง ทั งนี เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจาก
ปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือ
ศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง
ในกรณีที เหตุของความผิดพลาดซึ งทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามวรรคหนึ งมีผลต่อเนื องต่อการคํานวณราคาหน่วย
ลงทุนครั งต่อไป เช่น การกําหนดอัตราดอกเบี ยผิดพลาด เป็นต้น บริษัทจัดการจะแก้ไขราคาหน่วยลงทุนให้ถูกต้องนับแต่วันที 
บริษัทจัดการพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องด้วย

2.ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราตั งแต่
ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง บริษัทจัดการจะคํานวณราคาหน่วยลงทุนย้อนหลังนับแต่วันที พบราคาหน่วยลงทุน
ไม่ถูกต้องจนถึงวันที ราคาหน่วยลงทุนถูกต้อง และดําเนินการดังต่อไปนี เฉพาะวันที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องต่างจากราคา
หน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราส่วนตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง

(1) จัดทํารายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาให้เสร็จสิ นภายในวันทําการถัดจากวันที พบว่าราคาหน่วย
ลงทุนนั นไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ภายในวันทําการถัดจากวันที คํานวณราคาหน่วยลงทุนเสร็จ
สิ น เพื อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าวภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการส่งรายงานให้ผู้ดูแล
ผลประโยชน์ ทั งนี รายงานดังกล่าวจะมีรายการอย่างน้อยดังต่อไปนี 
(ก) ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง
(ข) ราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง
(ค) สาเหตุที ทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
(ง) การดําเนินการของบริษัทจัดการเมื อพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
ทั งนี บริษัทจัดการจะจัดให้มีสําเนารายงานตาม (1) ไว ้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการ เพื อให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
สามารถตรวจสอบได้
(2) แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนที ถุกต้องภายในวันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาตาม (1)
(3) ประกาศชื อกองทุนรวมที มีการแก้ไขราคาตาม (2) และวัน เดือน ปีที มีการแก้ไขราคาตาม (2)ในหนังสือพิมพ์รายวันอย่าง
น้อยหนึ งฉบับภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว
(4) ชดเชยราคาให้แล้วเสร็จและแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที ได้ซื อหรือขายคืนหน่วยลงทุน
ในช่วงระยะเวลาที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องทราบถึงการแก้ไขราคาตาม (2) และการชดเชยราคา ภายใน 5 วันทําการนับแต่
วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว
(5) จัดทํารายงานมาตรการป้องกันเพื อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าว พร้อมทั งสําเนารายงานการ
แก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาที จัดทําตาม (1) ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 7 วันทําการนับ
แต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคานั น เว้นแต่ในกรณีที 
ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ บริษัทจัดการจะไม่ส่งรายงานมาตรการป้องกัน
ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่จะส่งสําเนาเอกสารที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่าการที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมี
สาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้แทน

3. ในการชดเชยราคาตามข้อ 2 (4) บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี 
(1) กรณีราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องตํ่ากว่าราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง (understate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี 
(ก) กรณีที เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับ
ส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องหากปรากฏว่าผู้ซื อหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลือ
อยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จะต้องลด บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวน
เท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วยลงทุนที เหลืออยู่นั นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับ
ส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื อชดเชยราคาให้แก่กองทุนเปิด เว้นแต่การที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมา
จากปัจจัยภายนอกที 
ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื อขายหลัก
ทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว
(ข) กรณีที เป็นการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่า
เท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับ
ส่วนต่างของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน แต่หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่
บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน
(2) กรณีราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องสูงกว่าราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง (overstate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี 
(ก) กรณีที เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับ
ส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่าง
ของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุน
(ข) กรณีที เป็นการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่า
เท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องหากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วย
ลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จะต้องลด บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการ
เองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วยลงทุนที เหลืออยู่นั นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็น
จํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื อชดเชยราคาให้แก่กองทุนเปิด เว้นแต่การที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูก
ต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว
ในกรณีที บริษัทจัดการต้องชดเชยราคาเป็นเงินให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนรายใดมีมูลค่าไม่ถึงหนึ งร้อย
บาท บริษัทจัดการอาจนําเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที มีการจ่ายเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุน แต่ถ้าบุคคลดังกล่าว
ไม่มีสถานะเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจัดการจะชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาการจ่ายเงินของกองทุนเปิดเพื อชดเชย
ราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนตาม (1) (ข) หรือผู้ซื อหน่วยลงทุนตาม 2(ก) บริษัทจัดการอาจจ่ายเงินของบริษัทจัดการเอง
แทนกองทุนเปิดก็ได้

4. บริษัทจัดการจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที เกิดขึ นจากราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง เช่น ค่าใช้จ่ายในการประกาศการแก้ไข
ราคาตามข้อ 2(3) ในหนังสือพิมพ์ ค่าออกเช็ค ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเงินชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุนและผู้ขายคืน
หน่วยลงทุน เป็นต้น เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้

17. ชื อผู้เกี ยวข้อง : 

17.1. ชื อบริษัทจัดการ : 

ชื อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนแอสเซท พลัส จํากัด

17.2. ชื อผู้ดูแลผลประโยชน์ : 

ชื อ : ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)

17.3. ชื อผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : 

ไม่มี

17.4. ชื อของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : 

ชื อ :

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

17.5. ที ปรึกษา : 

17.5.1. ชื อที ปรึกษาการลงทุน : 

ชื อ :

17.5.2. ชื อที ปรึกษากองทุน : 

17.6. ผู้สอบบัญช ี: 

ชื อ : นาย ประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์

ชื อ : นาย เทอดทอง เทพมังกร

ชื อ : นางสาว ชมภูนุช แซ่แต้

ชื อ : นาย ไกรสิทธิ ศิลปมงคลกุล

รายละเอียดเพิ มเติม (ผู้สอบบัญช)ี : 

หรือบุคคลอื นที ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี โดยบริษัทจัดการจะแจังให้สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

17.7. การแต่งตั งคณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : 

18. รอบระยะเวลาบัญชีประจําปีของกองทุนรวม : 

18.1. วันที สิ นสุดรอบบัญช ี: วันที เดือน

18.2. วันที สิ นสุดรอบบัญชีครั งแรก : วันที 

18.3. รายละเอียดเพิ มเติม : 

ประมาณ 12 เดือนนับจากวันที จดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม

ทั งนี บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะขยายรอบระยะเวลาบัญชีสุดท้ายของกองทุนให้สิ นสุด ณ วันเลิกกองทุนได้ โดยรอบระยะ
เวลาบัญชีดังกล่าวจะไม่เกิน 15 เดือน ซึ งบริษัทจัดการจะจัดทํางบการเงินเพียงรอบเดียว ณ วันเลิกกองทุน

19. การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ :

19.1 การแก้ไขเพิ มเติมโครงการตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากปรากฏว่ามติของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่เกินร้อยละห้า
สิบห้าของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของโครงการ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมส่งเอกสารหลักฐานเกี ยวกับ
การขอมติและการนับมติไปยังผู้ดูแลผลประโยชน์ เพื อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองผลการนับมตินั น

มติของผู้ถือหน่วยลงทุนตามวรรคหนึ ง หมายความว่า มติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุน
รวมกันเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของโครงการ

19.2 ในกรณีที กองทุนรวมใดมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนนอกจากจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลัก
เกณฑ์เกี ยวกับการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนที กําหนดไว้ในข้อผูกพัน หรือที กําหนดไว้ในมาตรา 129 หรือตามที กําหนดใน
ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที ของ
บริษัทจัดการ การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์เพิ มเติมดังต่อไปนี ด้วย

(1) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้รับผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนไม่
เท่ากัน ให้ได้รับมติผู้ถือหน่วยลงทุนที ถือหน่วยลงทุนชนิดที ได้รับผลกระทบเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิด

(2) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใด ให้ได้รับมติผู้ถือหน่วยลงทุนที ถือ
หน่วยลงทุนชนิดที ได้รับผลกระทบเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิด

(3) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ งให้ได้รับมติผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดที ได้รับผลกระ
ทบเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนชนิดนั น

19.3 ในกรณีที การแก้ไขเพิ มเติมโครงการหรือวิธีการจัดการได้กระทําตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะแจ้งให้
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับตั งแต่วันถัดจากวันที ได้มีมติแก้ไขและแจ้งการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ
จัดการกองทุนรวมหรือวิธีการจัดการไปยังผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายและจะประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ
ภายใน 15 วันนับตั งแต่วันถัดจากวันที ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือวันที ได้มีมติให้แก้ไขเพิ ม
เติม แล้วแต่กรณี

เว้นแต่กฎหมาย ก.ล.ต. กําหนดเป็นอย่างอื น ในการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนหรือแก้ไขวิธีจัดการ หากมิได้กระทํา
ตามมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที 
จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของโครงการจัดการกองทุนรวม จะต้องได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมติดังกล่าว ให้เป็นไปตามข้อกําหนดในข้อ
ผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การขอมติเพื อแก้ไขเพิ มเติมโครงการเป็นไปตามที กําหนดไว้
ในมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

19.4 ในการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ หากไม่สามารถดําเนินการตามมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ เนื องจากข้อ
จํากัดในการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการ
ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการอาจดําเนินการขอรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ตามแนวทางที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดได้

หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมติดังกล่าว ให้เป็นไปตามข้อกําหนดในข้อ
ผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การขอมติเพื อแก้ไขเพิ มเติมโครงการเป็นไปตามที กําหนดไว้
ในมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

20. ข้อกําหนดอื น ๆ : 

1. ในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนตามนัยข้อ 4 ของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่า
ด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับการดํารงความเพียงพอของเงินกองทุน และการทําประกันภัยความรับผิดของบริษัทจัดการ บริษัท
จัดการจะเปลี ยนให้บริษัทจัดการรายอื นเข้าจัดการกองทุนรวมแทน ด้วยวิธีขอรับความเห็นชอบจากสํานักงาน หรือ ขอมติโดย
เสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้ว
ทั งหมดของกองทุนรวมภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที บริษัทจัดการรู้ หรืออาจรู้ถึงการไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงิน
กองทุนดังกล่าว ทั งนี หากมีเหตุจําเป็นและสมควร บริษัทจัดการอาจขอให้สํานักงานพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้ โดย
การคัดเลือกบริษัทจัดการรายใหม่จะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ และ ในกรณีที มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ นจาก
การเปลี ยนบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว

หากบริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการภายในระยะเวลาที กําหนด บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุนรวมต่อไป

2. ในกรณีที บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้ว
ทั งหมด บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องไม่นับคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนั นในส่วนที เกินกว่าหนึ งในสามของ
จํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด และดําเนินการแก้ไขสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนของบุคคลหรือกลุ่มบุคคล
เดียวกันนั นให้มีจํานวนไม่เกินหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนรวมนั นภายในสองเดือน
นับแต่วันที ปรากฏกรณีดังกล่าว หรือดําเนินการเลิกกองทุนรวมนั นทันที เว้นแต่เข้าข้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการตลาด
ทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัทจัดการ

3. บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื อกองทุนจากบุคคลที เป็นผู้ให้บริการ อันเนื องมาจากการใช้บริการของบุคคล
ดังกล่าวในการจัดการกองทุนได้ แต่ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 
(1) ผลประโยชน์ตอบแทนที รับไว้นั นต้องเป็นทรัพย์สินที มีมูลค่าในทางเศรษฐกิจและต้องเกี ยวกับบทบาทโดยตรงของความ
เป็นกองทุนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
(2) ต้องไม่มีพฤติกรรมที แสดงให้เห็นว่าบริษัทจัดการใช้บริการของบุคคลนั นบ่อยครั งเกินความจําเป็นเพื อให้กองทุนได้รับ
ประโยชน์จากบุคคลดังกล่าว (churning) 
ในการจัดสรรผลประโยชน์ตามวรรคหนึ งให้แก่กองทุนที อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ บริษัทต้องกระทําด้วย
ความเป็นธรรมและคํานึงถึงลักษณะและประเภทหลักทรัพย์ที อาจมีไว้ได้ของกองทุนนั นด้วย

4. ตัวชี วัด (Benchmark) ของการลงทุนในกองทุนนี จะเปรียบเทียบกับอัตราผลตอบแทนของการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลอายุ
ประมาณ 5 ปี ที ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี ไทย (ThaiBMA) (35%) และอัตราผลตอบแทนของการลงทุนใน
พันธบัตรรัฐบาลอาย ุ5 ปี ของประเทศที ลงทุน ณ วันที ลงทุน บวกด้วยส่วนชดเชยความเสี ยงจากการลงทุน (Spread) อันดับ
ความน่าเชื อถือ BBB ณ วันที ลงทุนปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี ยงอัตราแลกเปลี ยนเพื อคํานวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงิน
บาท ณ วันที ลงทุน (65%)

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ ที จะเปลี ยนแปลงเกณฑ์มาตรฐานในการวัดผลการดําเนินงาน เพื อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ
นโยบายของกองทุนหลักตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน โดย
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า และจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสมาคม
บริษัทจัดการลงทุนประกาศกําหนด

ทั งนี กรณีที มีการเปลี ยนแปลงตัวชี วัดของการลงทุนอันเนื องมาจากปัจจัยภายนอก เช่น มีการยกเลิกการคํานวณดัชนีดังกล่าว
หรือหน่วยงานที กํากับดูแลมีการเปลี ยนแปลงตัวชี วัด เป็นต้นบริษัทจัดการสงสนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงตัวชี วัดดังกล่าว โดยไม่
ถือเป็นการแก้ไขโครงการ โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ สํานักงานของ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนและประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

5. ข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน

บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดจะถือหน่วยลงทุนได้ไม่เกินหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด
ของกองทุนรวม

6. ข้อกําหนดเกี ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกัน
ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายที เรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ งต่อไปจะเรียก
ว่า FATCA) โดยมีผลบังคับใช้วันที  1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าวกําหนดให้สถาบันการเงินที ไม่ใช่สัญชาติ
อเมริกันนอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานข้อมูลเกี ยวกับบัญชีของบุคคลที อยู่ใน
บังคับต้องเสียภาษีให้กับประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ งรวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล สัญชาติอเมริกัน ผู้ซึ งมีถิ นที อยู่ถาวรใน
สหรัฐอเมริกา และผู้ซึ งมีถิ นที อยู่ทางภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึ งเปิดหรือมีไว้กับ FFI นั น นอกจากนี ยังปรากฎด้วยว่าในปัจจุบนัมี
รัฐบาลในหลายประเทศกําลังดําเนินการออกกฎหมายที มีข้อกําหนดและหลักเกณฑ์ในลักษณะที คล้ายคลึงกับ FATCA (ซึ งต่อ
ไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดังกล่าวว่า “กฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง”) 
กองทุนรวมและบริษัทจัดการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ งถูกกําหนดให้ต้องเข้าผูกพันตนกับหน่วยงาน
สรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหน้าที ต้องรายงานข้อมูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสัญชาติอเมริกันและ
บุคคลที มีลักษณะตามหลักเกณฑ์ที  FATCA กําหนด หน้าที ในการตรวจสอบข้อมูลลูกค้าเพื อหาความสัมพันธ์ของลูกค้ากับ
ประเทศสหรัฐอเมริกา และรวมถึงหน้าที ในการกําหนดให้ลูกค้าบางประเภทต้องจัดทําเอกสารยืนยันตนตามหลักเกณฑ์ของ
FATCA เป็นต้น

ภายใต้ข้อกําหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เข้าผูกพันตนเพื อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ FATCA (กล่าวคือ มีสถานะ
เป็น NonParticipating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทุนรวมนั นจะได้รับผลกระทบที สําคัญในสองกรณี
คือ
(1) ต้องถูกหักเงินในอัตรา 30 % ของเงินที กองทุนรวมจะได้รับจากรายได้ ผลประโยชน์หรือเงินจากการขายทรัพย์สินทางการ
เงินในประเทศสหรัฐอเมริกา (เงินลงทุนทางตรง) ซึ งจะเริ มต้นตั งแต่วันที  1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป และเงินลงทุน
ทางอ้อมในทรัพย์สินทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Passthru) ซึ งอาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกับสถาบันการเงิน
อื นๆ นอกประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ งจะเริ มต้นตั งแต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป โดย FATCA กําหนดให้สถาบันการเงินของประเทศ
สหรัฐอเมริกาและ FFI ที เข้าร่วมผูกพันตนตามข้อกําหนดของ FATCA (ซึ งรวมถึงธนาคารและสถาบันการเงินในประเทศไทย
ผู้รับฝากทรัพย์สิน ผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน) มีหน้าที ดําเนินการหักเงิน ณ ที จ่ายดังกล่าวก่อนชําระให้กับ
กองทุนรวมที เป็น NPFFI 
(2) ธนาคารและสถาบันการเงินทั งในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทั งผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้
สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน ที เข้าร่วมผูกพันตามข้อกําหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือระงับการทําธุรกรรม
ทางการเงินหรือยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรือบริษัทจัดการ ซึ งอาจทําให้กองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการ
ลงทุนต่อไปได้ และ/หรือดําเนินการลงทุนได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจทําให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถทํารายการ
ผ่านทางผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุนได้อีกต่อไป
เพื อมิให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมได้รับผลกระทบในการดําเนินงานรวมทั งเพื อเป็นการรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วย
ลงทุนโดยรวม บริษัทจัดการและกองทุนรวม (โดยบริษัทจัดการ) จึงเข้าผูกพันตนเพื อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และข้อกําหนด
ของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง และเพื อให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใต้ข้อกําหนด
และหลักเกณฑ์ของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องได้ บริษัทจัดการและกองทุนรวม (ซึ งรวมทั งผู้ที เกี ยวข้องกับการปฎิบัติ
งานของกองทุน เช่น ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน) จึงขอสงวน
สิทธิในการดําเนินการดังนี 
(1) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามที กฎหมายต่างประเทศที 
เกี ยวข้องกําหนด) ให้คํายินยอมบริษัทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการนําส่งข้อมูล (เช่น ชื อ ที อยู่ เลขประจําตัวผู้เสีย
ภาษีของสหรัฐอเมริกา จํานวนและมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ จํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือเงินปันผลที ได้รับ เป็นต้น)
มีอยู่ในบัญชีทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนนั นกับบริษัทจัดการ ให้กับหน่วยงานของรัฐทั งในและต่างประเทศ ตามข้อกําหนด
ของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง
(2) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนนําส่งข้อมูล เอกสาร และ/หรือคํายินยอม เพิ มเติม เพื อยืนยันหรือพิสูจน์ทราบความเกี ยวข้อง
กับประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสัญชาติอเมริกันหรือการให้ข้อมูลตามหัวข้อที กําหนดไว้ในแบบ
ฟอร์มของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจ้งปรับปรุงข้อมูลเมื อข้อมูลที เคยให้ไว้มีการเปลี ยนแปลง
เป็นต้น รวมถึงนําส่งหลักฐานเพื อยืนยันการเข้าร่วมใน FATCA หรือกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง (ในกรณีที เป็นลูกค้า
สถาบันการเงิน) ทั งนี เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายดังกล่าว
(3) ดําเนินการอื นใดเพื อให้สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง

เพื อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบที จะเกิดต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทั งเพื อให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วย
ลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ มขึ นหากมีการดําเนินการที สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องข้างต้น ในกรณีที ผู้
ถือหน่วยลงทุนปฏิเสธการดําเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวน
สิทธิในการดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี ตามความจําเป็นและความเหมาะสม โดยถือว่าผู้ถือหน่วย
ลงทุนดังกล่าวรับทราบการดําเนินการตามที บริษัทจัดการแจ้งนี แล้ว และ/หรือได้ดําเนินการตามข้อตกลงที ได้ระบุไว้ในคําขอ
เปิดบัญชี
(1) ไม่รับคําสั งซื อ/ สับเปลี ยน/ โอน หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว
(2) ระงับหรือหยุดให้บริการ และดําเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว
(3) ดําเนินการหักเงิน ณ ที จ่ายจากรายได้เงินลงทุน เงินปันผลและ/หรือเงินที ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน
รายนั นได้ เพื อให้สอดคล้องกับเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง ทั งนี ต้องไม่ขัดกับกฎหมายของ
ประเทศไทย
(4) ดําเนินการอื นใดอันเป็นการป้องกันหรือลดผลกระทบ หรือทําให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ ม
ขึ น หากมีการดําเนินการที สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องข้างต้น
การดําเนินการดังกล่าวถือเป็นความจําเป็น และเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะเป็นการกระทําเพื อหลีก
เลี ยงมิให้บริษัทจัดการและกองทุนมีการดําเนินการที ไม่สอดคล้องข้อบังคับของ FATCA และกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง
อันจะทําให้กองทุนอาจต้องถูกหัก ณ ที จ่าย หรือถูกปิดบัญชีธนาคารตามที กล่าวแล้วข้างต้น ซึ งในทางปฏิบัติบริษัทจัดการจะ
เลือกดําเนินการเฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามที กฎหมายต่าง
ประเทศที เกี ยวข้องกําหนด)เท่านั น

ทั งนี ในกรณีที กฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิ มเติมข้อกําหนดเพื อรองรับการดําเนินการตามที บริษัทจัดการได้สงวนสิทธิไว้ข้างต้น
บริษัทจัดการ(รวมถึงผู้ที เกี ยวข้อง) จะดําเนินการตามข้อกําหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนําส่งข้อมูลของผู้ถือ
หน่วยลงทุนไปยังหน่วยงาน หรือดําเนินการอื นใดที ราชการกําหนด โดยไม่จําเป็นต้องร้องขอต่อผู้ถือหน่วยลงทุน

7. บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนภายในประเทศไทย และมีวัตถุประสงค์ที จะไม่เสนอขาย
หน่วยลงทุนของกองทุนกับหรือเพื อประโยชน์ของประเทศสหรัฐอเมริกา พลเมืองสหรัฐอเมริกา รวมถึงผู้ที มีหนังสือเดินทางของ
ประเทศสหรัฐอเมริกาหรือผู้ที มีถิ นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา หรือบุคคลซึ งโดยปกติมีถิ นที อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกอง
ทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าวและบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนซึ งจัดให้มีขึ นและดําเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา บริษัทจัดการจึงขอ
สงวนสิทธิที จะปฏิเสธหรือระงับการสั งซื อ การจัดสรร และ/หรือการโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมสําหรับผู้ลงทุน
ที เป็นบุคคลอเมริกัน (US person) ดังที กล่าวมาข้างต้น เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก

21. มาตรการเยียวยากรณีบริษัทจัดการปฏิบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์เกี ยวกับการอนุมัติให้จัดตั ง
กองทุนรวมเป็นการทั วไป : 

ในกรณีที บริษัทจัดการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี ยวกับการอนุมัติให้จัดตั งกองทุนรวมแบบ autoapprove และการ
ฝ่าฝืนหรือการไม่ปฏิบัตินั นก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ลงทุน บริษัทจัดการจะดําเนินการเยียวยาความเสียหายให้แก่ผู้ลงทุน
โดยไม่ชักช้า โดยในกรณีที ไม่สามารถตกลงกันได้ บริษัทจัดการจะยินยอมให้นําข้อพิพาทเข้าสู่การพิจารณาของ
อนุญาโตตุลาการ

22. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที ปฏิบัติตามโครงการจัดการกองทุนรวม ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ
กองทุนรวม และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ และคําสั งที ออกโดยอาศัยอํานาจแห่ง
กฎหมายดังกล่าว ทั งนี ในกรณีที ข้อกําหนดในโครงการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งดังกล่าว
หากบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งนั น ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุน
รวมได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามโครงการแล้ว

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม โดยผู้ดูแล
ผลประโยชน์มีอํานาจลงนามในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การลงนามในข้อผูกพัน
ของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ได้รับการแต่งตั งโดยชอบ ให้ถือว่าผูกพันผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง

การที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจัดการกองทุน
รวมนี ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที จะผูกพันตามข้อกําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมและ
ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม

โครงการจัดการกองทุนรวมที ผ่านการอนุมัติจากสํานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็น
ส่วนหนึ งของข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม

REFERENCE CODE : 

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอเทิร์มฟันด์ 5Y1
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คําจํากัดความ / คํานิยาม : 

กองทุน หมายถึง กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอเทิร์มฟันด ์5Y1

โครงการ หมายถึง โครงการจัดการกองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอเทิร์มฟันด ์5Y1 

บริษัทจัดการ หมายถึง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จํากัด

หน่วยลงทุน หมายถึง หน่วยลงทุนของกองทุน

หนังสือชี ชวน หมายถึง หนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุน หมายถึง ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน

ผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย หมายถึง ผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ที กจ.9/2555 ว่าด้วยการกําหนดนิยามผู้ลงทุนสถาบันและผ้ลงทุนรายใหญ่ และที แก้ไขเพิ มเติม

ผู้ดูแลผลประโยชน์ หมายถึง ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) 

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน หมายถึง บุคคลที บริษัทจัดการกองทุนรวมมอบหมายให้ทําหน้าที ขายหรือรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนแล้วแต่กรณี ของกองทุน

นายทะเบียน หมายถึง นายทะเบียนหน่วยลงทุน

ผู้สอบบัญชี หมายถึง ผู้สอบบัญชีของกองทุน

วันทําการ หมายถึง วันเปิดทําการตามปกติของบริษัทจัดการ

เสนอขายครั งแรก หมายถึง เสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก

จองซื อ หมายถึง จองซื อหน่วยลงทุนในการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก

หนังสือรับรองสิทธิ หมายถึง หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน

มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหารด้วยจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดตามทะเบียน
หน่วยลงทุน เมื อสิ นวันที คํานวณนั น โดยคํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขที มีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษ
ทศนิยมตามหลักสากล

ตลาดหลักทรัพย์ หมายถึง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สมาคมตลาดตราสารหนี ไทย หมายถึง สมาคมตลาดตราสารหนี ไทย ซึ งจัดตั งขึ นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์

บริษัทจดทะเบียน หมายถึง บริษัทที มีหุ้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทขึ นทะเบียน หมายถึง บริษัทที มีหลักทรัพย์ซื อขายในสมาคมตลาดตราสารหนี ไทย

ใบแสดงสิทธิ หมายถึง ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (depositary receipt) 

หลักทรัพย์อ้างอิง หมายถึง หลักทรัพย์ประเภทใดประเภทหนึ งที ออกโดยบริษัทจดทะเบียนและใช้เพื อรองรับใบแสดงสิทธิ

คําเสนอซื อ หมายถึง คําเสนอซื อหลักทรัพย์ของกิจการเป็นการทั วไปที ผู้ทําคําเสนอซื อต้องปฏิบัติตามประกาศว่าด้วยหลัก
เกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื อครอบงํากิจการ

แก้ไขราคาย้อนหลัง หมายถึง แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องโดยแก้ไขราคาย้อนหลัง
ตั งแต่วันที ราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องจนถึงปัจจุบัน

การชดเชยราคา หมายถึง การเพิ มหรือลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที มีราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
หรือการจ่ายเงินซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องแทนการเพิ มหรือลด
จํานวนหน่วยลงทุน

กิจการ หมายถึง บริษัทที มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทที มีหลักทรัพย์ซื อขายในศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์
หรือบริษัทมหาชนจํากัด

กลุ่มกิจการ หมายถึง บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีที สภาวิชาชีพบัญชีกําหนดเกี ยวกับการจัดทํางบการเงิน
รวม

สถาบันการเงิน หมายถึง สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยดอกเบี ยเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงิน

สมาคม หมายถึง สมาคมที เกี ยวเนื องกับธุรกิจหลักทรัพย์ที ได้รับอนุญาตและจดทะเบียนกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
โดยมีวัตถุประสงค์เพื อทําการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทที เกี ยวกับการจัดการลงทุน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

กฎหมาย ก.ล.ต. หมายถึง พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ
หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ปัจจุบันและที แก้ไขเพิ มเติม

มูลค่าธุรกรรม หมายถึง ราคาซื อรวมผลประโยชน์ที กองทุนพึงได้รับจากธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืนจนถึงวันที มีการ
คํานวณ

1. ชื อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

1.1. ชื อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอเทิร์มฟันด์ 5Y1 

1.2. ชื อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  Asset Plus AI Term Fund 5Y1 

1.3. ชื อย่อ :  ASPAITF5Y1 

1.4. ประเภทโครงการ :  กองทุนเปิด

1.5. ประเภทการขาย :  ขายครั งเดียว

1.6. การกําหนดอายุโครงการ :  กําหนด

1.7. อายุโครงการ : 5  ปี   เดือน   วัน

1.8. อายุโครงการถึงวันที  (กรณีกําหนดอายุเป็นช่วงเวลา) : 

1.9. เงื อนไข (อายุโครงการ) : 

ประมาณ 5 ปี แต่ไม่ต่ํากว่า 4 ปี 11 เดือน และไม่เกิน 5 ปี 1 เดือน นับตั งแต่วันถัดจากวันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุน
รวม โดยบริษัทจัดการจะแจ้งวันครบอายุโครงการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบทางไปรษณีย์ ภายใน 30 วันนับตั งแต่วันถัดจากวัน
จดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะยุติการจัดตั งโครงการ หากหลังจากปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก มูลค่าหน่วยลงทุนที 
จําหน่ายได้แล้วทั งหมดคํานวณตามมูลค่าที ตราไว้ของหน่วยลงทุนตํ่ากว่ามูลค่าขั นตํ่าที จะลงทุนในหลักทรัพย์ได้ตาม
วัตถุประสงค์ของกองทุน โดยบริษัทจัดการจะคืนเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนตามที ระบุไว้ในข้อ 5.2.7
“การคืนเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุน”

1.10. ลักษณะโครงการ :  กองทุนรวมที เสนอขายเฉพาะผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย

2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที ตราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที 
เสนอขาย : 

2.1. จํานวนเงินทุนของโครงการ : 1,000,000,000.00 บาท

2.2. เงื อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) : 

ระหว่างระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจํานวนเงินทุนของ
โครงการได้ไม่เกิน ร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ

2.3. มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย : 10.0000 บาท

2.4. จํานวนหน่วยลงทุน : 100,000,000.0000 หน่วย

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรก : 10 บาท

2.6. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก : 50,000.00 บาท

2.7. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป : 

2.8. มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด

2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่าของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด

2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด

2.12. รายละเอียดเพิ มเติม : 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน
ลักษณะพิเศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า ประเภทและอัตราส่วนการ
ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

เพื อเพิ มทางเลือกในการลงทุนสําหรับผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย (accredited investors) ที มีศักยภาพในการดูแลตนเอง ที มุ่งหวัง
ผลตอบแทนที ดี และยอมรับความเสี ยงของการลงทุนได้ในระดับสูง

3.2. ชนิดกองทุนรวม :  ลงทุนโดยตรง

3.3. ประเภทกองทุนรวม :  ทั วไป

3.4. นโยบายการลงทุน :  ตราสารแห่งหนี 

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้าม)ี :  

3.6. การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) :  ลงทุน
เพื อ การลดความเสี ยง (Hedging)

3.7. การลงทุนในตราสารที มีลักษณะของสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ไม่ลงทุน

3.8. ลักษณะพิเศษ : 

ไม่มี

3.9. รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 

รายละเอียดเพิ มเติมเกี ยวกับนโยบายการลงทุน

1. กองทุนมีนโยบายที จะลงทุนในตราสารแห่งหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน ตราสารทางการเงิน และ/หรือเงินฝาก และ/หรือหลัก
ทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดให้กองทุนลงทุนได้

2. กองทุนอาจจะพิจารณาลงทุนในตราสารแห่งหนี ต่างประเทศ และอาจเข้าทําสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives)โดยมี
วัตถุประสงค์เพื อลดความเสี ยง (Hedging) จากการลงทุน ตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกําหนด
โดยจะไม่ลงทุนในหรือมีไว้ซึ งตราสารที มีลักษณะของสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured note)

3. กรณีที กองทุนมีการลงทุนในต่างประเทศ บริษัทจัดการมีนโยบายที จะทําการป้องกันความเสี ยงด้านอัตราแลกเปลี ยนเงินตรา
ต่างประเทศเต็มจํานวน (Fully hedge)

4. กองทุนอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ งตราสารแห่งหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือตํ่ากว่าที สามารถลงทุนได้ (NonInvestment
Grade) และ/หรือตราสารที ไม่ได้รับการจัดอ้นดับความน่าเชื อถือ (Unrated Securities) ซึ งเป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือได้รับ
ความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

3.10. การลงทุนในต่างประเทศ : ลงทุนในต่างประเทศบางส่วน
วงเงินการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน ไม่เกิน 0  ล้านเหรียญ หรือไม่เกินร้อยละ 79.00  ของ NAV
และมีนโยบายลดหรือป้องกันความเสี ยงจากอัตราแลกเปลี ยนทั งหมดที มีอยู่

3.11. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 

กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในต่างประเทศไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและไม่เกินวงเงินที ได้รับจัดสรร

3.12. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.12.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในประเทศ : 

บริษัทจัดการจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื นอย่างใดอย่างหนึ งหรือหลาย
อย่างตามที ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนประกาศกําหนดดังต่อไปนี รวมถึงการลงทุนในหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือหาดอกผลโดย
วิธีอื นอย่างใด ตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการกํากับตลาดทุนจะได้มี
ประกาศแก้ไขหรือเพิ มเติม หรือผ่อนผันให้กองทุนรวมสามารถลงทุนได้เพิ มเติมในอนาคตอีกด้วย
3.12.1.1 ตราสารแห่งหนี ในประเทศ ได้แก่ หลักทรัพย์ ตราสาร หรือสัญญา ที เสนอขายในประเทศ หรือมีผู้ออกหรือคู่สัญญา
เป็นนิติบุคคลที จัดตั งขึ นตามกฎหมายไทย ดังต่อไปนี 
(1) ตราสารแห่งหนี ที มีลักษณะคล้ายเงินฝาก ได้แก่
(1.1) ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน บัตรเงินฝาก หรือหุ้นกู้ระยะสั น ที ธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น ธนาคารพาณิชย์ หรือ
บริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกัน
(1.2) ตั วแลกเงินหรือตั วสัญญาใช้เงินที บริษัทหลักทรัพย์ที ประกอบธุรกิจประเภทการให้สินเชื อเพื อธุรกิจหลักทรัพย์เป็นผู้ออก
ซึ งกําหนดวันใช้เงินตามตั วไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตั ว และเป็นตั วเมื อทวงถามหรือเมื อได้เห็น
(1.3) ตั วแลกเงินหรือตั วสัญญาใช้เงินอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที ออก ซึ งมีอันดับความน่าเชื อถือดังต่อไปนี 
(ก) อันดับความน่าเชื อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับแรก ทั งนี ในกรณีที เป็นอันดับความน่าเชื อถือของผู้
ออกตราสาร ต้องเป็นอันดับความน่าเชื อถือที ได้มาจากการจัดอันดับความน่าเชื อถือระยะสั น (shortterm rating) ด้วย หรือ
(ข) อันดับความน่าเชื อถือของผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกัน อยู่ในอันดับที สามารถลงทุนได ้(investment
grade) ทั งนี โดยการจัดอันดับความน่าเชื อถือของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื อถือภายใต้ชื อ Standard & Poor หรือ
Moody’s หรือ Fitch หรือสถาบันอื นที สํานักงานกําหนดเพิ มเติม
(2) ตราสารแห่งหนี ทั วไป ได้แก่
(2.1) ตราสารภาครัฐไทย อันได้แก่
(ก) ตั วเงินคลัง
(ข) พันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
(ค) พันธบัตร ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน หุ้นกู้ หรือใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้นกู้ ที กระทรวงการคลังหรือกองทุนเพื อการ
ฟื นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินเป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล หรือผู้ค้ําประกัน
(2.2) ตราสารภาครัฐต่างประเทศ อันได้แก่ ตราสารที มีรูปแบบทํานองเดียวกับตราสารภาครัฐไทยที รัฐบาลต่างประเทศ
องค์การหรือหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศ รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศ เป็นผู้ออก
หรือผู้ค้ําประกัน ทั งนี ตราสารดังกล่าวต้องมีลักษณะตามเงื อนไขท้ายข้อ 3.12.1.1 ด้วย
(2.3) ตราสารที เปลี ยนมือได้ ซึ งหมายถึง พันธบัตร ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน หรือหุ้นกู้ที ไม่รวมถึงหุ้นกู้แปลงสภาพและหุ้น
กู้อนุพันธ์ ที สํานักงานอนุญาตให้เสนอขายในลักษณะทั วไปหรือในลักษณะจํากัด หรือที ออกภายใต้ข้อผูกพันที กําหนดและ
อนุญาตโดยกระทรวงการคลัง หรือที นิติบุคคลที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ นเป็นผู้ออก หรือที เป็นหลักทรัพย์ที ออกใหม่ ซึ งผู้
ออกหลักทรัพย์ได้เสนอขายหลักทรัพย์ที ออกใหม่นั นทั งหมดต่อผู้ถือหุ้นโดยได้รับชําระราคาเต็มมูลค่าที เสนอขายจากผู้ถือหุ้น
ทั งนี ตราสารที เปลี ยนมือได้ต้องมีลักษณะตามเงื อนไขท้ายข้อ 3.12.1.1 ด้วย
(2.4) ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทยที มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้ที ไม่ใช่หุ้นกู้
อนุพันธ์
(2.5) ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน หุ้นกู้ หรือใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้นกู้ ที เสนอขายในต่างประเทศโดยมีผู้ออกเป็น
นิติบุคคลที จัดตั งขึ นตามกฎหมายไทย ทั งนี หุ้นกู้ดังกลา่วไมร่วมถงึหุน้กูแ้ปลงสภาพและหุน้กูอ้นุพันธ์
(2.6) หน่วยลงทุนหรือใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหน่วยลงทุนของกอ งทุนรวมตราสารแห่งหนี หรือของกองทุนรวมอื นที มีนโย
บายการลงทุนเฉพาะเงินฝาก ตราสารแห่งหนี หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที สํานักงานกําหนด หรือให้ความเห็นชอบ เช่น
กองทุนรวมตลาดเงิน เป็นต้น
(2.7) ธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืน ทั งนี บริษัทจัดการต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
(2.8) ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์โดยหลักทรัพย์ที ให้ยืมเป็นตราสารแห่งหนี ตาม (1.1)(1.2)(1.3) (2.1)(2.2)(2.3)(2.4)
หรือ (2.6) ทั งนี บริษัทจัดการต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

ในกรณีที ตราสารแห่งหนี ตามข้อ 3.12.1.1 เป็นตั วแลกเงินหรือตั วสัญญาใช้เงินที มีการจ่ายผลตอบแทน ผลตอบแทนนั นต้อง
อยู่ในรูปอัตราดอกเบี ยคงที หรืออัตราดอกเบี ยลอยตัวเท่านั น

การรับรอง รับอาวัล สลักหลัง หรือคํ้าประกันของบุคคลที กําหนดไว้ในข้อ 3.12.1.1 ต้องเป็นการรับรองตลอดไป รับอาวัลทั ง
จํานวน สลักหลังโอนประเภทมีสิทธิไล่เบี ยโดยไม่มีข้อกําหนดลบล้างหรือจํากัดความรับผิดของผู้สลักหลัง หรือค้ําประกันต้น
เงินและดอกเบี ยเต็มจํานวนแบบไม่มีเงื อนไข

เงื อนไข : ตราสารภาครัฐต่างประเทศตามข้อ (2.2) และตราสารที เปลี ยนมือได้ตามข้อ (2.3) ต้องมีลักษณะดังต่อไปนี 
(1) เป็นตราสารขึ นทะเบียนในสมาคมตลาดตราสารหนี ไทย
(2) มีราคาที เหมาะสมตามที สมาคมตลาดตราสารหนี ไทยกําหนด หรือมีผู้แสดงตนต่อบุคคลทั วไปว่าพร้อมจะเสนอราคาซื อ
และรับซื อตราสารนั น ในราคาดังกล่าว (bid price แบบ firm quote) ตามจํานวนและวิธีการที สมาคมตลาดตราสารหนี ไทย
กําหนดอยู่เสมอ โดยได้ส่งสําเนาราคาแก่สมาคมตลาดตราสารหนี ไทยตลอดอายุของตราสารนั น และ
(3) เป็นตราสารที เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 
(ก) ในกรณีที เป็นตราสารภาครัฐต่างประเทศ ตราสารดังกล่าวต้องเป็นตราสารที มีอันดับความน่าเชื อถือของตราสารหรือของผู้
ออกตราสารอยู่ในอันดับที สามารถลงทุนได ้(investment grade) เว้นแต่ผู้ออกตราสารดังกล่าวเป็นรัฐวิสาหกิจตามกฎหมาย
ต่างประเทศ ตราสารนั นต้องมีอันดับความน่าเชื อถือของตราสารอยู่ในอันดับที สามารถลงทุนได ้(investment grade) เท่านั น
(ข) ในกรณีที ผู้ออกตราสารเป็นนิติบุคคลต่างประเทศ ตราสารนั นต้องมีอันดับความน่าเชื อถือของตราสารอยู่ในอันดับที 
สามารถลงทุนได ้(investment grade) 
(ค) ในกรณีที กองทุนลงทุนในตราสารอื นนอกเหนือจาก (ก) และ (ข) ในการเสนอขายครั งแรก หากตราสารดังกล่าวไม่มี
อันดับความน่าเชื อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับที สามารถลงทุนได ้(investment grade) ตราสารนั นต้อง
มีบริษัทจัดการไม่ต่ํากว่าสามรายเป็นผู้ซื อตราสารดังกล่าวเพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนภายใต้การจัดการ

3.12.1.2 ตราสารกึ งหนี กึ งทุน ได้แก่
(1) หุ้นกู้แปลงสภาพที เสนอขายในประเทศ ซึ งต้องมีลักษณะตามเงื อนไขในท้ายข้อ 3.12.1.1 (1) และ (2) ทั งนี ในกรณีที 
กองทุนลงทุนในหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวในการเสนอขายครั งแรก หุ้นกู้แปลงสภาพนั นต้องเป็นหุ้นกู้แปลงสภาพที มีอันดับ
ความน่าเชื อถืออยู่ในอันดับที สามารถลงทุนได ้(investment grade) หรือเป็นหุ้นกู้แปลงสภาพที มีบริษัทจัดการไม่ตํ่ากว่าสาม
รายเป็นผู้ซื อตราสารดังกล่าวเพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนภายใต้การจัดการ
ในกรณีที หุ้นกู้แปลงสภาพตามวรรคหนึ งมีการค้ําประกัน การค้ําประกันดังกล่าวต้องเป็นการค้ําประกันต้นเงินและดอกเบี ยเต็ม
จํานวนแบบไม่มีเงื อนไข
(2) หุ้นกู้แปลงสภาพที เสนอขายในต่างประเทศโดยมีผู้ออกเป็นนิติบุคคลที จัดตั งขึ นตามกฎหมายไทย

นอกจากนี ในการลงทุนในตราสารกึ งหนี กึ งทุนนั น ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 
(1) ในขณะที ลงทุน หรือได้มา มูลค่าของหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวมีมูลค่าสูงกว่าราคาตลาดของหุ้นที รองรับหุ้นกู้แปลงสภาพ
นั น (out of the money) 
(2) ในกรณีที มีการใช้สิทธิแปลงสภาพ ให้บริษัทจัดการขายหุ้นที ได้รับจากการแปลงสภาพนั นภายใน 30 วัน นับแต่วันที ได้หุ้น
ดังกล่าวมา
การใช้สิทธิแปลงสภาพตาม (2) หมายความว่า การแปลงสภาพแห่งสิทธิในหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้น ไม่ว่าการแปลงสภาพดัง
กล่าวจะเกิดจากการใช้สิทธิแปลงสภาพหรือเกิดจากข้อกําหนดบังคับการแปลงสภาพ

3.12.1.3 เงินฝากในสถาบันการเงินตามกฎหมายไทย

3.12.1.4 สัญญาซื อขายล่วงหน้าที มีตัวแปรเป็นอัตราแลกเปลี ยนเงิน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื อลดความเสี ยง (hedging) ตาม
หลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

3.12.1.5 หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์

3.12.1.6 ทรัพย์สินอื นที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กําหนดเพิ มเติมในอนาคต หรือทรัพย์สินอื นที มีลักษณะทํานองเดียว
กับ 3.12.1.1 – 3.12.1.5 โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

3.12.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในต่างประเทศ : 

บริษัทจัดการอาจลงทุนในทรัพย์สินในต่างประเทศเพื อกองทุนได้เทียบเท่ากับประเภททรัพย์สินในประเทศ โดยกรอบประเทศ
ที ลงทุนต้องมีคุณสมบัติดังนี 
1. มีการเสนอขายในประเทศที มีหน่วยงานกํากับดูแลเป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO หรือประเทศที มีตลาดหลักทรัพย์เป็น
สมาชิกของ WFE 
2. การลงทุนนั นต้องไม่ทําให้การจัดการกองทุนเบี ยงเบนไปจากวัตถุประสงค์ หรือนโยบายการลงทุนของกองทุนและไม่ทําให้
กองทุนขาดทุนเป็นมูลค่าสูงกว่ามูลค่าลงทุน
3. บริษัทจัดการต้องสามารถเข้าถึงข้อมูลเกี ยวกับหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินดังกล่าวเป็นภาษาอังกฤษผ่านระบบอินเตอร์เนตได้
4. มีข้อมูลทางด้านราคาที สะท้อนมูลค่ายุติธรรม โดยเป็นราคาที น่าเชื อถือ อ้างอิงได้ และสอดคล้องตามหลักวิชาการอันเป็นที 
ยอมรับในระดับสากล
5. มีการคุ้มครองประโยชน์ของผู้ลงทุน (investor protection) ที ถือได้ว่าเทียบเท่ากับการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที 
มีลักษณะคล้ายกันในประเทศไทย
6. ลักษณะอื นใดที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจกําหนดเพิ มเติม

3.12.2.1 ตราสารแห่งหนี ต่างประเทศ ได้แก่ หลักทรัพย์หรือตราสารที ออกโดยบุคคลต่างประเทศ และเสนอขายในต่าง
ประเทศ
(1) ตราสารภาครัฐต่างประเทศ อันได้แก่
(1.1) พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี ที รัฐบาลต่างประเทศ องค์การหรือหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศหรือองค์การระหว่าง
ประเทศเป็นผู้ออก หรือผู้ค้ําประกัน
(1.2) พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี ที รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายต่างประเทศเป็นผู้ออก หรือผู้ค้ําประกัน
(2) ตราสารแห่งหนี ภาคเอกชน อันได้แก่ ตราสารแห่งหนี ที ออกโดยนิติบุคคลต่างประเทศ ทั งนี ผู้ลงทุนต้องสามารถเข้าถึง
ข้อมูลเกี ยวกับตราสารแห่งหนี ดังกล่าวเป็นภาษาอังกฤษผ่านระบบอินเตอร์เนตด้วย
(3) ตราสารแห่งหนี อื น อันได้แก่ หน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที เป็นกองทุนรวมตราสารแห่งหนี หรือกองทุนรวมอื น
ที มีนโยบายการลงทุนเฉพาะเงินฝาก ตราสารแห่งหนี หรือทรัพย์สินอื นที สํานักงานให้ความเห็นชอบให้ลงทุนได้ เช่น กองทุน
รวมตลาดเงิน เป็นต้น ซึ งต้องเป็นไปตามเงื อนไขที สํานักงานคณะกํารรมการ ก.ล.ต.ประกาศกําหนด ดังต่อไปนี 
(3.1) ต้องเป็นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที อยู่ภายใต้การกํากับดูแลของหน่วยงานกํากับดูแล
ด้านหลักทรัพย์และตลาดซื อขายหลักทรัพย์ที เป็นสมาชิกสามัญของ International Organizations of Securities 
Commission (IOSCO) หรือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที มีการซื อขายในตลาดซื อขายหลักทรัพย์
ที เป็นสมาชิกของ World Federations of Exchange (WFE) 
(3.2) ต้องเป็นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที มีทรัพย์สินที ลงทุนเป็นประเภทและชนิดเดียวกับ
ทรัพย์สินที กองทุนอาจลงทุนหรือมีไว้ได้ เว้นแต่เป็นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที มีนโยบาย
การลงทุนในทองคําโดยตรง
(3.3) ในกรณีที เป็นการลงทุนหรือมีไว้เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป (retail fund) กองทุน
สํารองเลี ยงชีพ หรือกองทุนส่วนบุคคลรายย่อย หน่วยลงทุนที จะลงทุนหรือมีไว้ได้ ต้องเป็นหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมต่างประเทศที จัดตั งขึ นเพื อผู้ลงทุนทั วไปเช่นกัน
(3.4) ต้องไม่ใช่หน่วยลงทุนของกองทุนรวมประเภทเฮ็ดจ์ฟันด ์(hedge fund)

3.12.2.2 ตราสารหนี ที มีลักษณะคล้ายเงินฝาก ได้แก่ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน บัตรเงินฝาก หรือหุ้นกู้ระยะสั นที 
ออกโดยสถาบันการเงินต่างประเทศ ที ตั งอยู่ในประเทศที กองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินต่างประเทศ ทั งนี ให ้
หมายรวมถึงการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงิน (money market fund) ในต่างประเทศด้วย โดยการ
มีไว้ซึ งเงินฝากหรือตราสารดังกล่าวต้องมีวัตถุประสงค์เพื ออํานวยความสะดวกหรือป้องกันปัญหาในการดําเนินงานใน
ต่างประเทศของกองทุน เช่น เพื อรอการลงทุน หรือเพื อชําระค่าใช้จ่าย หรือเพื อรักษาสภาพคล่องของกองทุนเป็นต้น

3.12.2.3 สัญญาซื อขายล่วงหน้าที มีวัตถุประสงค์ เพื อการลดความเสี ยง (hedging) ตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

3.12.2.4 เงินฝากในสถาบันการเงินต่างประเทศ

3.13.2.5 ใบแสดงสิทธิในประโยชน์ที เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงที มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นพันธบัตร หรือหุ้นกู้ที มิใช่หุ้นกู้อนุพันธ์

3.12.2.6 หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และตราสารของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศ

3.12.2.7 ทรัพย์สินอื นที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กําหนดเพิ มเติมในอนาคตหรือทรัพย์สินอื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับ
ข้อ 3.12.2.1 3.12.2.6 โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน

3.13. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม : 

3.13.1. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นในประเทศ : 

บริษัทจัดการจะลงทุนหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื นเพื อเป็นทรัพย์สินของ
กองทุนรวม ตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนดดังต่อไปนี ในกรณีที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศแก้ไขเปลี ยนแปลงอัตราส่วนการลงทุน
บริษัทจัดการจะลงทุนให้เป็นไปตามประกาศที แก้ไขด้วย

3.13.1.1 บริษัทจัดการอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินดังต่อไปนี เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม โดยไม่จํากัดอัตราส่วน
(1) ตราสารภาครัฐไทย
(2) ตราสารภาครัฐต่างประเทศตามข้อ 3.12.1.2 (2.2) ที มีอันดับความน่าเชื อถืออยู่ในสองอันดับแรก หรือสัญญาซื อขายล่วง
หน้าที มีสินค้าเป็นตราสารดังกล่าว

ในกรณีของกองทุนรวมเปิด มูลค่าของตราสารภาครัฐต่างประเทศตามข้อ (2) เมื อรวมกันแล้วต้องไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่า
ตราสารนั นในแต่ละรุ่น เว้นแต่เป็นกองทุนรวมเปิดที มีการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งล่วงหน้าซึ งระบุเวลาแน่นอน
(auto redemption) 

3.13.1.2 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งตราสารภาครัฐต่างประเทศที นอกเหนือจากข้อ 3.13.1.1 (2) หรือสัญญาซื อขาย
ล่วงหน้าที มีสินค้าเป็นตราสารดังกล่าว เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนได้ โดยมีมูลค่ารวมกันทั งสิ นเมื อคํานวณเฉพาะผู้ออกหรือ
ผู้เป็นคู่สัญญารายนั น ไม่เกินร้อยละ 35 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

การคํานวณอัตราส่วนตามวรรคหนึ ง ให้นับตราสารตามวรรคหนึ งและทรัพย์สินทุกประเภทที ผู้ออกหรือผู้เป็นคู่สัญญารายดัง
กล่าวเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญา ซึ งกองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินเหล่านั น
รวมในอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าวด้วย
ในกรณีของกองทุนรวมเปิด มูลค่าของตราสารภาครัฐต่างประเทศตามวรรคหนึ ง ต้องไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าตราสารนั นใน
แต่ละรุ่น เว้นแต่เป็นกองทุนรวมเปิดที มีการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งล่วงหน้าซึ งระบุเวลาแน่นอน (auto
redemption) 

3.13.1.3 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินดังต่อไปนี ซึ งธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น ธนาคารพาณิชย์
หรือบริษัทเงินทุนรายใดเป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญา เพื อเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนได้ โดยมีมูลค่ารวมกันทั งสิ นเมื อคํานวณเฉพาะธนาคารหรือบริษัทเงินทุนรายนั น ไม่เกินร้อยละ 25 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
(1) ตราสารแห่งหนี ในประเทศ ตามข้อ 13.2.1.1
(2) ตราสารกึ งหนี กึ งทุน ตามข้อ 13.2.1.2 
(3) เงินฝากในสถาบันการเงินตามกฎหมายไทย ตามข้อ 13.2.1.3
(4) สัญญาซื อขายล่วงหน้าตามข้อ 3.12.1.4 ที คู่สัญญามี อันดับความน่าเชื อถืออยู่ในอันดับที สามารถลงทุนได ้(investment
grade)
การคํานวณอัตราส่วนตามวรรคหนึ ง ให้นับตราสารตามวรรคหนึ งและทรัพย์สินตามข้อ 3.13.1.7 (1) ที ธนาคารหรือบริษัทเงิน
ทุนดังกล่าวเป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญา ซึ งกองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้รวมใน
อัตราส่วนดังกล่าว โดยในกรณีของธนาคารพาณิชย์หากธนาคารพาณิชย์นั นเป็นสาขาของธนาคารต่างประเทศให้นําทรัพย์สินที 
นาคารต่างประเทศดังกล่าวเป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้อาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ําประกันหรือคู่สัญญา ซึ งกองทุนได้ลงทุนหรือมี
ไว้รวมในอัตราส่วนดังกล่าวด้วย

ทั งนี ในกรณีที กองทุนมีเงินฝากในนิติบุคคลตามวรรคหนึ ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื อการดําเนินงานของกองทุน มิให้นับมูลค่าของ
เงินฝากดังกล่าวรวมในอัตราส่วนตามวรรคหนึ ง

3.13.1.4 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินดังต่อไปนี ที บุคคลใดเป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลัก
หลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญา เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนได้ โดยมีมูลค่ารวมกันทั งสิ นเมื อคํานวณเฉพาะผู้ออก ผู้สั งจ่าย
ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญารายนั น ไม่เกินร้อยละ 25 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
(1) ตราสารแห่งหนี ในประเทศตามข้อ 3.12.1.1 
(2) ตราสารกึ งหนี กึ งทุนตามข้อ 3.12.1.3 
(3) สัญญาซื อขายล่วงหน้า ตามข้อ 3.12.1.4 ที คู่สัญญามีอันดับความน่าเชื อถืออยู่ในอันดับที สามารถลงทุนได ้(investment
grade) 
ตราสารแห่งหนี ตาม (1) มิให้หมายความรวมถึงหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที ถูกจัดให้เป็นตราสารแห่งหนี ตามข้อ 3.12.1.1

3.13.1.5 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินที กลุ่มกิจการใดเป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้คํ้า
ประกัน หรือคู่สัญญา เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนได้ โดยมีมูลค่ารวมกันทั งสิ นของกลุ่มกิจการนั นไม่เกินอัตราอย่างใดอย่าง
หนึ งดังต่อไปนี แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า
(1) ร้อยละสามสิบของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน
(2) อัตราที คํานวณได้จากนํ้าหนักของกลุ่มกิจการดังกล่าวในตัวชี วัด (benchmark) ของกองทุนนั นรวมกับร้อยละสิบของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนนั น ทั งนี ตัวชี วัดดังกล่าวต้องเป็นดัชนีหรือองค์ประกอบของดัชนี ที มีการเผยแพร่อย่างกว้างขวาง
และสอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนั น

3.13.1.6 การลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินที บริษัทในกลุ่มกิจการใดเป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย หรือคู่สัญญา เพื อเป็นทรัพย์สินของกอง
ทุน หากทรัพย์สินดังกล่าวเป็นองค์ประกอบที ใช้ในการคํานวณตัวชี วัด (benchmark) ของกองทุนนั น บริษัทจัดการอาจลงทุน
หรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินดังกล่าวโดยมีมูลค่ารวมกันทั งสิ นเมื อคํานวณเฉพาะผู้ออก ผู้สั งจ่าย หรือคู่สัญญารายนั น ไม่เกินอัตราที 
คํานวณได้จากนํ้าหนักของทรัพย์สินดังกล่าวในตัวชี วัดรวมกับร้อยละสิบของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั งนี เฉพาะใน
กรณีที อัตราดังกล่าวสูงกว่าอัตราส่วนที กําหนดไว้ในข้อ 3.13.1.3 และข้อ 3.13.1.4 แล้วแต่กรณี
มิให้นําความในข้อ 3.13.1.3 และข้อ 3.13.1.4 มาใช้บังคับกับกรณีตามวรรคหนึ ง

3.13.1.7 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินอื นนอกเหนือจากกรณีที กําหนดไว้ในข้อ 3.13.1.2 ข้อ 3.13.1.3 และ
ข้อ 3.13.1.4 เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมตามอัตราส่วนดังต่อไปนี 
(1) การลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินดังกล่าวซึ งบุคคลใดเป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่
สัญญา ต้องมีมูลค่ารวมกันทั งสิ นเมื อคํานวณเฉพาะผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญา
รายนั น ไม่เกินร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
(2) การลงทุนในหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินตาม (1) เมื อคํานวณรวมทุกบุคคลที เป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง
ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญาแล้วต้องมีมูลค่ารวมกันทั งสิ นไม่เกินร้อยละ15 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

3.13.1.8 ในกรณีของกองทุนรวม ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมลงทุนหรือมีไว้ซึ งเงินฝาก บัตรเงินฝาก ตั วแลกเงิน หรือตั ว
สัญญาใช้เงิน ที ธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ บรรษัทตลาดรอง
สินเชื อที อยู่อาศัย หรือสถาบันการเงินที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น เป็นผู้ออกหรือคู่สัญญา เป็นจํานวนที มีมูลค่ารวมโดยเฉลี ย
ในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 45 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

อัตราส่วนตามวรรคหนึ งมิให้นํามาใช้บังคับกับกองทุนรวมที มีการกําหนดอายุโครงการตั งแต่หนึ งปีขึ นไป ทั งนี เฉพาะในระยะ
เวลาหกเดือนก่อนวันครบกําหนดอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม
ในกรณีที เงินฝากหรือตราสารแห่งหนี ที มีลักษณะคล้ายเงินฝากที กองทุนรวมลงทุนในหรือมีไว้เกินอัตราส่วนที กําหนดตามวรรค
หนึ ง ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินดังกล่าวให้มีมูลค่ารวมโดยเฉลี ยไม่เกินร้อยละ 45 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมภายในสามสิบวันนับแต่วันสิ นรอบปีบัญชีนั น ทั งนี ให้คํานวณอัตราส่วนการลงทุนหรือมีไว้ซึ ง
ทรัพย์สินดังกล่าวโดยเฉลี ยตั งแต่วันแรกของรอบปีบัญชีนั นจนถึงวันที ทรัพย์สินนั นมีมูลค่าเป็นไปตามอัตราส่วนดังกล่าว

เมื อบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ปฏิบัติตามวรรคสามแล้ว ให้บริษัทรายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมทราบภายใน
วันทําการถัดจากวันที ทรัพย์สินนั นมีมูลค่ารวมโดยเฉลี ยไม่เกินร้อยละ 45 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม เพื อให้ผู้
ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ตรวจสอบการปฏิบัติดังกล่าว ทั งนี บริษัทต้องดําเนินการให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน
รวมแจ้งให้สํานักงานทราบภายในห้าวันนับแต่วันที ได้รับรายงานจากบริษัทด้วย

หากบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถปฏิบัติตามวรรคสามได้ สํานักงานอาจสั งให้บริษัทเลิกกองทุนรวมนั น

3.13.1.9 ในกรณีที มีเหตุจําเป็นและสมควร เพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนอันเนื องมาจากปัญหาความผันผวน
(fluctuation) ของตลาดเงินและตลาดทุนในวงกว้างในรอบปีบัญชีใด บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจขอผ่อนผันต่อสํานักงาน
เพื อไม่ต้องนําการลงทุนในหรือมีไว้ซึ งเงินฝาก บัตรเงินฝาก ตั วแลกเงิน หรือตั วสัญญาใช้เงิน ในช่วงเวลาที เกิดความผันผวนดัง
กล่าวมารวมคํานวณอัตราส่วนการลงทุนตามข้อ 3.13.1.8 ได้สําหรับรอบปีบัญชีนั น

3.13.1.10 บริษัทจัดการอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ งสัญญาซื อขายล่วงหน้า ที มีวัตถุประสงค์เพื อการลดความเสี ยง (hedging)
เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนได้ โดยไม่เกินมูลค่าความเสี ยงทั งหมดที กองทุนมีอยู่

3.13.1.11 การคํานวณมูลค่าการลงทุนหรือมีไว้ซึ งสัญญาซื อขายล่วงหน้าเพื อการคํานวณอัตราส่วนการลงทุน ตามข้อ
3.13.1.2 ข้อ 3.13.1.3 และข้อ 3.13.1.4 ให้นับมูลค่าที คู่สัญญาอีกผ่ายหนึ งมีหน้าที ต้องชําระตามสัญญาซื อขายล่วงหน้า รวม
คํานวณในอัตราส่วนของบุคคลที เป็นคู่สัญญาดังกล่าว เว้นแต่กรณีที กองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้ซึ งสัญญานั น ในศูนย์ซื อขาย
สัญญาซื อขายล่วงหน้า บริษัทจัดการไม่ต้องคํานวณมูลค่าและอัตราส่วนตามที กําหนดในข้อดังกล่าว

3.13.1.12 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนได้
โดยมีมูลค่าไม่เกินร้อยละ 25 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

3.13.1.13 บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งหน่วยลงทุนและใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหน่วยลงทุนเพื อเป็น
ทรัพย์สินของกองทุนรวมได้ ไม่เกินอัตราส่วนดังต่อไปนี ทั งนี การลงทุนดังกล่าวไม่รวมถึงหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย์
(1) ลงทุนหรือมีไว้ซึ งหน่วยลงทุนและใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหน่วยลงทุนของแต่ละกองทุนรวมที บริษัทจัดการอื นเป็นผู้รับ
ผิดชอบดําเนินการ ไม่เกินร้อยละ 25 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของแต่ละกองทุนรวมที บริษัทจัดการเป็นผู้รับผิดชอบดําเนินการ
(2) ลงทุนหรือมีไว้ซึ งหน่วยลงทุนและใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหน่วยลงทุนของทุกกองทุนรวมที บริษัทจัดการอื นเป็นผู้รับผิด
ชอบดําเนินการ ไม่เกินร้อยละ 25 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของแต่ละกองทุนรวมที บริษัทจัดการเป็นผู้รับผิดชอบดําเนินการ

3.13.1.14 บริษัทจัดการอาจทําธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืนในนามกองทุนได้ โดยมีมูลค่าธุรกรรมรวมกันทั งสิ นไม่เกิน
ร้อยละ 25 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

3.13.1.15 การลงทุนในหรือมีไว้ซึ งธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืน ให้บริษัทจัดการคํานวณอัตราส่วนการลงทุนตาม
ข้อ3.13.1.3 และ 3.13.1.4 ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 
(1) ในกรณีที มูลค่ารวมของหลักทรัพย์ หรือตราสารแห่งหนี ที ซื อและที โอนมาเพื อดํารงมูลค่าธุรกรรมตามประกาศกําหนด (ถ้า
มี) ณ สิ นวันไม่น้อยกว่ามูลค่าธุรกรรม ให้นําหลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนี ดังกล่าวมาคํานวณอัตราสาวนการลงทุนเท่ากับ
มูลค่าธุรกรรม ทั งนี บริษัทจัดการไม่ต้องนําธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืนมาคํานวณอัตราส่วนการลงทุนที คู่สัญญา
(2) ในกรณีมูลค่ารวมของหลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนี ที ซื อและที โอนมาเพื อดํารงมูลค่าธุรกรรมตามประกาศกําหนด (ถ้าม)ี 
ณ สิ นวัน น้อยกว่ามูลค่าธุรกรรม ให้คํานวณอัตราส่วนการลงทุนดังต่อไปนี 
(ก) นําหลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนี ดังกล่าวมาคํานวณอัตราส่วนการลงทุนเท่ากับมูลค่าหลักทรัพย์ หรือตราสารแห่งหนี นั น
ตามราคาตลาด และ
(ข) นําธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืนมาคํานวณอัตราส่วนการลงทุนที คู่สัญญาเท่ากับส่วนต่างของมูลค่าธุรกรรมกับมูลค่า
หลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนี นั นตามราคาตลาด
(3) ในกรณีเป็นธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืนตามสัญญาที มีข้อกําหนดให้คํานวณมูลค่าหลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนี ที 
ซื อและมูลค่าธุรกรรมรวมเป็นยอดสุทธิของธุรกรรมทั งหมดที กองทุนมีอยู่กับคู่สัญญารายเดียวกัน และที สัญญากําหนดให้
สามารถบังคับชําระหนี ตามธุรกรรมใดธุรกรรมหนึ งจากหลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนี ที ซื อหรือทรัพย์สินที โอนเพื อดํารงมูลค่า
ธุรกรรมตามประกาศกําหนด (ถ้ามี) ของธุรกรรมอื นได้ ให้คํานวณอัตราส่วนการลงทุนดังนี 
(ก) ในกรณีที มูลค่ารวมของหลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนี ที ซื อและที โอนมา เพื อดํารงมูลค่าธุรกรรมตามประกาศกําหนด (ถ้า
มี) ณ สิ นวันของแต่ละธุรกรรม มีมูลค่าไม่น้อยกว่ามูลค่าธุรกรรมแต่ละธุรกรรมนั น ให้คํานวณอัตราสาวนการลงทุนตามหลัก
เกณฑ์ในข้อ (1) 
(ข) ในกรณีที มูลค่ารวมของหลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนี ที ซื อและที โอนมา เพื อดํารงมูลค่าธุรกรรมตามประกาศกําหนด(ถ้า
มี) ณ สิ นวันของแต่ละธุรกรรม มีมูลค่าน้อยกว่ามูลค่าธุรกรรมแต่ละธุรกรรม ให้คํานวณอัตราส่วนการลงทุนตามหลักเกณฑ์ใน
ข้อ (2) 
(ค) ในกรณีที บางธุรกรรมที มูลค่ารวมของหลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนี ที ซื อและที โอนมาเพื อดํารงมูลค่าธุรกรรมตามประกาศ
กําหนด (ถ้ามี) ณ สิ นวันน้อยกว่ามูลค่าธุรกรรม ให้บริษัทจัดการนําหลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนี ที ซื อของธุรกรรม ที มูลค่า
รวมของหลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนี ที ซื อและที โอนมา เพื อดํารงมูลค่าธุรกรรมตามประกาศกําหนด (ถ้าม)ี ณ สิ นวันไม่น้อย
กว่ามูลค่าธุรกรรม มาคํานวณอัตราส่วนการลงทุนเพิ มเติมเพื อชดเชยส่วนต่างของมูลค่าธุรกรรมกับมูลค่ารวมของหลักทรัพย์
หรือตราสารแห่งหนี ที ซื อและที โอนมา เพื อดํารงมูลค่าธุรกรรมตามประกาศกําหนด (ถ้ามี) ณ สิ นวันของธุรกรรมแรก ทั งนี หาก
ภายหลังการชดเชยส่วนต่างข้างต้น มูลค่าสุทธิของทุกหลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนี ที ซื อโดยมีสัญญาขายคืนยังคงน้อยกว่า
มูลค่าสุทธิของทุกธุรกรรม ให้นําธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืนมาคํานวณอัตราส่วนการลงทุนที คู่สัญญาเท่ากับส่วนต่าง
ดังกล่าว

3.13.1.16 บริษัทจัดการอาจทําธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ของกองทุนได้ โดยมีมูลค่าธุรกรรมรวมกันทั งสิ นไม่เกินร้อยละ
25 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั งนี การคํานวณมูลค่าธุรกรรมดังกล่าว ให้บริษัทจัดการคํานวณโดยใช้มูลค่าหลัก
ทรัพย์ที ให้ยืม รวมผลประโยชน์ที พึงได้รับจนถึงวันที คํานวณมูลค่าธุรกรรมดังกล่าว

ในกรณีที ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ในขณะที กองทุนเข้าทําธุรกรรม มีมูลค่าไม่เกินอัตราส่วนที กําหนดในวรรคหนึ ง หากต่อ
มาธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์นั นมีมูลค่าเกินอัตราส่วนดังกล่าวโดยมิได้เกิดจากการทําธุรกรรมเพิ มเติม บริษัทจัดการจะยังคง
มีไว้ซึ งธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ดังกล่าวต่อไปก็ได้

ให้บริษัทจัดการจัดทํารายงานโดยระบุวันที ทรัพย์สินนั นมีมูลค่าเกินอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดพร้อมสาเหตุ และส่งรายงาน
ดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมทราบภายในสามวันทําการนับแต่วันที ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์นั นมีมูลค่า
เกินอัตราส่วนที กําหนด พร้อมทั งจัดทําสําเนารายงานดังกล่าวไว้ที บริษัทจัดการเพื อให้สํานักงานสามารถตรวจสอบได้

3.13.1.17 ให้บริษัทจัดการคํานวณอัตราส่วนการลงทุนหรือมีไว้ซึ งใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิง
ไทย หน่วยลงทุนของกองทุนรวมพันธบัตรเอเชีย หรือธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 
(1) ในกรณีของใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย ให้นับมูลค่าของหลักทรัพย์อ้างอิงของใบแสดง
สิทธิดังกล่าว รวมในอัตราส่วนสําหรับหลักทรัพย์อ้างอิงดังกล่าวที กําหนดในโครงการนี โดยถือเสมือนหนึ งว่ากองทุนได้ลงทุน
หรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์อ้างอิงนั นโดยตรง ทั งนี บริษัทจัดการอาจไม่นับมูลค่าของใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที เกิดจากหลัก
ทรัพย์อ้างอิงไทยรวมในอัตราส่วนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญาที กําหนดตามข้อ 3.13.1.2 3.13.1.3 3.7.1.4
และข้อ 3.13.1.7 ก็ได้

มูลค่าของหลักทรัพย์อ้างอิงที นํามาคํานวณรวมในอัตราส่วนตามวรรคหนึ งให้มีมูลค่าเท่ากับมูลค่าใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์
ที เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทยที กองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้

(2) ในกรณีของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมพันธบัตรเอเชียบริษัทจัดการจะคํานวณอัตราส่วนการลงทุนโดยวิธีใดวิธีหนึ งดังต่อ
ไปนี 
(ก) นับมูลค่าของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมพันธบัตรเอเชียที กองทุนได้ลงทุนในหรือมีไว้ซึ งหน่วยลงทุนดังกล่าว หรือ
(ข) นับมูลค่าของทรัพย์สินที กองทุนรวมพันธบัตรเอเชียดังกล่าวลงทุนหรือมีไว้ รวมในอัตราส่วนสําหรับทรัพย์สินที กําหนดไว้
ในโครงการนี โดยถือเสมือนหนึ งว่ากองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินนั นโดยตรง
(3) ในกรณีของธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ บริษัทจัดการจะคํานวณอัตราส่วนการลงทุนใน หรือมีไว้ซึ งการให้ยืมหลักทรัพย์
โดยให้นับมูลค่าทรัพย์สินที ให้ยืมรวมในอัตราส่วนสําหรับหลักทรัพย์ที กําหนดไว้ในข้อ 3.13.1.2 3.13.1.3 3.13.1.4 และ
3.13.1.7 โดยถือเสมือนหนึ งว่ากองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์นั นอยู่ ทั งนี บริษัทจัดการอาจไม่นับรวมในอัตราส่วนที 
คํานวณตามคู่สัญญาที กําหนดตามข้อ 3.13.1.2 3.13.1.3 3.13.1.4 และ 3.13.1.7 ก็ได้

3.13.1.18 ในการคํานวณอัตราส่วนตามข้อ 3.13.1.2 และ ข้อ 3.13.1.3 ให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี รวม
ทั งเงื อนไขตามข้อ 3.13.1.18 ด้วย
(1) ในกรณีที ทรัพย์สินดังกล่าวมีผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกัน บริษัทจัดการจะคํานวณอัตราส่วนที ผู้ออก
ทรัพย์สินหรือผู้ที เป็นคู่สัญญาดังกล่าว หรือคํานวณอัตราส่วนผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกัน แล้วแต่กรณีก็ได้
(2) ในกรณีที ทรัพย์สินมีบุคคลมากกว่าหนึ งรายเป็นผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกัน บริษัทจัดการจะเลือก
คํานวณอัตราส่วนที ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกันรายใดรายหนึ งก็ได้

3.13.1.19 การคํานวณอัตราส่วนที ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกันตามข้อ 3.13.1.14 จะทําได้ต่อเมื อบุคคลดัง
กล่าวได้ทําการรับรองตลอดไป รับอาวัลทั งจํานวน สลักหลังโอนประเภทมีสิทธิไล่เบี ยโดยไม่มีข้อกําหนดลบล้างหรือจํากัด
ความรับผิดของผู้สลักหลัง หรือค้ําประกันต้นเงินและดอกเบี ยเต็มจํานวนแบบไม่มีเงื อนไข

3.13.1.20 ในกรณีที ตราสารแห่งหนี หรือ ตราสารกึ งหนี กึ งทุน ในขณะที ลงทุนหรือในขณะที ได้มาเป็นทรัพย์สินของกองทุน มี
มูลค่าไม่เกินอัตราส่วนที กําหนดข้างต้น หากต่อมาตราสารแห่งหนี หรือตราสารกึ งหนี กึ งทุนนั น มีมูลค่าเกินอัตราส่วนดังกล่าว
โดยสาเหตุถูกปรับลดอันดับความน่าเชื อถือ ให้บริษัทดําเนินการแก้ไขอัตราส่วนให้เป็นไปตามที กําหนด ภายใน 30 วันนับแต่
วันที มีการประกาศให้ทราบถึงเหตุดังกล่าว เว้นแต่ในกรณีที มีเหตุจําเป็นและสมควรโดยได้รับผ่อนผันจากสํานักงาน

3.13.1.21 ในกรณีที ทรัพย์สินในขณะที ลงทุนหรือในขณะที ได้มาเป็นทรัพย์สินของกองทุน มีมูลค่าไม่เกินอัตราส่วนที กําหนด
ข้างต้น หากต่อมามีมูลค่าเกินอัตราส่วนดังกล่าวจากการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น บริษัทจัดการจะยังคงมีไว้ซึ งทรัพย์สินดัง
กล่าวต่อไป ก็ได้ให้บริษัทจัดการจัดทํารายงานโดยระบุชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินตามวรรคหนึ ง และ
วันที ทรัพย์สินนั นมีมูลค่าเกินอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดพร้อมสาเหตุ และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกอง
ทุนรวมทราบ ภายในสามวันทําการนับแต่วันที ทรัพย์สินนั นมีมูลค่าเกินอัตราส่วนที กําหนด พร้อมทั งจัดทําสําเนารายงานดัง
กล่าวไว้ที บริษัทจัดการ เพื อให้สํานักงานสามารถตรวจสอบได้

3.13.1.22 ในกรณีที การรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นเป็นผลให้กองทุนรวมเป็นผู้ถือหุ้นที บริษัทใดเป็นผู้ออก เพื อเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนรวม เมื อรวมกันทุกกองทุนรวมที บริษัทจัดการเป็นผู้รับผิดชอบดําเนินการเกินกว่าร้อยละ 25 ของจํานวนหุ้นที 
จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของบริษัทนั น บริษัทจัดการจะดําเนินการตามประกาศที สน. 24/2552 เรื อง การลงทุนและการมีไว้
เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุน ลงวันที  28 กรกฎาคม 2552 ดังนี คือ
(1) ปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศที กําหนดให้บริษัทจัดการสามารถรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นได้
(2) งดเว้นการใช้สิทธิออกเสียงในหุ้นจํานวนที เกินอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าว เว้นแต่กรณีที มีเหตุ
จําเป็นและสมควรโดยได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน และ
(3) กรณีที เป็นหุ้นของบริษัทจดทะเบียน และการได้มาซึ งหุ้นของบริษัทดังกล่าว เป็นผลให้กองทุนได้มา หรือเป็นผู้ถือหุ้นของ
บริษัทนั นจนถึงหรือข้ามจุดที ต้องทําคําเสนอซื อ บริษัทจัดการต้องดําเนินการเพื อให้ได้รับการยกเว้นการทําคําเสนอซื อโดย
การลดสัดส่วนการถือหุ้นหรือลดการมีอํานาจควบคุม หรือยื นคําขอผ่อนผันการทําคําเสนอซื อ ตามประกาศคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื อครอบงํากิจการ ทั งนี การ
ลดสัดส่วนการถือหุ้นดังกล่าว ให้บริษัทจัดการลดสัดส่วนตามสัดส่วนของหุ้นของบริษัทจดทะเบียนที แต่ละกองทุนได้มาจาก
การรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น

3.13.1. 23 ในกรณีที ทรัพย์สินในขณะที ลงทุนหรือในขณะที ได้มาเป็นทรัพย์สินของกองทุน มีมูลค่าไม่เกินอัตราส่วนที กําหนด
ข้างต้น หากต่อมามีมูลค่าเกินอัตราส่วนดังกล่าวโดยไม่เข้าลักษณะตามข้อ 3.13.1.6 ข้อ 3.13.1.17  19 และการเกิน
อัตราส่วนดังกล่าวมิได้เกิดจากการลงทุนหรือได้ทรัพย์สินมาเพิ มเติม บริษัทจัดการจะยังคงมีไว้ซึ งทรัพย์สินดังกล่าวต่อไปก็ได้

ให้บริษัทจัดการจัดทํารายงานโดยระบุชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินตามวรรคหนึ ง และวันที ทรัพย์สินนั น
มีมูลค่าเกินอัตราส่วนที กําหนดพร้อมสาเหตุ และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ทราบภายในสามวัน
ทําการ
นับแต่วันที ทรัพย์สินนั นมีมูลค่าเกินอัตราส่วนที กําหนด พร้อมทั งจัดทําสําเนารายงานดังกล่าวไว้ที บริษัทจัดการเพื อให้สํานักงาน
สามารถตรวจสอบได้

3.13.1.24 ข้อจํากัดการลงทุนข้างต้นจะไม่นํามาบังคับใช้ในกรณีที ปรากฏเหตุตามหัวข้อ “การเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม”
และบริษัทจัดการต้องดําเนินการเพื อเลิกกองทุนตามหัวข้อ “การดําเนินการของบริษัทจัดการเมื อเลิกกองทุนรวม”

สรุปอัตราส่วนการลงทุน : 

1. Total noninvestment grade : ลงทุนไม่เกินร้อยละ 100.00 
2. Noninvestment grade company limit : ลงทุนไม่เกินร้อยละ 25.00 
3. Investment grade company limit : ลงทุนไม่เกินร้อยละ 25 
4. Financial institution company limit : ลงทุนไม่เกินร้อยละ 25 
5. Individual fund limit : ลงทุนไม่เกินร้อยละ 25.00 
6. Total fund limit : ลงทุนไม่เกินร้อยละ 25.00 

3.13.2. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นในต่างประเทศ : 

สําหรับกองทุนที มีการลงทุนหรือเข้าเป็นคู่สัญญาในต่างประเทศ ให้บริษัทจัดการลงทุนหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นเพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุน ตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดดังต่อไปนี เพิ มเติมด้วย ทั งนี อัตราส่วนที คํานวณ
ตามประเภททรัพย์สิน ข้อกําหนดในการคํานวณอัตราส่วน และการดําเนินการเมื อมีเหตุที ทําให้ไม่เป็นไปตาม
อัตราส่วน ให้เป็นไปตามที กําหนดในข้อ 3.13.1. โดยอนุโลม

3.13.2.1 บริษัทจัดการอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินดังต่อไปนี เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม โดยไม่จํากัดอัตราส่วน
(1) เงินฝากในสถาบันการเงินต่างประเทศหรือตราสารหนี ที มีลักษณะคล้ายเงินฝากในต่างประเทศตามข้อ 3.12.2.2 ที มี
วัตถุประสงค์เพื อการดําเนินงาน
(2) ตราสารภาครัฐต่างประเทศตามข้อ 3.12.2.1 (1) ที มีอันดับความน่าเชื อถืออยู่ในสองอันดับแรก หรือสัญญาซื อขายล่วง
หน้าที มีสินค้าเป็นตราสารดังกล่าว
ในกรณีของกองทุนรวมเปิด มูลค่าของตราสารภาครัฐต่างประเทศตามข้อ (2) เมื อรวมกันแล้วต้องไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่า
ตราสารนั นในแต่ละรุ่น เว้นแต่เป็นกองทุนรวมเปิดที มีการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งล่วงหน้าซึ งระบุเวลาแน่นอน
(auto redemption) 

3.13.2.2 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งตราสารภาครัฐต่างประเทศที นอกเหนือจากข้อ 3.13.2.1 (2)หรือสัญญาซื อขาย
ล่วงหน้าที มีสินค้าเป็นตราสารดังกล่าว เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนได้โดยมีมูลค่ารวมกันทั งสิ นเมื อคํานวณเฉพาะผู้ออกหรือผู้
เป็นคู่สัญญารายนั น ไม่เกินร้อยละ 35 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั งนี ให้นับรวมกับอัตราส่วนการลงทุนในประเทศ
ด้วย

ในกรณีของกองทุนรวมเปิด มูลค่าของตราสารภาครัฐต่างประเทศตามวรรคหนึ ง ต้องไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าตราสารนั นใน
แต่ละรุ่น เว้นแต่เป็นกองทุนรวมเปิดที มีการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งล่วงหน้าซึ งระบุเวลาแน่นอน (auto
redemption) 

การคํานวณอัตราส่วนตามวรรคหนึ ง ให้นับตราสารตามวรรคหนึ งและทรัพย์สินทุกประเภทที ผู้ออกหรือผู้เป็นคู่สัญญารายดัง
กล่าวเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญา ซึ งกองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินเหล่านั น
รวมในอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าวด้วย

3.13.2.3 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งเงินฝากในสถาบันการเงินต่างประเทศที มีอันดับความน่าเชื อถืออยู่ในอันดับที 
สามารถลงทุนได้ โดยมีมูลค่ารวมกันทั งสิ นเมื อคํานวณเพาะสถาบันการเงินต่างประเทศรายนั น ไม่เกินร้อยละ 25 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

การคํานวณอัตราส่วนตามวรรคหนึ ง ให้นับมูลค่าของทรัพย์สินที กองทุนลงทุนหรือมีไว้ดังต่อไปนี รวมในอัตราส่วนดังกล่าว
1. ทรัพย์สินตามข้อ 3.13.2.4 วรรคหนึ ง และข้อ3.13.2.7 (1) ที สถาบันการเงินต่างประเทศรายเดียวกันเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู ้
รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญา
2. ทรัพย์สินตามข้อ 3.13.1.3 ข้อ 3.13.2.4 และข้อ 3.13.2.7 (1) ที ธนาคารพาณิชย์ซึ งเป็นสาขาของสถาบันการเงินต่าง
ประเทศรายนั นเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญา
ในกรณีที กองทุนมีเงินฝากตามวรรคหนึ ง หรือวรรคสอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื อการดําเนินงานของกองทุน ให้นับมูลค่าของเงิน
ฝากดังกล่าวรวมในอัตราส่วนตามวรรคหนึ ง

3.13.2.4 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินดังต่อไปนี ที บุคคลใดเป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลัก
หลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญา เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนได้ โดยมีมูลค่ารวมกันทั งสิ นเมื อคํานวณเฉพาะผู้ออก ผู้สั งจ่าย
ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญารายนั น ไม่เกินร้อยละ 25 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั งนี 
ให้นับรวมกับอัตราส่วนการลงทุนในประเทศด้วย
(1) ตราสารแห่งหนี ต่างประเทศตามข้อ 3.12.2.1 
(2) หน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศตามข้อ 3.12.2.1 (3) 
(3) สัญญาซื อขายล่วงหน้า ตามข้อ 3.12.2.3 ที คู่สัญญามีอันดับความน่าเชื อถืออยู่ในอันดับที สามารถลงทุนได ้(investment
grade) 
(4) เงินฝากในสถาบันการเงินต่างประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื อการลงทุน
(5) ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิง ที มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นพันธบัตร หรือหุ้นกู้ที ไม่ใช่หุ้นกู้อนุพันธ์
ตามข้อ 13.2.2.5 ทั งนี เฉพาะที มีอันดับความน่าเชื อถืออยู่ในอันดับที สามารถลงทุนได ้(investment grade)
(6) หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และตราสารของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศ ตามข้อ 13.2.2.6

3.13.2.5 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินที กลุ่มกิจการใดเป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้คํ้า
ประกัน หรือคู่สัญญา เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนได้ โดยมีมูลค่ารวมกันทั งสิ นของกลุ่มกิจการนั นไม่เกินอัตราอย่างใดอย่าง
หนึ งดังต่อไปนี แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า
(1) ร้อยละสามสิบของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน
(2) อัตราที คํานวณได้จากนํ้าหนักของกลุ่มกิจการดังกล่าวในตัวชี วัด (benchmark) ของกองทุนนั นรวมกับร้อยละสิบของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนนั น ทั งนี ตัวชี วัดดังกล่าวต้องเป็นดัชนีหรือองค์ประกอบของดัชนี ที มีการเผยแพร่อย่างกว้างขวาง
และสอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนั น

3.13.2.6 การลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินที บริษัทในกลุ่มกิจการใดเป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย หรือคู่สัญญา เพื อเป็นทรัพย์สินของกอง
ทุน หากทรัพย์สินดังกล่าวเป็นองค์ประกอบที ใช้ในการคํานวณตัวชี วัด (benchmark) ของกองทุนนั น บริษัทจัดการอาจลงทุน
หรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินดังกล่าวโดยมีมูลค่ารวมกันทั งสิ นเมื อคํานวณเฉพาะผู้ออก ผู้สั งจ่าย หรือคู่สัญญารายนั น ไม่เกินอัตราที 
คํานวณได้จากนํ้าหนักของทรัพย์สินดังกล่าวในตัวชี วัดรวมกับร้อยละสิบของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั งนี เฉพาะใน
กรณีที อัตราดังกล่าวสูงกว่าอัตราส่วนที กําหนดไว้ในข้อ 3.13.2.2 ข้อ 3.13.2.4 และข้อ 3.13.2.7 แล้วแต่กรณี

มิให้นําความในข้อ 3.13.2.2 ข้อ 3.13.2.4 และข้อ 3.13.2.7 มาใช้บังคับกับกรณีตามวรรคหนึ ง

3.13.2.7 บริษัทจัดการอาจลงทุน หรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินอื นนอกเหนือจากกรณีที กําหนดไว้ในข้อ 3.13.2.2  3.13.2.3 และข้อ
3.13.2.4 เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมตามอัตราส่วนดังต่อไปนี 
(1) การลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินดังกล่าวซึ งบุคคลใดเป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่
สัญญา ต้องมีมูลค่ารวมกันทั งสิ นเมื อคํานวณเฉพาะผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญา
รายนั น ไม่เกินร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
(2) การลงทุนในหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินตาม (1) เมื อคํานวณรวมทุกบุคคลที เป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง
ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญาแล้วต้องมีมูลค่ารวมกันทั งสิ นไม่เกินร้อยละ15 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

3.13.2.8 ในกรณีของกองทุนรวม ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมลงทุนหรือมีไว้ซึ งเงินฝาก บัตรเงินฝาก ตั วแลกเงิน หรือตั ว
สัญญาใช้เงิน ที ธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ บรรษัทตลาดรอง
สินเชื อที อยู่อาศัย หรือสถาบันการเงินที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น หรือธนาคารต่างประเทศเป็นผู้ออกหรือคู่สัญญา เป็นจํานวน
ที มีมูลค่ารวมโดยเฉลี ยไม่เกิน ร้อยละ 45 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ในรอบระยะเวลาบัญชี หรือในรอบอายุ
ของกองทุนรวมสําหรับกองทุนรวมที มีอายุน้อยกว่า 1 ปีแล้วแต่กรณี โดยให้นับรวมเงินฝากในประเทศและต่างประเทศ ทั งนี 
ไม่ว่ากรณีใด มิให้คํานวณเงินฝากในบัญชีเงินฝากเพื อการดําเนินงานของกองทุนเข้าในอัตราส่วนดังกล่าว
อัตราส่วนตามวรรคหนึ งมิให้นํามาใช้บังคับกับกองทุนรวมที มีการกําหนดอายุโครงการตั งแต่หนึ งปีขึ นไป ทั งนี เฉพาะในระยะ
เวลาหกเดือนก่อนวันครบกําหนดอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม
ในกรณีที เงินฝากหรือตราสารแห่งหนี ที มีลักษณะคล้ายเงินฝากที กองทุนรวมลงทุนในหรือมีไว้เกินอัตราส่วนที กําหนดตามวรรค
หนึ ง ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินดังกล่าวให้มีมูลค่ารวมโดยเฉลี ยไม่เกินร้อยละ 45 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมภายในสามสิบวันนับแต่วันสิ นรอบปีบัญชีนั น ทั งนี ให้คํานวณอัตราส่วนการลงทุนหรือมีไว้ซึ ง
ทรัพย์สินดังกล่าว โดยเฉลี ยตั งแต่วันแรกของรอบปีบัญชีนั นจนถึงวันที ทรัพย์สินนั นมีมูลค่าเป็นไปตามอัตราส่วนดังกล่าว
เมื อบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ปฏิบัติตามวรรคสามแล้ว ให้บริษัทรายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมทราบภายใน
วันทําการถัดจากวันที ทรัพย์สินนั นมีมูลค่ารวมโดยเฉลี ยไม่เกินร้อยละ 45 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม เพื อให้ผู้
ดูแลผล ประโยชน์ของกองทุนรวม ตรวจสอบการปฏิบัติดังกล่าว ทั งนี บริษัทต้องดําเนินการให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน
รวมแจ้งให้สํานักงานทราบภายในห้าวันนับแต่วันที ได้รับรายงานจากบริษัทด้วย
หากบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถปฏิบัติตามวรรคสามได้ สํานักงานอาจสั งให้บริษัทเลิกกองทุนรวมนั น

3.13.2.9 ในกรณีที มีเหตุจําเป็นและสมควร เพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนอันเนื องมาจากปัญหาความผันผวน
(fluctuation) ของตลาดเงินและตลาดทุนในวงกว้างในรอบปีบัญชีใด บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจขอผ่อนผันต่อสํานักงาน
เพื อไม่ต้องนําการลงทุนในหรือมีไว้ซึ งเงินฝาก บัตรเงินฝาก ตั วแลกเงิน หรือตั วสัญญาใช้เงิน ในช่วงเวลาที เกิดความผันผวนดัง
กล่าวมารวมคํานวณอัตราส่วนการลงทุนตามข้อ 3.13.2.8 ได้สําหรับรอบปีบัญชีนั น

3.13.2.10 บริษัทจัดการอาจลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้าที มีคู่สัญญาเป็นศูนย์ซื อขายสัญญาซื อขายล่วงหน้าโดยไม่จํากัด
อัตราส่วนของคู่สัญญา

3.13.2.11 การคํานวณมูลค่าการลงทุนหรือมีไว้ซึ งสัญญาซื อขายล่วงหน้าเพื อการคํานวณอัตราส่วนการลงทุนตามข้อ 3.13.2.2
และข้อ 3.13.2.4 ให้นับมูลค่าที คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งมีหน้าที ต้องชําระตามสัญญาซื อขายล่วงหน้า รวมคํานวณในอัตราส่วนของ
บุคคลที เป็นคู่สัญญาดังกล่าว เว้นแต่กรณีที กองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้ซึ งสัญญานั น ในศูนย์ซื อขายสัญญาซื อขายล่วงหน้า
บริษัทจัดการไม่ต้องคํานวณมูลค่าและอัตราส่วนตามที กําหนดในข้อดังกล่าว

3.13.2.12 ในการคํานวณอัตราส่วนตามข้อ 3.13.2.2 และ ข้อ 3.13.2.4 ให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี รวม
ทั งเงื อนไขตามข้อ 3.13.2.13 ด้วย
(1) ในกรณีที ทรัพย์สินดังกล่าวมีผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกัน บริษัทจัดการจะคํานวณอัตราส่วนที ผู้ออก
ทรัพย์สินหรือผู้ที เป็นคู่สัญญาดังกล่าว หรือคํานวณอัตราส่วนผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกัน แล้วแต่กรณีก็ได้
(2) ในกรณีที ทรัพย์สินมีบุคคลมากกว่าหนึ งรายเป็นผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกัน บริษัทจัดการจะเลือก
คํานวณอัตราส่วนที ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกันรายใดรายหนึ งก็ได้

3.13.2.13 การคํานวณอัตราส่วนที ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกันตามข้อ 3.13.2.12 จะทําได้ต่อเมื อบุคคลดัง
กล่าวได้ทําการรับรองตลอดไป รับอาวัลทั งจํานวน สลักหลังโอนประเภทมีสิทธิไล่เบี ยโดยไม่มีข้อกําหนดลบล้างหรือจํากัด
ความรับผิดของผู้สลักหลัง หรือค้ําประกันต้นเงินและดอกเบี ยเต็มจํานวนแบบไม่มีเงื อนไข

3.13.2.14 ในกรณีที ตราสารแห่งหนี ในขณะที ลงทุนหรือในขณะที ได้มาเป็นทรัพย์สินของกองทุน มีมูลค่าไม่เกินอัตราส่วนที 
กําหนดข้างต้น หากต่อมาตราสารแห่งหนี มีมูลค่าเกินอัตราส่วนดังกล่าวโดยสาเหตุ ถูกปรับลดอันดับความน่าเชื อถือให้บริษัท
ดําเนินการแก้ไขอัตราส่วนให้เป็นไปตามที กําหนดภายใน 30 วันนับแต่วันที มีการประกาศให้ทราบถึงเหตุดังกล่าว เว้นแต่ใน
กรณีที มีเหตุจําเป็นและสมควรโดยได้รับผ่อนผันจากสํานักงาน

3.13.2.15 ในกรณีที ทรัพย์สินในขณะที ลงทุนหรือในขณะที ได้มาเป็นทรัพย์สินของกองทุน มีมูลค่าไม่เกินอัตราส่วนที กําหนด
ข้างต้น หากต่อมามีมูลค่าเกินอัตราส่วนดังกล่าวจากการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น บริษัทจัดการจะยังคงมีไว้ซึ งทรัพย์สินดัง
กล่าวต่อไปก็ได้

ให้บริษัทจัดการจัดทํารายงานโดยระบุชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินตามวรรคหนึ ง และวันที ทรัพย์สินนั น
มีมูลค่าเกินอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดพร้อมสาเหตุ และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ทราบ
ภายในสามวันทําการนับแต่วันที ทรัพย์สินนั นมีมูลค่าเกินอัตราส่วนที กําหนด พร้อมทั งจัดทําสําเนารายงานดังกล่าวไว้ ที บริษัท
จัดการเพื อให้สํานักงานสามารถตรวจสอบได้

3.13.2.16 ในกรณีที ทรัพย์สินในขณะที ลงทุนหรือในขณะที ได้มาเป็นทรัพย์สินของกองทุน มีมูลค่าไม่เกินอัตราส่วนที กําหนด
ข้างต้น หากต่อมามีมูลค่าเกินอัตราส่วนดังกล่าวโดยไม่เข้าลักษณะตาม 3.13.2.8 ข้อ 3.13.2.14 และข้อ 3.13.2.15 และการ
เกินอัตราส่วนดังกล่าวมิได้เกิดจากการลงทุนหรือได้ทรัพย์สินมาเพิ มเติม บริษัทจัดการจะยังคงมีไว้ซึ งทรัพย์สินดังกล่าวต่อไป
ก็ได้

ให้บริษัทจัดการจัดทํารายงานโดยระบุชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินตามวรรคหนึ ง และวันที ทรัพย์สินนั น
มีมูลค่าเกินอัตราส่วนที กําหนดพร้อมสาเหตุ และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ทราบภายในสามวัน
ทําการนับแต่วันที ทรัพย์สินนั นมีมูลค่าเกินอัตราส่วนที กําหนด พร้อมทั งจัดทําสําเนารายงานดังกล่าวไว้ที บริษัทจัดการเพื อให้
สํานักงานสามารถตรวจสอบได้

3.13.2.17 ข้อจํากัดการลงทุนข้างต้นจะไม่นํามาบังคับใช้ในกรณีที ปรากฏเหตุตามหัวข้อ “การเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม”
และบริษัทจัดการต้องดําเนินการเพื อเลิกกองทุนตามหัวข้อ “การดําเนินการของบริษัทจัดการเมื อเลิกกองทุนรวม”

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) : 

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.3. รายละเอียดเพิ มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : 

ไม่มี

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 โทรสาร

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

บริษัทจัดการจะเสนอขายหน่วยลงทุนในระยะเวลาเสนอขายครั งแรกที ระบุไว้ในหนังสือชี ชวน โดยเริ มตั งแต่เวลาเปิดทําการ
ของบริษัทจัดการ หรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ถึงเวลา 15.30 น.

5.2.1 การขอรับหนังสือชี ชวนและเอกสารการจองซื อ
ผู้สนใจจองซื อหน่วยลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี ชวน และ เอกสารการจองซื อได้ที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื อคืน ทุกวัน ระหว่าง เวลาทําการ

5.2.2 วิธีการเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน
ในกรณีที ไม่เคยมีบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน ผู้สนใจลงทุนต้องเปิดบัญชีดังกล่าวก่อน โดยกรอกรายละเอียดในใบคําขอเปิดบัญชีผู้
ถือหน่วยลงทุน และเอกสารที กําหนดอย่างถูกต้องและตามความเป็นจริง พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน ตามที บริษัทจัดการ
กําหนดในการเปิดบัญชีซึ งลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง

ผู้จองซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนต้องรับทราบและยินยอมที จะปฏิบัติตามเงื อนไขที กําหนดในใบคําขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน
และใบคําขอเปลี ยนแปลงข้อมูล รวมทั งเงื อนไขอื น ๆ ที บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะกําหนดต่อไป ซึ งจะติดประกาศไว้ที 
บริษัทจัดการ หรือมีจดหมายเพื อแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ ทั งนี กรณีบริษัทจัดการจะแก้ไขเปลี ยนแปลงวิธีการเปิดบัญชี
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยติดประกาศไว้ที บริษัทจัดการ และสํานักงานของผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื อคืน

5.2.3 เอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชี
1. กรณีบุคคลธรรมดา
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรประจําตัวข้าราชการ หรือสําเนาบัตรประจําตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือสําเนา
หนังสือเดินทางซึ งลงนามรับรองความถูกต้อง

2. กรณีนิติบุคคล
(1) สําเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์
(2) สําเนาหนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับ
(3) ตัวอย่างลายมือชื อผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล และเงื อนไขการลงนาม
(4) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล

ทั งนี เอกสารต่าง ๆ ต้องลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง

5.2.4 วิธีการจองซื อหน่วยลงทุน
เมื อผู้สนใจจองซื อหน่วยลงทุนมีบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน แล้ว สามารถจองซื อหน่วยลงทุนด้วยตนเองที บริษัทจัดการหรือผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ได้ตามราคาเสนอขายหน่วยลงทุนในการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก โดยกรอกใบคําสั งซื อ
หน่วยลงทุนให้ครบถ้วนพร้อมชําระเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุน โดยผู้สั งซื อจะต้องสั งซื อหน่วยลงทุนไม่ตํ่ากว่า 50,000 บาท

5.2.5 การรับชําระ และการเก็บรักษาเงินค่าซื อหน่วยลงทุน
ผู้จองซื ออาจชําระเป็นเงินสด หรือชําระเป็นเช็ค ดราฟต์ หรือวิธีอื นใด โดยการชําระเป็นเช็ค ดราฟต์ หรือวิธีอื นใดผู้จองซื อต้อง
ขีดคร่อมเฉพาะสั งจ่าย “บัญชีจองซื อหน่วยลงทุนของ บลจ.แอสเซท พลัส จํากัด” ซึ งเป็นบัญชีกระแสรายวัน ที เปิดไว้กับ
ธนาคารดังต่อไปนี ซึ งดอกเบี ยรับหรือผลประโยชน์ใดๆ ที ได้รับจากบัญชีจองซื อหน่วยลงทุนข้างต้น บริษัทจัดการจะดําเนินการ
ให้เป็นผลประโยชน์ต่อกองทุน
• ธนาคารกสิกรไทย สาขาราษฎร์บูรณะ
• ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาพระรามที  3
• ธนาคารกรุงเทพ สาขาสาทร
• ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาถนนวิทยุ
บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงเพิ มเติมบัญชีดังกล่าว โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ โดยจะติดประกาศไ
ที ที ทําการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

ทั งนี ในการชําระเงินไม่ว่าด้วยวิธีใด หากมิใช่กรณีที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิดอื นภายใต้การ
จัดการของบริษัทจัดการเพื อจองซื อหน่วยลงทุนของกองทุน บริษัทจัดการต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้ก่อนระยะเวลาเสนอ
ขายครั งแรกจะสิ นสุด

ในกรณีที ผู้จองซื อชําระเป็นเงินสด หรือวิธีอื นใดที สามารถเรียกเก็บเงินได้ทันที ผู้จองซื อสามารถจองซื อได้ภายในเวลา 15.30
น. แต่หากผู้จองซื อชําระเป็นเช็ค ดราฟต์ หรือวิธีอื นใดที ต้องส่งเรียกเก็บเงินและทราบผลในวันทําการถัดไป ผู้จองซื อต้อง
ชําระค่าซื อหน่วยลงทุนภายในเวลา 12.00 น.

การจองซื อหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื อบริษัทจัดการได้รับเงินค่าซื อหน่วยลงทุนครบตามจํานวนเงินที สั งซื อ และได้ทํา
รายการขายหน่วยลงทุนแล้ว เพื อให้บริษัทจัดการจัดสรรหน่วยลงทุน ผู้จองซื อหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกคําสั งจองซื อ
หน่วยลงทุนนั นได้เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

ในกรณีที ผู้จองซื อหน่วยลงทุนชําระเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุนเป็นเช็ค ดราฟต์ หรือวิธีอื นใดซึ งถูกปฏิเสธการจ่ายเงิน บริษัท
จัดการจะดําเนินการยกเลิกรายการจองซื อหน่วยลงทุนนั นและแจ้งให้ผู้จองซื อทราบ
บริษัทจัดการจะนําเงินที ได้รับจากการจองซื อหน่วยลงทุนนี เก็บรักษาไว้ในบัญชีเงินฝากในนาม “บัญชีจองซื อหน่วยลงทุนของ
บลจ. แอสเซท พลัส จํากัด” 

5.2.6 การจัดสรรหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื อโดยคํานวณจากจํานวนเงินที ได้รับชําระหารด้วยมูลค่าที ตราไว้ โดยจํานวน
หน่วยลงทุนที ได้รับจัดสรรจะคํานวณตามหลักสากลเป็นตัวเลขทศนิยม 5 ตําแหน่งแต่ใช้ทศนิยม 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยม
ตําแหน่งที  5 ทิ ง

กรณีที ผู้จองซื อชําระค่าจองซื อหน่วยลงทุนเป็นเช็ค ดราฟต์ ตั วแลกเงิน คําสั งจ่ายเงิน หรือวิธีอื นใด บริษัทจัดการจะจัดสรร
หน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื อหน่วยลงทุน ณ วันที บริษัทจัดการ สามารถเรียกเก็บเงินจากเช็ค ดราฟต์ ตั วแลกเงิน คําสั งจ่ายเงิน
หรือวิธีการอื นใดได้เรียบร้อยแล้ว และวันที บริษัทจัดการได้รับเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุนจะต้องอยู่ระหว่างระยะเวลาเสนอขาย
โดยบริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนตามหลักการ “จองซื อก่อนได้ก่อน” 

ในกรณีที จํานวนเงินที ระบุในใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนไม่ตรงกับจํานวนเงินที บริษัทจัดการได้รับชําระ บริษัทจัดการจะจัดสรร
หน่วยลงทุนให้ตามจํานวนเงินที ได้รับชําระเป็นเกณฑ์
ในกรณีที การจองซื อหน่วยลงทุนนั นมีผลให้จํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินจํานวนหน่วยลงทุนที ได้รับอนุมัติจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนโดยใช้หลักการ “จองซื อก่อนได้ก่อน” ตามคําสั งซื อที สามารถเรียก
เก็บเงินได้ ในกรณีที จองซื อพร้อมกัน และมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรร บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรหน่วยลงทุน
ที เหลืออยู่ให้ผู้จองซื อ ที จองซื อพร้อมกันนั นตามสัดส่วนจํานวนหน่วยลงทุนที ผู้จองซื อแต่ละรายจองซื อเข้ามา (Pro Rata)
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทั งหมดก็ได้โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้
ทราบล่วงหน้า

ในกรณีที บริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการจัดสรรหน่วยลงทุนมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือหน่วย
ลงทุน หรือต่อชื อเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะจัดสรรหรือไม่
จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทั งหมดก็ได้ โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ผู้จองซื อทราบล่วงหน้า

5.2.7 การคืนเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุน
ในกรณีที ผู้จองซื อหน่วยลงทุนในการเสนอขายครั งแรกไม่ได้รับการจัดสรรไม่ว่าทั งหมด หรือบางส่วน และ/หรือในกรณีที 
บริษัทจัดการต้องยุติโครงการจัดการเนื องจากไม่สามารถจําหน่ายให้แก่ประชาชนได้ถึง 35 ราย หรือในกรณีที มีการจัดสรร
หน่วยลงทุนให้แก่บุคคลใด หรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกินกว่าหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด
บริษัทจัดการจะแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันสิ นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุน
ครั งแรก และจะคืนเงินค่าซื อหน่วยลงทุนส่วนที ไม่ได้รับการจัดสรรพร้อมดอกเบี ย (ถ้ามี) ให้ผู้จองซื อตามวิธีการรับเงินค่าขาย
คืนหน่วยลงทุนที ผู้จองซื อระบุไว้ในใบคําขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน ภายใน 1 เดือน นับแต่วันสิ นสุดการเสนอขายหน่วย
ลงทุนครั งแรก หรือนับตั งแต่วันปิดการเสนอขายแล้วแต่กรณี เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ให้ดําเนินการโครงการจัดการต่อไปได้ หากบริษัทจัดการไม่สามารถคืนเงินพร้อมดอกเบี ย (ถ้าม)ี อันเนื องจากความผิด
พลาดของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะชําระดอกเบี ยในอัตราไม่ต่ํากว่าร้อยละเจ็ดครึ งต่อปี นับแต่วันที ครบกําหนดเวลาดัง
กล่าวข้างต้น ถึงวันที บริษัทจัดการชําระเงินค่าจองซื อคืนจนครบถ้วน

5.2.8 เงื อนไขการขายหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะปฏิเสธคําสั งซื อหากผู้ลงทุนไม่ใช่ "ผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย"

บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนภายในประเทศไทย และมีวัตถุประสงค์ที จะไม่เสนอขาย
หน่วยลงทุนของกองทุนกับหรือเพื อประโยชน์ของประเทศสหรัฐอเมริกา พลเมืองสหรัฐอเมริกา รวมถึงผู้ที มีหนังสือเดินทางของ
ประเทศสหรัฐอเมริกาหรือผู้ที มีถิ นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา หรือบุคคลซึ งโดยปกติมีถิ นที อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกอง
ทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าวและบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนซึ งจัดให้มีขึ นและดําเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา บริษัทจัดการจึงขอ
สงวนสิทธิที จะปฏิเสธหรือระงับการสั งซื อ การจัดสรร และ/หรือการโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมสําหรับผู้
ลงทุนที เป็นบุคคลอเมริกัน (US person) ดังที กล่าวมาข้างต้น เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก

ในการชําระค่าซื อหน่วยลงทุน หากมิใช่กรณีที ผู้จองซื อหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอื นที จัดตั งโดยบริษัท
จัดการเพื อจองซื อหน่วยลงทุนของกองทุนนี ผู้จองซื อจะต้องชําระค่าซื อหน่วยลงทุนด้วยเงินจนเต็มมูลค่า จะหักกลบลบหนี กับ
บริษัทจัดการไม่ได้

การจองซื อหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื อบริษัทจัดการได้รับเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวนและได้ทํารายการขายหน่วย
ลงทุนแล้ว เพื อให้บริษัทจัดการจัดสรรหน่วยลงทุนและผู้จองซื อจะไม่สามารถยกเลิกคําสั งจองซื อหน่วยลงทุนนั นได้ เว้นแต่ จะ
ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธการจองซื อตามคําสั งจองซื อหน่วยลงทุน ในกรณีที บริษัทจัดการได้
พิจารณาแล้วว่าการจองซื อในกรณีดังกล่าวมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรือต่อชื อเสียง
หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ

สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ นหลังจากนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการจองซื อหน่วยลงทุนของผู้จองซื อ
หน่วยลงทุนแล้วเท่านั น

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

 

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

บริษัทจัดการจะเสนอขายหน่วยลงทุนระหว่างการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกเท่านั น โดยจะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนภาย
หลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก

7. การรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

7.1. ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 บริษัทจัดการ

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.3. วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 รับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.4.1 บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติดังนี 

1. บริษัทจัดการจะรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติไม่เกินปีละ 4 ครั ง โดยบริษัทจัดการจะแจ้งกําหนดวันทําการรับซื อคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบทางไปรษณีย์ ภายใน 30 วันนับตั งแต่วันถัดจากวันจดทะเบียนกองทรัพย์สิน
เป็นกองทุนรวม

ทั งนี บริษัทจัดการจะรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายที มีชื อปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วย
ลงทุน ณ เวลา 8.00 น. ของวันที บริษัทจัดการกําหนดให้มีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

ในการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ บริษัทจัดการมีนโยบายที จะรับซื อคืนเป็นจํานวนเงินที จัดสรรจากเงินสดรับที ได้จาก
ดอกเบี ย และ/หรือกําไรจากเงินลงทุนของตราสารแห่งหนี หรือหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นที กองทุนลงทุน หลังหักค่าใช้จ่าย
ของกองทุน (ถ้ามี) โดยจะจัดสรรเป็นจํานวนเงินที เท่าๆ กันสําหรับแต่ละหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน กรณีที กองทุนได้รับผลกระทบจากการได้รับชําระเงิน
ตามตราสารหนี หรือหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นที กองทุนลงทุนไว้ แตกต่างไปจากเงื อนไขที กําหนด โดยบริษัทจะประกาศใ
ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบในเวปไซต์ของบริษัทจัดการ

2. สําหรับการรับซื อคืนหน่วยลงทุนงวดสุดท้าย บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติที เหลือทั งหมดของผู้
ถือหน่วยลงทุนทุกราย ณ วันครบอายุโครงการ

7.4.2  การจัดสรรเงินให้แก่ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุน
ยกเว้นในกรณีตามข้อ “การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน” หรือ “การไม่ขายหรือไม่
รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน” หรือ “การหยุดรับซื อคืนหน่วยลงทุน” บริษัทจัดการจะจัดสรร
เงินให้แก่ ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยคํานวณจากราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ณ สิ นวันที บริษัทจัดการดําเนินการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติ หากวันดังกล่าวตรงกับวันหยุดจะเลื อนเป็นวันทําการถัดไป

บริษัทจัดการจะคํานวณจํานวนหน่วยลงทุนที จะรับซื อคืนอัตโนมัติ โดยหารจํานวนเงินที จะรับซื อคืนด้วยราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการรับซื อคืนนั น ทั งนี จํานวนหน่วยลงทุนที คํานวณได้จะเป็นตัวเลขทศนิยม 4 ตําแหน่ง โดยตัด
ทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง

บริษัทจัดการจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในทะเบียนหน่วยลงทุน ในวันทําการถัดจากวันทําการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนจํานวนนั น

7.4.3 การชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน ภายใน 5 วันทําการ นับตั งแต่วันถัดจากวัน
ที ทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ในการชําระเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนให้
แก่ ผู้ถือหน่วยลงทุนตามวิธีการที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในใบคําขอเปิดบัญชี ผู้ถือหน่วยลงทุน หรือใบคําสั งขายคืนหน่วย
ลงทุน

7.4.4  เงื อนไขในการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ตกลงสั งขายคืนหน่วยลงทุน และยินยอมให้บริษัทจัดการรับซื อหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
ตามกําหนดเวลาที บริษัทจัดการกําหนด

นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก้ผู้ถือหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ ภายใน 5 วันทําการ
นับตั งแต่วันถัดจากวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมติั

การสั งขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื อบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ได้รับคําสั งขายคืนหน่วย
ลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุน และได้ทํารายการรับซื อคืนหน่วยลงทุนแล้ว

บริษัทจัดการจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในทะเบียนหน่วยลงทุนในวันทําการถัดจากวันทําการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนจํานวนนั น

7.5. ระยะเวลาในการรับซื อคืน :  ไม่เกินปีละ 4 ครั งตามที บริษัทจัดการกําหนด

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน : 

1) บริษัทจัดการจะรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติไม่เกินปีละ 4 ครั ง โดยบริษัทจัดการจะแจ้งวันที จะดําเนินการรับซื อคืน
หน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบทางไปรษณีย์ ภายใน 30 วันนับตั งแต่วันถัดจากวันจดทะเบียนกองทรัพย์สิน
เป็นกองทุนรวม
2) สําหรับการรับซื อคืนหน่วยลงทุนงวดสุดท้าย บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติที เหลือทั งหมด
ของผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย ณ วันครบอายุโครงการ

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.9. รายละเอียดเพิ มเติม : 

8. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

8.1. ช่องทางการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

 บริษัทจัดการ

8.2. รายละเอียดการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการที บริษัทจัดการ
กําหนดให้สามารถสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ เข้ากองทุนนี ระหว่างการเสนอขายครั งแรก
การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนดังกล่าวหมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนหนึ ง (กองทุนต้นทาง) เพื อซื อหน่วยลงทุนของ
อีกกองทุนหนึ ง (กองทุนปลายทาง) โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนจาก กองทุนต้นทางซึ งได้หัก
ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เพื อไปชําระค่าซื อหน่วยลงทุนกองทุนปลายทาง ในกรณีที กองทุนต้นทางใดมี
การคิดค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามระยะเวลาการถือหน่วยลงทุน การคํานวณหน่วยลงทุนที จะขายคืนจาก
กองทุนต้นทาง จะใช้เกณฑ์การคํานวณโดยระบบ “เข้าก่อน ออกก่อน (FIFO)”

9. การชําระค่ารับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน : 

กรณีบริษัทจัดการไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน และจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื นแทน บริษัทจัดการจะกําหนดขั นตอนการดําเนินการต่อไป โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานก่อน และไม่
ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ โดยขั นตอนที กําหนดดังกล่าวต้องสามารถปฏิบัติได้จริง และเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมทุกราย และบริษัทจัดการจะต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วัน

10. การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิด
ไว้แล้วได้ ในกรณีดังต่อไปนี 
(1) บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที เข้าเหตุดังต่อไปนี โดยได้รับ
ความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(ก) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล หรือ
(ข) มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าวอยู่
นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม
(2) มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้ว แต่ในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการยังไม่ได้ชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุน บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลใน
รายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาโดยราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องนั นต่างจากราคารับซื อ
คืนหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไปและคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ถูกต้อง
(3) ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการกองทุนรวมพบว่า ราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุนไม่ถูกต้องและผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
โดยราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องนั นต่างจากราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป และคิดเป็น
อัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ถูกต้อง
การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามข้อ (1) (2)หรือ (3) บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 
(1) เลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนได้ไม่เกินสิบวันทําการนับแต่วันที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนนั น เว้นแต่ได้รับ
การผ่อนผันจากสํานักงาน
(2) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื อนกําหนดการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน
ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบเรื องดังกล่าวด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน
(3) แจ้งการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน พร้อมทั งจัดส่งรายงานที แสดงเหตุผลของการเลื อน และหลักฐานการได้รับความเห็น
ชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ (1) หรือการรับรองข้อมูลของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ (2) ต่อสํานักงานโดยพลัน ทั งนี 
บริษัทจัดการกองทุนรวมจะมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดําเนินการแทนก็ได้
(4) ในระหว่างการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าว ให้บริษัท
จัดการกองทุนรวมรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั น โดยต้องชําระค่าขายคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามลําดับวันที ส่งคําสั งขายคืนก่อน
หลัง

11. การไม่ขายไม่รับซื อคืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง : 

1. บริษัทจัดการจะไม่ขายหรือไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้ว หรือจะหยุดรับคําสั งซื อหรือ
คําสั งขายคืนหน่วยลงทุนได้ เฉพาะในกรณีที กําหนดไว้ ซึ งไม่เกินกรณีดังต่อไปนี 
(1) ตลาดหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิดทําการซื อขายได้ตามปกติ
(2) บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีดังต่อไปนี โดยได้รับความเห็น
ชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(ก) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล
(ข) ไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม หรือ
(ค) มีเหตุจําเป็นอื นใดเพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
ทั งนี การไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้ว หรือการหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนตาม
(ก) (ข) หรือ (ค) ให้กระทําได้ไม่เกินหนึ งวันทําการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน
(3) กองทุนรวมได้ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี เกิดขึ น ซึ งก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อกองทุนรวมอย่างมีนัยสําคัญ
(ก) ตลาดซื อขายหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิดทําการซื อขายได้ตามปกติ ทั งนี เฉพาะในกรณีที กองทุนรวม
ลงทุนในหลักทรัพย์ที ซื อขายในตลาดซื อขายหลักทรัพย์แห่งนั นเกินกว่าร้อยละสิบของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
(ข) มีเหตุการณ์ที ทําให้ไม่สามารถแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และทําให้ไม่สามารถโอนเงินออกจากประเทศ
หรือรับโอนเงินจากต่างประเทศได้ตามปกติ หรือ
(ค) มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าวอยู่
เหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม และผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว
(4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหน่วยลงทุนที รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุน แก่ผู้ลงทุน
เฉพาะราย เนื องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังต่อไปนี 
(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั น ๆ มีส่วนเกี ยวข้องกับการกระทําดังต่อไปนี 
1. การกระทําที เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไม่
ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
2. การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือ
3. การกระทําที เป็นการปฏิบัติตามคําสั งเกี ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน โดยบุคคลผู้มีอํานาจตามกฎหมาย
(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื อทราบข้อเท็จจริงเกี ยวกับลูกค้าได้ในสาระ
สําคัญ

2. เมื อปรากฏเหตุตามข้อ 1 และบริษัทจัดการกองทุนรวมประสงค์จะไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อ
หรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมปฏิบัติดังต่อไปนี 
(1) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุน
โดยพลัน และหากเป็นเหตุตาม ข้อ 1(1) (2) หรือ (3) ให้เปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการ
หยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลันด้วย
(2) รายงานการไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือการหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนพร้อมทั งแสดง
เหตุผล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทุนรวมเปิดนั นให้สํานักงานทราบโดยพลัน
(3) ในกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนหรือหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
ตามข้อ 1(1) (2) และ (3) เกินหนึ งวันทําการให้บริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการดังต่อไปนี ก่อนการเปิดรับคําสั งซื อหรือคํา
สั งขายคืนหน่วยลงทุน
(ก) รายงานการเปิดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนรวมเปิด ณ วันทําการ
สุดท้ายก่อนวันรายงานนั นให้สํานักงานทราบภายในวันทําการก่อนวันเปิดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
(ข) แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเปิดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน
ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการเปิดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนด้วย
วิธีการใด ๆ โดยพลัน

3. บริษัทจัดการจะหยุดการขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้วหรือหยุดรับคําสั งซื อ
หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง โดยราคาขายหน่วย
ลงทุนที ไม่ถูกต้องนั นต่างจากราคาขายหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไปและคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของ
ราคาขายหน่วยลงทุนที ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงาน
การชดเชยราคา ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการ
หยุดขายหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการหยุดรับคําสั งซื อหน่วย
ลงทุนด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน

12. การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

เพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือในกรณีที มีความจําเป็นเพื อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของ
ประเทศ หรือเพื อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศให้บริษัทจัดการหยุด
รับคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดได้เป็นการชั วคราวตามระยะเวลาที เห็นสมควร แต่
รวมแล้วต้องไม่เกิน 20 วันทําการติดต่อกัน เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ขยายระยะเวลาหยุด
รับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกไปได้

13. เงือนไขและข้อจํากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะปฏิเสธคําสั งโอนหน่วยลงทุนหากผู้ลงทุนไม่ใช่ "ผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย" 

บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนภายในประเทศไทย และมีวัตถุประสงค์ที จะไม่เสนอขาย
หน่วยลงทุนของกองทุนกับหรือเพื อประโยชน์ของประเทศสหรัฐอเมริกา พลเมืองสหรัฐอเมริกา รวมถึงผู้ที มีหนังสือเดินทางของ
ประเทศสหรัฐอเมริกาหรือผู้ที มีถิ นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา หรือบุคคลซึ งโดยปกติมีถิ นที อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกอง
ทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าวและบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนซึ งจัดให้มีขึ นและดําเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา บริษัทจัดการจึงขอ
สงวนสิทธิที จะปฏิเสธหรือระงับการสั งซื อ การจัดสรร และ/หรือการโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมสําหรับผู้ลงทุน
ที เป็นบุคคลอเมริกัน (US person) ดังที กล่าวมาข้างต้น เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะไม่จัดสรร และ/หรือปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุนที จะทําให้การถือหน่วยลงทุนเกินข้อจํากัดการถือ
หน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและ
หน้าที ของบริษัทจัดการ

ข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน
ในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัทจัดการมีข้อยกเว้นได้ในกรณีดังต่อไปนี 

(1)  กรณียกเว้นให้ถือหน่วยลงทุนได้โดยไม่จํากัดสัดส่วนสําหรับผู้ถือหน่วยลงทุนดังต่อไปนี 

(ก)  กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ

(ข)  กองทุนประกันสังคม

(ค)  กองทุนการออมแห่งชาติ

(ง)  กองทุนบําเหน็จบํานาญแห่งชาติ

(จ)  กองทุนสํารองเลี ยงชีพ

(ฉ)  กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป

(ช)  กองทุนต่างประเทศที มีลักษณะตาม (ก) ถึง (ฉ)

(ซ)  กองทุนอื นใดที มีลักษณะทํานองเดียวกับกองทุนตาม (ก) ถึง (ฉ)

(ฌ)  นิติบุคคลที จัดตั งขึ นตามกฎหมายไทยนอกเหนือจาก  (ก)  ถึง  (ฉ)  ซึ งไม่อยู่ภายใต้บังคับต้องเสียภาษีเงินไ
นิติบุคคล เช่น ธนาคารออมสิน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มูลนิธิ หรือวัด เป็นต้น

(ญ) บุคคลอื นที ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงานเมื อมีเหตุจําเป็นและสมควร

(2) กรณียกเว้นให้โดยผ่อนคลายสัดส่วนการถือหน่วยลงทุน หรือเมื อเป็นไปตามเงื อนไข ซึ งได้แก่กรณีดังต่อไปนี 

(ก)  กรณีที เป็นการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมอีทีเอฟโดยผู้ลงทุนรายใหญ่และผู้ดูแลสภาพคล่องที ได้รับการแต่ง
ตั งจากบริษัทจัดการ อาจถือหน่วยลงทุนได้โดยไม่จํากัดสัดส่วน ทั งนี เฉพาะในช่วงระยะเวลาตั งแต่วันจดทะเบียน
กองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมจนถึงวันที ครบกําหนดหนึ งปีนับแต่วันที เริ มซื อขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟ
ดังกล่าวในตลาดรอง

(ข)  กรณีของกองทุนรวมที มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนตามอัตราผลประโยชน์ตอบแทนที ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับ
จากการลงทุนในหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจถือหน่วยลงทุนเกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะ
กรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัท
จัดการได้ไม่เกินสัดส่วนที ระบุไว้ในโครงการ ทั งนี เมื อได้รับการผ่อนผันจากสํานักงานตามเหตุจําเป็นและสมควร

(ค)   กรณีที มีเหตุจําเป็นและสมควรอื นใด ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจถือหน่วยลงทุนเกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนตาม
ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและ
หน้าที ของบริษัทจัดการได้แต่ไม่เกินร้อยละห้าสิบของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด โดยได้รับการ
ผ่อนผันจากสํานักงาน ทั งนี ในการผ่อนผันดังกล่าว ให้สํานักงานพิจารณาถึงประโยชน์โดยรวมของผู้ถือหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมดังกล่าวเป็นสําคัญ

14. การจ่ายเงินปันผล : 

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่าย

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : 

14.3. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที ประมาณการได้ที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด) : 

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) : 
ประมาณการค่าธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่าใช้จ่ายทั งหมดข้างต้น ไม่เกินร้อยละ 4.00 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิถัวเฉลี ย (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ ม) 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนทั งหมดไม่เกินร้อยละ 4.00 ต่อปีของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิถัวเฉลี ย (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ ม)

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวม : 

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
อัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วันที คํานวณ *

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
อัตราไม่เกินร้อยละ 0.07 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วันที คํานวณ *

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
อัตราไม่เกินร้อยละ 1.50 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วันที คํานวณ *

15.2.4. ค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการลงทุน : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่าย : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
(1) ค่าใช้จ่ายเพื อวัตถุประสงค์ในการเสนอขายครั งแรกจะจ่ายตามจํานวนที จ่ายจริง โดยทางบัญชีจะตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ของกองทุนเฉลี ยเท่ากันทุกวัน ตลอดอายุโครงการ ได้แก่
(ก) ค่าใช้จ่ายในการจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ การจัดอบรมเผยแพร่ความรู้ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด การส่งเสริมการขาย
ตลอดจนการสัมมนาแนะนํากองทุน ตามที จ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 0.50 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ
(ข) ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที เกี ยวข้องในการจัดตั งกองทุน และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามกฎหมาย
ก.ล.ต.
(2) ค่าใช้จ่ายเพื อการดําเนินงานของกองทุนที เรียกเก็บตามจํานวนที จ่ายจริง โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาตัดจ่ายทั งจํานวน
หรือทยอยตัดจ่ายตามระยะเวลาการใช้งานของค่าใช้จ่ายนั น ได้แก่
(ก) ค่าใช้จ่ายในการจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าสื อโฆษณาประชาสัมพันธ์ การจัดอบรมเผยแพร่ความรู้ ค่าใช้จ่ายด้านการ
ตลาด การส่งเสริมการขายตลอดจนการสัมมนาแนะนํากองทุน ตามที จ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 0.50 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุน
(ข) ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี ค่าที ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามคําสั ง หรือตามกฎหมาย หรือ
ประกาศของสมาคม
(ค) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์และจัดส่งใบแจ้งผลการจัดสรรหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการจัดทําและจัดพิมพ์ ใบคําขอเปิดบัญชี ผู้ถือ
หน่วยลงทุน ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน ใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน เอกสารที เกี ยวข้อง ค่าจัดทําจัดพิมพ์ และจัดส่งหนังสือบอก
กล่าวรายงานต่าง ๆ สาส์นถึงผู้ถือหน่วยลงทุน
(ง) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งเอกสารที เกี ยวกับการแก้ไขเปลี ยนแปลงโครงการ ค่าใช้จ่ายในการลงประกาศในหนังสือพิมพ์
การจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามกฎหมาย ก.ล.ต.
(จ) ค่าจัดทํา ค่าพิมพ์และจัดส่งหนังสือชี ชวนและรายงานประจําปีถึงผู้ถือหน่วยลงทุน
(ฉ) ค่าแปลเอกสารที เกี ยวกับการดําเนินงานของกองทุนเป็นภาษาต่างประเทศ
(ช) ค่าเอกสารทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าเอกสารการลงบัญชีกองทุน
(ซ) ค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) ในการดําเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติหน้าที หรือเรียกค่าสินไหม
ทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการเพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายเพื อรักษาสิทธิของกองทุน ค่าใช้จ่ายในการติดตามหนี ของกองทุน
(ฌ) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระหนี เป็นทรัพย์สินอื นแทนการชําระหนี ด้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนี 
ค่าธรรมเนียมศาล ค่าธรรมเนียมทนายความ ค่าใช้จ่ายในด้านนิติกรรม ค่าประเมินราคา ค่าจดจํานอง ค่าปลดจํานอง ค่าจัด
พิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่าย หรือค่าธรรมเนียมอื นใดที เกี ยวข้องกับทางราชการ ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการรับชําระหนี เป็นทรัพย์สิน
อื นแทนการชําระหนี ด้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนี ค่าใช้จ่ายด้านภาษี ค่าทําประกันภัยดูแล และเก็บรักษาตลอดจน ค่าใช้จ่าย
ในการจําหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สินดังกล่าว
(ญ) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
(ฎ) ค่าธรรมเนียมธนาคารต่าง ๆ ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าประกาศในหนังสือพิมพ์ ค่า
ไปรษณียากรสําหรับหนังสือโต้ตอบกับผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าพาหนะ ค่าใช้จ่ายในการสื อสารโต้ตอบโดยวิธีอื นที มิใช่ทาง
ไปรษณีย์
(ฏ) ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการชําระบัญชีและเลิกกองทุน
(ฐ) ค่าใช้จ่ายที เกิดขึ นจากการติดตามทวงถาม หรือการดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใด ของกองทุนรวม
การคิดค่าใช้จ่ายตาม (1) และ (2) จะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที กําหนดโดยสมาคมนักบัญชี และผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
แห่งประเทศไทย
(3) ค่าธรรมเนียมที เกี ยวกับการซื อหลักทรัพย์ ซึ งจะรวมอยู่ในต้นทุนของค่าซื อหลักทรัพย์เมื อมีการซื อหลักทรัพย์และค่า
ธรรมเนียมที เกี ยวกับการขายหลักทรัพย์จะถูกหักจากค่าขายหลักทรัพย์เมื อมีการขายหลักทรัพย์ ได้แก่
(ก) ค่าอากรแสตมป์
(ข) ค่าธรรมเนียมหรือค่านายหน้าการซื อขายหลักทรัพย์
(ค) ค่าใช้จ่ายอื น ๆ (ถ้ามี) 
(4) ค่าใช้จ่ายที อาจเกิดขึ นจากการลงทุนในต่างประเทศ เช่น ค่าธรรมเนียมการทํารายการซื อ ขาย รับมอบ ส่งมอบทรัพย์สิน
ในต่างประเทศ (Transaction Fee) อากรแสตมป์ และภาษีต่างๆที เกี ยวข้อง ค่าใช้จ่าย หรือค่าธรรมเนียมที ต้องจ่ายตามข้อ
กําหนด หรือกฎหมายของประเทศที กองทุนไปลงทุน ตลอดจนค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้องกับการติดต่อประสานงานกับผู้จัดการ
กองทุนในต่างประเทศ เช่น ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าโทรสารทางไกล เป็นต้น (ถ้ามี) ตามที จ่ายจริง
(5) ค่าใช้จ่ายเกี ยวกับการเก็บรักษาทรัพย์สินในต่างประเทศ (ถ้ามี) นอกเหนือจาก ”ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี”
ตามที จ่ายจริง โดยจะไม่เกินร้อยละ 0.15 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
(6) ค่าใช้จ่ายในการประกันความเสี ยงจากอัตราแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศ หรืออัตราดอกเบี ย (ถ้าม)ี ตามที จ่ายจริง
(7) ใช้จ่ายที เกิดจากการผิดนัดชําระราคา (Failed Trade) 
(8) ค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้อง กับการจัดการกองทุนซึ งมิได้ระบุไว้ในข้อ 23.2 (ถ้ามี) โดยบริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากกองทุนตาม
จํานวนเงินและเวลาที เกิดค่าใช้จ่ายนั นจริง ทั งนี การเรียกเก็บค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะไม่เกินร้อยละ 0.01 ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนโดยบริษัทจัดการจะเป็นผู้รับผิดชอบส่วนที เกินกว่าอัตราที กําหนด

ในกรณีที มีค่าใช้จ่ายตามข้อ (8) บริษัทจัดการจะเปิดเผยแยกเป็นรายการอย่างชัดเจนในหนังสือชี ชวนฉบับข้อมูลสําคัญที ผ ู ้
ลงทุนควรทราบและในรายงานประจําปี ซึ งบริษัทจัดการ จัดทําเมื อสิ นรอบระยะเวลาบัญชีแต่ละปี

ค่าใช้จ่ายตามข้อ (1) และข้อ (2) จะถูกเปิดเผยเป็นยอดรวมของค่าใช้จ่าย ปรากฎในรายการค่าใช้จ่าย การดําเนินงานในงบ
กําไรขาดทุน ของกองทุนซึ งเป็นส่วนหนึ งของรายงานประจําปี

ทั งนี ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั งหมดของกองทุนจะบวกด้วยภาษีมูลค่าเพิ มและภาษีอื นใดในทํานองเดียวกัน

อย่างไรก็ตาม หากมีการเปลี ยนแปลงเกี ยวกับภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดในทํานองเดียวกัน บริษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงการรับรู้ภาษีต่าง ๆ ดังกล่าวโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

15.3. ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Frontend Fee) : มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ไม่เกินร้อยละ 1 ของมูลค่าหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจเก็บค่าธรรมเนียมการขายจากผู้สั งซื อหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มใน
อัตราที ไม่เท่ากัน

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (Backend Fee) : ไม่มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 

15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) : มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
คิดเช่นเดียวกับการคิดค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน โดยอาจคิดค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนแต่ละกลุ่มมนอัตราที ไม่เท่ากัน

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ในอัตรา 50 บาท ต่อรายการ โดยผู้โอนจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวในวันที ยื นคําขอโอนหน่วยลงทุน

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนขอให้บริษัทจัดการออกใบหน่วยลงทุน ทั งนี ภายใต้เงื อนไขข้อ 14.2 หรือขอให้ออกเอกสารแสดงสิทธิ
แทนฉบับเดิมที สูญหาย บริษัทจัดการจะคิดค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนในอัตรา 50 บาท ต่อ 1
ฉบับ

15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
1. ค่าธรรมเนียมการทํารายการซื อขายหน่วยลงทุนตามอัตราที ธนาคารพาณิชย์กําหนด (ถ้ามี)
2. ค่าธรรมเนียมการโอนเงินเพื อซื อหน่วยลงทุนหรือการโอนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือค่าธรรมเนียมการหักเงินจากบัญชีผู้
ซื อหน่วยลงทุน ตามอัตราที ธนาคารพาณิชย์กําหนด (ถ้ามี)
บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าใช้จ่ายอื นๆจากผู้ถือหน่วยลงทุนที ขอให้บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนดําเนินการให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือจากกรณีปกติ ที บริษัทจัดการดําเนินการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย เช่น ค่าใช้จ่ายในการจด
แจ้งจํานํากับนายทะเบียน ค่าแก้ไขเปลี ยนแปลงข้อมูลในทะเบียน เป็นต้น ทั งนี บริษัทจัดการจะคิดค่าธรรมเนียมการดําเนิน
การให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นกรณีพิเศษ ในอัตราไม่เกิน 75 บาท ต่อ 1 รายการ

15.4. วิธีการคํานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม : 

* บริษัทจัดการจะคํานวณค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วย
ลงทุน ทุกวันที มีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิโดยใช้มูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่า
ธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วันที คํานวณ นั นเป็น
ฐานในการคํานวณค่าธรรมเนียม โดยค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะบวกด้วยภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื นใดใน
ทํานองเดียวกัน (ถ้ามี) และบริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการ, ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน เป็นราย
3 เดือน และค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ เป็นรายเดือน

ทั งนี การตัดค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที กําหนดโดยสมาคมบริษัทนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
แห่งประเทศไทยและหากมีการเปลี ยนแปลงเกี ยวกับภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื นใดในทํานองเดียวกัน บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงการรับรู้ภาษีต่าง ๆ ดังกล่าวโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

15.5. การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย : 

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายโดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ โดยบริษัทจะ
ดําเนินการดังต่อไปนี 

1. กรณีเพิ มอัตราค่าธรรมเนียม หรืออัตราค่าใช้จ่ายที บริษัทจัดการได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนและหรือจากกองทุน บริษัท
จัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วันโดยจะติดประกาศที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการและ
ที ทําการทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับเป็นเวลา 3
วันติดต่อกัน ทั งนี การเพิ มอัตราค่าธรรมเนียมหรืออัตราค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะต้องไม่เกินร้อยละ 5 ของอัตราค่าธรรมเนียมหรือ
อัตราค่าใช้จ่ายภายในรอบระยะเวลา 1 ปี

2. กรณีที บริษัทจัดการจะลดค่าธรรมเนียมหรืออัตราค่าใช้จ่าย บริษัทจัดการจะปิดประกาศไว้ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ
และที ทําการทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ทั งนี การเปลี ยนแปลงดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการต้องแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับตั งแต่
วันเปลี ยนแปลง กรณีที สมาคม คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือหน่วยงานที เกี ยวข้องมีการ
เปลี ยนแปลงหลักเกณฑ์ในการตัดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมตามที ระบุเป็นอย่างอื นในอนาคต บริษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงวิธีการตัดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ที บังคับใช้ใหม่ โดยถือว่าได้รับมติจากผู้
ถือหน่วยลงทุนแล้ว

15.6. หมายเหตุ : 

16. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.1. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน : ในประเทศ

16.2. เงื อนไขพิเศษ : 

1. บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกําหนด
ทั งนี กรณีที กองทุนมีการลงทุนในทรัพย์สินต่างประเทศบริษัทจัดการจะใช้อัตราแลกเปลี ยนที เหมาะสม ภายใต้ความเห็นชอบ
ของผู้ดูแลผลประโยชน์ ซึ งเป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือประกาศของสมาคมบริษัทจัดการลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคํานวณ
ทรัพย์สินสุทธิส่วนที ลงทุนในต่างประเทศ
2. บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี 
(2.1) คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการ
(2.2) คํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ทั งนี ให้ใช้มูลค่าหน่วย
ลงทุนของสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาดังกล่าว
(2.3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังต่อไปนี 
(ก) วันทําการก่อนวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศภายในวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด
(ข) วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศภายในวันทําการถัดไป
(ค) วันทําการสุดท้ายของแต่ละเดือน โดยให้ประกาศภายในวันทําการถัดไป ทั งนี เฉพาะในกรณีที กองทุนรวมกําหนดวัน
ทําการซื อขายหน่วยลงทุนแต่ละครั งห่างกันยาวกว่าหนึ งเดือน
(ง) วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล โดยให้ประกาศภายในวันทําการถัดไป
ความใน (ก) มิให้นํามาใช้บังคับกับกองทุนรวมเปิดที ซื อขายหน่วยลงทุนทุกวันทําการ และกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภท
สถาบัน
(4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศ
ภายในวันทําการถัดไป
การประกาศมูลค่าและราคาตามวรรคหนึ ง (3) และ (4) ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมปฏิบัติดังต่อไปนี 
(1) ใช้ตัวเลขทศนิยมตามที กําหนดไว้ในข้อ 3. และต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(2) ดําเนินการด้วยวิธีการใด ๆ เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที เหมาะสม เช่น การประกาศทางหนังสือพิมพ์
หรือการประกาศทางเว็บไซต์ เป็นต้น และภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้ และ
(3) จัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวม และสถานที ทุกแห่งที ผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซื อคืนหน่วยลงทุนใช้ซื อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการกองทุนรวม
จะจัดให้มีข้อมูลดังกล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้

ในกรณีที มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดไม่ถูกต้อง บริษัทจัดการจะดําเนิน
การตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศกําหนด

3. การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือจํานวนหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมเปิด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
(3.1) คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยม ตามหลัก
สากล
(3.2) คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลัก
สากล สําหรับมูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณ ราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมตําแหน่ง
ที  4 ขึ น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตําแหน่ง
ที  5 ทิ ง
(3.3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (3.2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหน่ง โดยตัดทศนิยม
ตําแหน่งที  5 ทิ ง และประกาศราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ตามที คํานวณได้ใน (3.2) 
(3.4) คํานวณจํานวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล แต่จะ ใช ้
ผลลัพธ์เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตําแหน่ง โดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
ในกรณีที มีผลประโยชน์เกิดขึ นจากการคํานวณตาม (3.1) ถึง (3.4) บริษัทจัดการจะนําผลประโยชน์นั นรวมเข้าเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนรวมเปิด

16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : 

ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการที www.assetfund.co.th
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะประกาศ โดยช่องทางอื นใดที เหมาะสม โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
และบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน

16.4. หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

1.ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องน้อยกว่าหนึ งสตางค์ หรือต่างจากราคาหน่วยลงทุน
ที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป แต่ไม่ถึงร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง บริษัทจัดการจะจัดทําและส่งรายงานให้
ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบถึงความผิดพลาดภายใน 7 วันทําการนับแต่วันที พบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และจัดให้มีสําเนา
รายงานดังกล่าวไว้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการเพื อให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้ โดยรายงานดัง
กล่าวจะมีรายการอย่างน้อย ดังต่อไปนี 
(1) ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง
(2) ราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง
(3) สาเหตุที ทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
(4) มาตรการป้องกันเพื อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง ทั งนี เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจาก
ปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือ
ศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง
ในกรณีที เหตุของความผิดพลาดซึ งทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามวรรคหนึ งมีผลต่อเนื องต่อการคํานวณราคาหน่วย
ลงทุนครั งต่อไป เช่น การกําหนดอัตราดอกเบี ยผิดพลาด เป็นต้น บริษัทจัดการจะแก้ไขราคาหน่วยลงทุนให้ถูกต้องนับแต่วันที 
บริษัทจัดการพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องด้วย

2.ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราตั งแต่
ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง บริษัทจัดการจะคํานวณราคาหน่วยลงทุนย้อนหลังนับแต่วันที พบราคาหน่วยลงทุน
ไม่ถูกต้องจนถึงวันที ราคาหน่วยลงทุนถูกต้อง และดําเนินการดังต่อไปนี เฉพาะวันที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องต่างจากราคา
หน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราส่วนตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง

(1) จัดทํารายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาให้เสร็จสิ นภายในวันทําการถัดจากวันที พบว่าราคาหน่วย
ลงทุนนั นไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ภายในวันทําการถัดจากวันที คํานวณราคาหน่วยลงทุนเสร็จ
สิ น เพื อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าวภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการส่งรายงานให้ผู้ดูแล
ผลประโยชน์ ทั งนี รายงานดังกล่าวจะมีรายการอย่างน้อยดังต่อไปนี 
(ก) ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง
(ข) ราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง
(ค) สาเหตุที ทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
(ง) การดําเนินการของบริษัทจัดการเมื อพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
ทั งนี บริษัทจัดการจะจัดให้มีสําเนารายงานตาม (1) ไว ้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการ เพื อให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
สามารถตรวจสอบได้
(2) แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนที ถุกต้องภายในวันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาตาม (1)
(3) ประกาศชื อกองทุนรวมที มีการแก้ไขราคาตาม (2) และวัน เดือน ปีที มีการแก้ไขราคาตาม (2)ในหนังสือพิมพ์รายวันอย่าง
น้อยหนึ งฉบับภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว
(4) ชดเชยราคาให้แล้วเสร็จและแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที ได้ซื อหรือขายคืนหน่วยลงทุน
ในช่วงระยะเวลาที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องทราบถึงการแก้ไขราคาตาม (2) และการชดเชยราคา ภายใน 5 วันทําการนับแต่
วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว
(5) จัดทํารายงานมาตรการป้องกันเพื อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าว พร้อมทั งสําเนารายงานการ
แก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาที จัดทําตาม (1) ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 7 วันทําการนับ
แต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคานั น เว้นแต่ในกรณีที 
ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ บริษัทจัดการจะไม่ส่งรายงานมาตรการป้องกัน
ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่จะส่งสําเนาเอกสารที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่าการที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมี
สาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้แทน

3. ในการชดเชยราคาตามข้อ 2 (4) บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี 
(1) กรณีราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องตํ่ากว่าราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง (understate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี 
(ก) กรณีที เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับ
ส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องหากปรากฏว่าผู้ซื อหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลือ
อยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จะต้องลด บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวน
เท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วยลงทุนที เหลืออยู่นั นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับ
ส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื อชดเชยราคาให้แก่กองทุนเปิด เว้นแต่การที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมา
จากปัจจัยภายนอกที 
ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื อขายหลัก
ทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว
(ข) กรณีที เป็นการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่า
เท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับ
ส่วนต่างของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน แต่หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่
บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน
(2) กรณีราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องสูงกว่าราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง (overstate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี 
(ก) กรณีที เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับ
ส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่าง
ของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุน
(ข) กรณีที เป็นการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่า
เท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องหากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วย
ลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จะต้องลด บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการ
เองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วยลงทุนที เหลืออยู่นั นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็น
จํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื อชดเชยราคาให้แก่กองทุนเปิด เว้นแต่การที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูก
ต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว
ในกรณีที บริษัทจัดการต้องชดเชยราคาเป็นเงินให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนรายใดมีมูลค่าไม่ถึงหนึ งร้อย
บาท บริษัทจัดการอาจนําเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที มีการจ่ายเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุน แต่ถ้าบุคคลดังกล่าว
ไม่มีสถานะเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจัดการจะชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาการจ่ายเงินของกองทุนเปิดเพื อชดเชย
ราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนตาม (1) (ข) หรือผู้ซื อหน่วยลงทุนตาม 2(ก) บริษัทจัดการอาจจ่ายเงินของบริษัทจัดการเอง
แทนกองทุนเปิดก็ได้

4. บริษัทจัดการจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที เกิดขึ นจากราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง เช่น ค่าใช้จ่ายในการประกาศการแก้ไข
ราคาตามข้อ 2(3) ในหนังสือพิมพ์ ค่าออกเช็ค ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเงินชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุนและผู้ขายคืน
หน่วยลงทุน เป็นต้น เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้

17. ชื อผู้เกี ยวข้อง : 

17.1. ชื อบริษัทจัดการ : 

ชื อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนแอสเซท พลัส จํากัด

17.2. ชื อผู้ดูแลผลประโยชน์ : 

ชื อ : ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)

17.3. ชื อผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : 

ไม่มี

17.4. ชื อของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : 

ชื อ :

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

17.5. ที ปรึกษา : 

17.5.1. ชื อที ปรึกษาการลงทุน : 

ชื อ :

17.5.2. ชื อที ปรึกษากองทุน : 

17.6. ผู้สอบบัญช ี: 

ชื อ : นาย ประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์

ชื อ : นาย เทอดทอง เทพมังกร

ชื อ : นางสาว ชมภูนุช แซ่แต้

ชื อ : นาย ไกรสิทธิ ศิลปมงคลกุล

รายละเอียดเพิ มเติม (ผู้สอบบัญช)ี : 

หรือบุคคลอื นที ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี โดยบริษัทจัดการจะแจังให้สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

17.7. การแต่งตั งคณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : 

18. รอบระยะเวลาบัญชีประจําปีของกองทุนรวม : 

18.1. วันที สิ นสุดรอบบัญช ี: วันที เดือน

18.2. วันที สิ นสุดรอบบัญชีครั งแรก : วันที 

18.3. รายละเอียดเพิ มเติม : 

ประมาณ 12 เดือนนับจากวันที จดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม

ทั งนี บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะขยายรอบระยะเวลาบัญชีสุดท้ายของกองทุนให้สิ นสุด ณ วันเลิกกองทุนได้ โดยรอบระยะ
เวลาบัญชีดังกล่าวจะไม่เกิน 15 เดือน ซึ งบริษัทจัดการจะจัดทํางบการเงินเพียงรอบเดียว ณ วันเลิกกองทุน

19. การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ :

19.1 การแก้ไขเพิ มเติมโครงการตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากปรากฏว่ามติของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่เกินร้อยละห้า
สิบห้าของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของโครงการ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมส่งเอกสารหลักฐานเกี ยวกับ
การขอมติและการนับมติไปยังผู้ดูแลผลประโยชน์ เพื อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองผลการนับมตินั น

มติของผู้ถือหน่วยลงทุนตามวรรคหนึ ง หมายความว่า มติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุน
รวมกันเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของโครงการ

19.2 ในกรณีที กองทุนรวมใดมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนนอกจากจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลัก
เกณฑ์เกี ยวกับการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนที กําหนดไว้ในข้อผูกพัน หรือที กําหนดไว้ในมาตรา 129 หรือตามที กําหนดใน
ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที ของ
บริษัทจัดการ การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์เพิ มเติมดังต่อไปนี ด้วย

(1) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้รับผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนไม่
เท่ากัน ให้ได้รับมติผู้ถือหน่วยลงทุนที ถือหน่วยลงทุนชนิดที ได้รับผลกระทบเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิด

(2) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใด ให้ได้รับมติผู้ถือหน่วยลงทุนที ถือ
หน่วยลงทุนชนิดที ได้รับผลกระทบเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิด

(3) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ งให้ได้รับมติผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดที ได้รับผลกระ
ทบเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนชนิดนั น

19.3 ในกรณีที การแก้ไขเพิ มเติมโครงการหรือวิธีการจัดการได้กระทําตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะแจ้งให้
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับตั งแต่วันถัดจากวันที ได้มีมติแก้ไขและแจ้งการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ
จัดการกองทุนรวมหรือวิธีการจัดการไปยังผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายและจะประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ
ภายใน 15 วันนับตั งแต่วันถัดจากวันที ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือวันที ได้มีมติให้แก้ไขเพิ ม
เติม แล้วแต่กรณี

เว้นแต่กฎหมาย ก.ล.ต. กําหนดเป็นอย่างอื น ในการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนหรือแก้ไขวิธีจัดการ หากมิได้กระทํา
ตามมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที 
จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของโครงการจัดการกองทุนรวม จะต้องได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมติดังกล่าว ให้เป็นไปตามข้อกําหนดในข้อ
ผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การขอมติเพื อแก้ไขเพิ มเติมโครงการเป็นไปตามที กําหนดไว้
ในมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

19.4 ในการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ หากไม่สามารถดําเนินการตามมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ เนื องจากข้อ
จํากัดในการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการ
ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการอาจดําเนินการขอรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ตามแนวทางที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดได้

หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมติดังกล่าว ให้เป็นไปตามข้อกําหนดในข้อ
ผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การขอมติเพื อแก้ไขเพิ มเติมโครงการเป็นไปตามที กําหนดไว้
ในมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

20. ข้อกําหนดอื น ๆ : 

1. ในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนตามนัยข้อ 4 ของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่า
ด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับการดํารงความเพียงพอของเงินกองทุน และการทําประกันภัยความรับผิดของบริษัทจัดการ บริษัท
จัดการจะเปลี ยนให้บริษัทจัดการรายอื นเข้าจัดการกองทุนรวมแทน ด้วยวิธีขอรับความเห็นชอบจากสํานักงาน หรือ ขอมติโดย
เสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้ว
ทั งหมดของกองทุนรวมภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที บริษัทจัดการรู้ หรืออาจรู้ถึงการไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงิน
กองทุนดังกล่าว ทั งนี หากมีเหตุจําเป็นและสมควร บริษัทจัดการอาจขอให้สํานักงานพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้ โดย
การคัดเลือกบริษัทจัดการรายใหม่จะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ และ ในกรณีที มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ นจาก
การเปลี ยนบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว

หากบริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการภายในระยะเวลาที กําหนด บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุนรวมต่อไป

2. ในกรณีที บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้ว
ทั งหมด บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องไม่นับคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนั นในส่วนที เกินกว่าหนึ งในสามของ
จํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด และดําเนินการแก้ไขสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนของบุคคลหรือกลุ่มบุคคล
เดียวกันนั นให้มีจํานวนไม่เกินหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนรวมนั นภายในสองเดือน
นับแต่วันที ปรากฏกรณีดังกล่าว หรือดําเนินการเลิกกองทุนรวมนั นทันที เว้นแต่เข้าข้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการตลาด
ทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัทจัดการ

3. บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื อกองทุนจากบุคคลที เป็นผู้ให้บริการ อันเนื องมาจากการใช้บริการของบุคคล
ดังกล่าวในการจัดการกองทุนได้ แต่ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 
(1) ผลประโยชน์ตอบแทนที รับไว้นั นต้องเป็นทรัพย์สินที มีมูลค่าในทางเศรษฐกิจและต้องเกี ยวกับบทบาทโดยตรงของความ
เป็นกองทุนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
(2) ต้องไม่มีพฤติกรรมที แสดงให้เห็นว่าบริษัทจัดการใช้บริการของบุคคลนั นบ่อยครั งเกินความจําเป็นเพื อให้กองทุนได้รับ
ประโยชน์จากบุคคลดังกล่าว (churning) 
ในการจัดสรรผลประโยชน์ตามวรรคหนึ งให้แก่กองทุนที อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ บริษัทต้องกระทําด้วย
ความเป็นธรรมและคํานึงถึงลักษณะและประเภทหลักทรัพย์ที อาจมีไว้ได้ของกองทุนนั นด้วย

4. ตัวชี วัด (Benchmark) ของการลงทุนในกองทุนนี จะเปรียบเทียบกับอัตราผลตอบแทนของการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลอายุ
ประมาณ 5 ปี ที ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี ไทย (ThaiBMA) (35%) และอัตราผลตอบแทนของการลงทุนใน
พันธบัตรรัฐบาลอาย ุ5 ปี ของประเทศที ลงทุน ณ วันที ลงทุน บวกด้วยส่วนชดเชยความเสี ยงจากการลงทุน (Spread) อันดับ
ความน่าเชื อถือ BBB ณ วันที ลงทุนปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี ยงอัตราแลกเปลี ยนเพื อคํานวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงิน
บาท ณ วันที ลงทุน (65%)

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ ที จะเปลี ยนแปลงเกณฑ์มาตรฐานในการวัดผลการดําเนินงาน เพื อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ
นโยบายของกองทุนหลักตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน โดย
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า และจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสมาคม
บริษัทจัดการลงทุนประกาศกําหนด

ทั งนี กรณีที มีการเปลี ยนแปลงตัวชี วัดของการลงทุนอันเนื องมาจากปัจจัยภายนอก เช่น มีการยกเลิกการคํานวณดัชนีดังกล่าว
หรือหน่วยงานที กํากับดูแลมีการเปลี ยนแปลงตัวชี วัด เป็นต้นบริษัทจัดการสงสนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงตัวชี วัดดังกล่าว โดยไม่
ถือเป็นการแก้ไขโครงการ โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ สํานักงานของ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนและประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

5. ข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน

บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดจะถือหน่วยลงทุนได้ไม่เกินหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด
ของกองทุนรวม

6. ข้อกําหนดเกี ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกัน
ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายที เรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ งต่อไปจะเรียก
ว่า FATCA) โดยมีผลบังคับใช้วันที  1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าวกําหนดให้สถาบันการเงินที ไม่ใช่สัญชาติ
อเมริกันนอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานข้อมูลเกี ยวกับบัญชีของบุคคลที อยู่ใน
บังคับต้องเสียภาษีให้กับประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ งรวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล สัญชาติอเมริกัน ผู้ซึ งมีถิ นที อยู่ถาวรใน
สหรัฐอเมริกา และผู้ซึ งมีถิ นที อยู่ทางภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึ งเปิดหรือมีไว้กับ FFI นั น นอกจากนี ยังปรากฎด้วยว่าในปัจจุบนัมี
รัฐบาลในหลายประเทศกําลังดําเนินการออกกฎหมายที มีข้อกําหนดและหลักเกณฑ์ในลักษณะที คล้ายคลึงกับ FATCA (ซึ งต่อ
ไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดังกล่าวว่า “กฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง”) 
กองทุนรวมและบริษัทจัดการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ งถูกกําหนดให้ต้องเข้าผูกพันตนกับหน่วยงาน
สรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหน้าที ต้องรายงานข้อมูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสัญชาติอเมริกันและ
บุคคลที มีลักษณะตามหลักเกณฑ์ที  FATCA กําหนด หน้าที ในการตรวจสอบข้อมูลลูกค้าเพื อหาความสัมพันธ์ของลูกค้ากับ
ประเทศสหรัฐอเมริกา และรวมถึงหน้าที ในการกําหนดให้ลูกค้าบางประเภทต้องจัดทําเอกสารยืนยันตนตามหลักเกณฑ์ของ
FATCA เป็นต้น

ภายใต้ข้อกําหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เข้าผูกพันตนเพื อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ FATCA (กล่าวคือ มีสถานะ
เป็น NonParticipating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทุนรวมนั นจะได้รับผลกระทบที สําคัญในสองกรณี
คือ
(1) ต้องถูกหักเงินในอัตรา 30 % ของเงินที กองทุนรวมจะได้รับจากรายได้ ผลประโยชน์หรือเงินจากการขายทรัพย์สินทางการ
เงินในประเทศสหรัฐอเมริกา (เงินลงทุนทางตรง) ซึ งจะเริ มต้นตั งแต่วันที  1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป และเงินลงทุน
ทางอ้อมในทรัพย์สินทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Passthru) ซึ งอาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกับสถาบันการเงิน
อื นๆ นอกประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ งจะเริ มต้นตั งแต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป โดย FATCA กําหนดให้สถาบันการเงินของประเทศ
สหรัฐอเมริกาและ FFI ที เข้าร่วมผูกพันตนตามข้อกําหนดของ FATCA (ซึ งรวมถึงธนาคารและสถาบันการเงินในประเทศไทย
ผู้รับฝากทรัพย์สิน ผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน) มีหน้าที ดําเนินการหักเงิน ณ ที จ่ายดังกล่าวก่อนชําระให้กับ
กองทุนรวมที เป็น NPFFI 
(2) ธนาคารและสถาบันการเงินทั งในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทั งผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้
สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน ที เข้าร่วมผูกพันตามข้อกําหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือระงับการทําธุรกรรม
ทางการเงินหรือยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรือบริษัทจัดการ ซึ งอาจทําให้กองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการ
ลงทุนต่อไปได้ และ/หรือดําเนินการลงทุนได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจทําให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถทํารายการ
ผ่านทางผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุนได้อีกต่อไป
เพื อมิให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมได้รับผลกระทบในการดําเนินงานรวมทั งเพื อเป็นการรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วย
ลงทุนโดยรวม บริษัทจัดการและกองทุนรวม (โดยบริษัทจัดการ) จึงเข้าผูกพันตนเพื อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และข้อกําหนด
ของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง และเพื อให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใต้ข้อกําหนด
และหลักเกณฑ์ของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องได้ บริษัทจัดการและกองทุนรวม (ซึ งรวมทั งผู้ที เกี ยวข้องกับการปฎิบัติ
งานของกองทุน เช่น ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน) จึงขอสงวน
สิทธิในการดําเนินการดังนี 
(1) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามที กฎหมายต่างประเทศที 
เกี ยวข้องกําหนด) ให้คํายินยอมบริษัทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการนําส่งข้อมูล (เช่น ชื อ ที อยู่ เลขประจําตัวผู้เสีย
ภาษีของสหรัฐอเมริกา จํานวนและมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ จํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือเงินปันผลที ได้รับ เป็นต้น)
มีอยู่ในบัญชีทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนนั นกับบริษัทจัดการ ให้กับหน่วยงานของรัฐทั งในและต่างประเทศ ตามข้อกําหนด
ของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง
(2) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนนําส่งข้อมูล เอกสาร และ/หรือคํายินยอม เพิ มเติม เพื อยืนยันหรือพิสูจน์ทราบความเกี ยวข้อง
กับประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสัญชาติอเมริกันหรือการให้ข้อมูลตามหัวข้อที กําหนดไว้ในแบบ
ฟอร์มของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจ้งปรับปรุงข้อมูลเมื อข้อมูลที เคยให้ไว้มีการเปลี ยนแปลง
เป็นต้น รวมถึงนําส่งหลักฐานเพื อยืนยันการเข้าร่วมใน FATCA หรือกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง (ในกรณีที เป็นลูกค้า
สถาบันการเงิน) ทั งนี เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายดังกล่าว
(3) ดําเนินการอื นใดเพื อให้สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง

เพื อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบที จะเกิดต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทั งเพื อให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วย
ลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ มขึ นหากมีการดําเนินการที สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องข้างต้น ในกรณีที ผู้
ถือหน่วยลงทุนปฏิเสธการดําเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวน
สิทธิในการดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี ตามความจําเป็นและความเหมาะสม โดยถือว่าผู้ถือหน่วย
ลงทุนดังกล่าวรับทราบการดําเนินการตามที บริษัทจัดการแจ้งนี แล้ว และ/หรือได้ดําเนินการตามข้อตกลงที ได้ระบุไว้ในคําขอ
เปิดบัญชี
(1) ไม่รับคําสั งซื อ/ สับเปลี ยน/ โอน หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว
(2) ระงับหรือหยุดให้บริการ และดําเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว
(3) ดําเนินการหักเงิน ณ ที จ่ายจากรายได้เงินลงทุน เงินปันผลและ/หรือเงินที ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน
รายนั นได้ เพื อให้สอดคล้องกับเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง ทั งนี ต้องไม่ขัดกับกฎหมายของ
ประเทศไทย
(4) ดําเนินการอื นใดอันเป็นการป้องกันหรือลดผลกระทบ หรือทําให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ ม
ขึ น หากมีการดําเนินการที สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องข้างต้น
การดําเนินการดังกล่าวถือเป็นความจําเป็น และเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะเป็นการกระทําเพื อหลีก
เลี ยงมิให้บริษัทจัดการและกองทุนมีการดําเนินการที ไม่สอดคล้องข้อบังคับของ FATCA และกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง
อันจะทําให้กองทุนอาจต้องถูกหัก ณ ที จ่าย หรือถูกปิดบัญชีธนาคารตามที กล่าวแล้วข้างต้น ซึ งในทางปฏิบัติบริษัทจัดการจะ
เลือกดําเนินการเฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามที กฎหมายต่าง
ประเทศที เกี ยวข้องกําหนด)เท่านั น

ทั งนี ในกรณีที กฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิ มเติมข้อกําหนดเพื อรองรับการดําเนินการตามที บริษัทจัดการได้สงวนสิทธิไว้ข้างต้น
บริษัทจัดการ(รวมถึงผู้ที เกี ยวข้อง) จะดําเนินการตามข้อกําหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนําส่งข้อมูลของผู้ถือ
หน่วยลงทุนไปยังหน่วยงาน หรือดําเนินการอื นใดที ราชการกําหนด โดยไม่จําเป็นต้องร้องขอต่อผู้ถือหน่วยลงทุน

7. บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนภายในประเทศไทย และมีวัตถุประสงค์ที จะไม่เสนอขาย
หน่วยลงทุนของกองทุนกับหรือเพื อประโยชน์ของประเทศสหรัฐอเมริกา พลเมืองสหรัฐอเมริกา รวมถึงผู้ที มีหนังสือเดินทางของ
ประเทศสหรัฐอเมริกาหรือผู้ที มีถิ นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา หรือบุคคลซึ งโดยปกติมีถิ นที อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกอง
ทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าวและบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนซึ งจัดให้มีขึ นและดําเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา บริษัทจัดการจึงขอ
สงวนสิทธิที จะปฏิเสธหรือระงับการสั งซื อ การจัดสรร และ/หรือการโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมสําหรับผู้ลงทุน
ที เป็นบุคคลอเมริกัน (US person) ดังที กล่าวมาข้างต้น เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก

21. มาตรการเยียวยากรณีบริษัทจัดการปฏิบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์เกี ยวกับการอนุมัติให้จัดตั ง
กองทุนรวมเป็นการทั วไป : 

ในกรณีที บริษัทจัดการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี ยวกับการอนุมัติให้จัดตั งกองทุนรวมแบบ autoapprove และการ
ฝ่าฝืนหรือการไม่ปฏิบัตินั นก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ลงทุน บริษัทจัดการจะดําเนินการเยียวยาความเสียหายให้แก่ผู้ลงทุน
โดยไม่ชักช้า โดยในกรณีที ไม่สามารถตกลงกันได้ บริษัทจัดการจะยินยอมให้นําข้อพิพาทเข้าสู่การพิจารณาของ
อนุญาโตตุลาการ

22. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที ปฏิบัติตามโครงการจัดการกองทุนรวม ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ
กองทุนรวม และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ และคําสั งที ออกโดยอาศัยอํานาจแห่ง
กฎหมายดังกล่าว ทั งนี ในกรณีที ข้อกําหนดในโครงการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งดังกล่าว
หากบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งนั น ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุน
รวมได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามโครงการแล้ว

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม โดยผู้ดูแล
ผลประโยชน์มีอํานาจลงนามในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การลงนามในข้อผูกพัน
ของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ได้รับการแต่งตั งโดยชอบ ให้ถือว่าผูกพันผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง

การที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจัดการกองทุน
รวมนี ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที จะผูกพันตามข้อกําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมและ
ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม

โครงการจัดการกองทุนรวมที ผ่านการอนุมัติจากสํานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็น
ส่วนหนึ งของข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม

REFERENCE CODE : 

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอเทิร์มฟันด์ 5Y1

10/11/2558 รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม  [0692/2558] หน้า 4 / 30



คําจํากัดความ / คํานิยาม : 

กองทุน หมายถึง กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอเทิร์มฟันด ์5Y1

โครงการ หมายถึง โครงการจัดการกองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอเทิร์มฟันด ์5Y1 

บริษัทจัดการ หมายถึง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จํากัด

หน่วยลงทุน หมายถึง หน่วยลงทุนของกองทุน

หนังสือชี ชวน หมายถึง หนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุน หมายถึง ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน

ผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย หมายถึง ผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ที กจ.9/2555 ว่าด้วยการกําหนดนิยามผู้ลงทุนสถาบันและผ้ลงทุนรายใหญ่ และที แก้ไขเพิ มเติม

ผู้ดูแลผลประโยชน์ หมายถึง ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) 

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน หมายถึง บุคคลที บริษัทจัดการกองทุนรวมมอบหมายให้ทําหน้าที ขายหรือรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนแล้วแต่กรณี ของกองทุน

นายทะเบียน หมายถึง นายทะเบียนหน่วยลงทุน

ผู้สอบบัญชี หมายถึง ผู้สอบบัญชีของกองทุน

วันทําการ หมายถึง วันเปิดทําการตามปกติของบริษัทจัดการ

เสนอขายครั งแรก หมายถึง เสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก

จองซื อ หมายถึง จองซื อหน่วยลงทุนในการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก

หนังสือรับรองสิทธิ หมายถึง หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน

มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหารด้วยจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดตามทะเบียน
หน่วยลงทุน เมื อสิ นวันที คํานวณนั น โดยคํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขที มีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษ
ทศนิยมตามหลักสากล

ตลาดหลักทรัพย์ หมายถึง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สมาคมตลาดตราสารหนี ไทย หมายถึง สมาคมตลาดตราสารหนี ไทย ซึ งจัดตั งขึ นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์

บริษัทจดทะเบียน หมายถึง บริษัทที มีหุ้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทขึ นทะเบียน หมายถึง บริษัทที มีหลักทรัพย์ซื อขายในสมาคมตลาดตราสารหนี ไทย

ใบแสดงสิทธิ หมายถึง ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (depositary receipt) 

หลักทรัพย์อ้างอิง หมายถึง หลักทรัพย์ประเภทใดประเภทหนึ งที ออกโดยบริษัทจดทะเบียนและใช้เพื อรองรับใบแสดงสิทธิ

คําเสนอซื อ หมายถึง คําเสนอซื อหลักทรัพย์ของกิจการเป็นการทั วไปที ผู้ทําคําเสนอซื อต้องปฏิบัติตามประกาศว่าด้วยหลัก
เกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื อครอบงํากิจการ

แก้ไขราคาย้อนหลัง หมายถึง แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องโดยแก้ไขราคาย้อนหลัง
ตั งแต่วันที ราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องจนถึงปัจจุบัน

การชดเชยราคา หมายถึง การเพิ มหรือลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที มีราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
หรือการจ่ายเงินซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องแทนการเพิ มหรือลด
จํานวนหน่วยลงทุน

กิจการ หมายถึง บริษัทที มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทที มีหลักทรัพย์ซื อขายในศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์
หรือบริษัทมหาชนจํากัด

กลุ่มกิจการ หมายถึง บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีที สภาวิชาชีพบัญชีกําหนดเกี ยวกับการจัดทํางบการเงิน
รวม

สถาบันการเงิน หมายถึง สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยดอกเบี ยเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงิน

สมาคม หมายถึง สมาคมที เกี ยวเนื องกับธุรกิจหลักทรัพย์ที ได้รับอนุญาตและจดทะเบียนกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
โดยมีวัตถุประสงค์เพื อทําการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทที เกี ยวกับการจัดการลงทุน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

กฎหมาย ก.ล.ต. หมายถึง พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ
หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ปัจจุบันและที แก้ไขเพิ มเติม

มูลค่าธุรกรรม หมายถึง ราคาซื อรวมผลประโยชน์ที กองทุนพึงได้รับจากธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืนจนถึงวันที มีการ
คํานวณ

1. ชื อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

1.1. ชื อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอเทิร์มฟันด์ 5Y1 

1.2. ชื อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  Asset Plus AI Term Fund 5Y1 

1.3. ชื อย่อ :  ASPAITF5Y1 

1.4. ประเภทโครงการ :  กองทุนเปิด

1.5. ประเภทการขาย :  ขายครั งเดียว

1.6. การกําหนดอายุโครงการ :  กําหนด

1.7. อายุโครงการ : 5  ปี   เดือน   วัน

1.8. อายุโครงการถึงวันที  (กรณีกําหนดอายุเป็นช่วงเวลา) : 

1.9. เงื อนไข (อายุโครงการ) : 

ประมาณ 5 ปี แต่ไม่ต่ํากว่า 4 ปี 11 เดือน และไม่เกิน 5 ปี 1 เดือน นับตั งแต่วันถัดจากวันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุน
รวม โดยบริษัทจัดการจะแจ้งวันครบอายุโครงการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบทางไปรษณีย์ ภายใน 30 วันนับตั งแต่วันถัดจากวัน
จดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะยุติการจัดตั งโครงการ หากหลังจากปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก มูลค่าหน่วยลงทุนที 
จําหน่ายได้แล้วทั งหมดคํานวณตามมูลค่าที ตราไว้ของหน่วยลงทุนตํ่ากว่ามูลค่าขั นตํ่าที จะลงทุนในหลักทรัพย์ได้ตาม
วัตถุประสงค์ของกองทุน โดยบริษัทจัดการจะคืนเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนตามที ระบุไว้ในข้อ 5.2.7
“การคืนเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุน”

1.10. ลักษณะโครงการ :  กองทุนรวมที เสนอขายเฉพาะผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย

2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที ตราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที 
เสนอขาย : 

2.1. จํานวนเงินทุนของโครงการ : 1,000,000,000.00 บาท

2.2. เงื อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) : 

ระหว่างระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจํานวนเงินทุนของ
โครงการได้ไม่เกิน ร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ

2.3. มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย : 10.0000 บาท

2.4. จํานวนหน่วยลงทุน : 100,000,000.0000 หน่วย

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรก : 10 บาท

2.6. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก : 50,000.00 บาท

2.7. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป : 

2.8. มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด

2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่าของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด

2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด

2.12. รายละเอียดเพิ มเติม : 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน
ลักษณะพิเศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า ประเภทและอัตราส่วนการ
ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

เพื อเพิ มทางเลือกในการลงทุนสําหรับผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย (accredited investors) ที มีศักยภาพในการดูแลตนเอง ที มุ่งหวัง
ผลตอบแทนที ดี และยอมรับความเสี ยงของการลงทุนได้ในระดับสูง

3.2. ชนิดกองทุนรวม :  ลงทุนโดยตรง

3.3. ประเภทกองทุนรวม :  ทั วไป

3.4. นโยบายการลงทุน :  ตราสารแห่งหนี 

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้าม)ี :  

3.6. การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) :  ลงทุน
เพื อ การลดความเสี ยง (Hedging)

3.7. การลงทุนในตราสารที มีลักษณะของสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ไม่ลงทุน

3.8. ลักษณะพิเศษ : 

ไม่มี

3.9. รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 

รายละเอียดเพิ มเติมเกี ยวกับนโยบายการลงทุน

1. กองทุนมีนโยบายที จะลงทุนในตราสารแห่งหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน ตราสารทางการเงิน และ/หรือเงินฝาก และ/หรือหลัก
ทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดให้กองทุนลงทุนได้

2. กองทุนอาจจะพิจารณาลงทุนในตราสารแห่งหนี ต่างประเทศ และอาจเข้าทําสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives)โดยมี
วัตถุประสงค์เพื อลดความเสี ยง (Hedging) จากการลงทุน ตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกําหนด
โดยจะไม่ลงทุนในหรือมีไว้ซึ งตราสารที มีลักษณะของสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured note)

3. กรณีที กองทุนมีการลงทุนในต่างประเทศ บริษัทจัดการมีนโยบายที จะทําการป้องกันความเสี ยงด้านอัตราแลกเปลี ยนเงินตรา
ต่างประเทศเต็มจํานวน (Fully hedge)

4. กองทุนอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ งตราสารแห่งหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือตํ่ากว่าที สามารถลงทุนได้ (NonInvestment
Grade) และ/หรือตราสารที ไม่ได้รับการจัดอ้นดับความน่าเชื อถือ (Unrated Securities) ซึ งเป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือได้รับ
ความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

3.10. การลงทุนในต่างประเทศ : ลงทุนในต่างประเทศบางส่วน
วงเงินการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน ไม่เกิน 0  ล้านเหรียญ หรือไม่เกินร้อยละ 79.00  ของ NAV
และมีนโยบายลดหรือป้องกันความเสี ยงจากอัตราแลกเปลี ยนทั งหมดที มีอยู่

3.11. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 

กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในต่างประเทศไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและไม่เกินวงเงินที ได้รับจัดสรร

3.12. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.12.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในประเทศ : 

บริษัทจัดการจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื นอย่างใดอย่างหนึ งหรือหลาย
อย่างตามที ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนประกาศกําหนดดังต่อไปนี รวมถึงการลงทุนในหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือหาดอกผลโดย
วิธีอื นอย่างใด ตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการกํากับตลาดทุนจะได้มี
ประกาศแก้ไขหรือเพิ มเติม หรือผ่อนผันให้กองทุนรวมสามารถลงทุนได้เพิ มเติมในอนาคตอีกด้วย
3.12.1.1 ตราสารแห่งหนี ในประเทศ ได้แก่ หลักทรัพย์ ตราสาร หรือสัญญา ที เสนอขายในประเทศ หรือมีผู้ออกหรือคู่สัญญา
เป็นนิติบุคคลที จัดตั งขึ นตามกฎหมายไทย ดังต่อไปนี 
(1) ตราสารแห่งหนี ที มีลักษณะคล้ายเงินฝาก ได้แก่
(1.1) ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน บัตรเงินฝาก หรือหุ้นกู้ระยะสั น ที ธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น ธนาคารพาณิชย์ หรือ
บริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกัน
(1.2) ตั วแลกเงินหรือตั วสัญญาใช้เงินที บริษัทหลักทรัพย์ที ประกอบธุรกิจประเภทการให้สินเชื อเพื อธุรกิจหลักทรัพย์เป็นผู้ออก
ซึ งกําหนดวันใช้เงินตามตั วไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตั ว และเป็นตั วเมื อทวงถามหรือเมื อได้เห็น
(1.3) ตั วแลกเงินหรือตั วสัญญาใช้เงินอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที ออก ซึ งมีอันดับความน่าเชื อถือดังต่อไปนี 
(ก) อันดับความน่าเชื อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับแรก ทั งนี ในกรณีที เป็นอันดับความน่าเชื อถือของผู้
ออกตราสาร ต้องเป็นอันดับความน่าเชื อถือที ได้มาจากการจัดอันดับความน่าเชื อถือระยะสั น (shortterm rating) ด้วย หรือ
(ข) อันดับความน่าเชื อถือของผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกัน อยู่ในอันดับที สามารถลงทุนได ้(investment
grade) ทั งนี โดยการจัดอันดับความน่าเชื อถือของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื อถือภายใต้ชื อ Standard & Poor หรือ
Moody’s หรือ Fitch หรือสถาบันอื นที สํานักงานกําหนดเพิ มเติม
(2) ตราสารแห่งหนี ทั วไป ได้แก่
(2.1) ตราสารภาครัฐไทย อันได้แก่
(ก) ตั วเงินคลัง
(ข) พันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
(ค) พันธบัตร ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน หุ้นกู้ หรือใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้นกู้ ที กระทรวงการคลังหรือกองทุนเพื อการ
ฟื นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินเป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล หรือผู้ค้ําประกัน
(2.2) ตราสารภาครัฐต่างประเทศ อันได้แก่ ตราสารที มีรูปแบบทํานองเดียวกับตราสารภาครัฐไทยที รัฐบาลต่างประเทศ
องค์การหรือหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศ รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศ เป็นผู้ออก
หรือผู้ค้ําประกัน ทั งนี ตราสารดังกล่าวต้องมีลักษณะตามเงื อนไขท้ายข้อ 3.12.1.1 ด้วย
(2.3) ตราสารที เปลี ยนมือได้ ซึ งหมายถึง พันธบัตร ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน หรือหุ้นกู้ที ไม่รวมถึงหุ้นกู้แปลงสภาพและหุ้น
กู้อนุพันธ์ ที สํานักงานอนุญาตให้เสนอขายในลักษณะทั วไปหรือในลักษณะจํากัด หรือที ออกภายใต้ข้อผูกพันที กําหนดและ
อนุญาตโดยกระทรวงการคลัง หรือที นิติบุคคลที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ นเป็นผู้ออก หรือที เป็นหลักทรัพย์ที ออกใหม่ ซึ งผู้
ออกหลักทรัพย์ได้เสนอขายหลักทรัพย์ที ออกใหม่นั นทั งหมดต่อผู้ถือหุ้นโดยได้รับชําระราคาเต็มมูลค่าที เสนอขายจากผู้ถือหุ้น
ทั งนี ตราสารที เปลี ยนมือได้ต้องมีลักษณะตามเงื อนไขท้ายข้อ 3.12.1.1 ด้วย
(2.4) ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทยที มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้ที ไม่ใช่หุ้นกู้
อนุพันธ์
(2.5) ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน หุ้นกู้ หรือใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้นกู้ ที เสนอขายในต่างประเทศโดยมีผู้ออกเป็น
นิติบุคคลที จัดตั งขึ นตามกฎหมายไทย ทั งนี หุ้นกู้ดังกลา่วไมร่วมถงึหุน้กูแ้ปลงสภาพและหุน้กูอ้นุพันธ์
(2.6) หน่วยลงทุนหรือใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหน่วยลงทุนของกอ งทุนรวมตราสารแห่งหนี หรือของกองทุนรวมอื นที มีนโย
บายการลงทุนเฉพาะเงินฝาก ตราสารแห่งหนี หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที สํานักงานกําหนด หรือให้ความเห็นชอบ เช่น
กองทุนรวมตลาดเงิน เป็นต้น
(2.7) ธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืน ทั งนี บริษัทจัดการต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
(2.8) ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์โดยหลักทรัพย์ที ให้ยืมเป็นตราสารแห่งหนี ตาม (1.1)(1.2)(1.3) (2.1)(2.2)(2.3)(2.4)
หรือ (2.6) ทั งนี บริษัทจัดการต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

ในกรณีที ตราสารแห่งหนี ตามข้อ 3.12.1.1 เป็นตั วแลกเงินหรือตั วสัญญาใช้เงินที มีการจ่ายผลตอบแทน ผลตอบแทนนั นต้อง
อยู่ในรูปอัตราดอกเบี ยคงที หรืออัตราดอกเบี ยลอยตัวเท่านั น

การรับรอง รับอาวัล สลักหลัง หรือคํ้าประกันของบุคคลที กําหนดไว้ในข้อ 3.12.1.1 ต้องเป็นการรับรองตลอดไป รับอาวัลทั ง
จํานวน สลักหลังโอนประเภทมีสิทธิไล่เบี ยโดยไม่มีข้อกําหนดลบล้างหรือจํากัดความรับผิดของผู้สลักหลัง หรือค้ําประกันต้น
เงินและดอกเบี ยเต็มจํานวนแบบไม่มีเงื อนไข

เงื อนไข : ตราสารภาครัฐต่างประเทศตามข้อ (2.2) และตราสารที เปลี ยนมือได้ตามข้อ (2.3) ต้องมีลักษณะดังต่อไปนี 
(1) เป็นตราสารขึ นทะเบียนในสมาคมตลาดตราสารหนี ไทย
(2) มีราคาที เหมาะสมตามที สมาคมตลาดตราสารหนี ไทยกําหนด หรือมีผู้แสดงตนต่อบุคคลทั วไปว่าพร้อมจะเสนอราคาซื อ
และรับซื อตราสารนั น ในราคาดังกล่าว (bid price แบบ firm quote) ตามจํานวนและวิธีการที สมาคมตลาดตราสารหนี ไทย
กําหนดอยู่เสมอ โดยได้ส่งสําเนาราคาแก่สมาคมตลาดตราสารหนี ไทยตลอดอายุของตราสารนั น และ
(3) เป็นตราสารที เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 
(ก) ในกรณีที เป็นตราสารภาครัฐต่างประเทศ ตราสารดังกล่าวต้องเป็นตราสารที มีอันดับความน่าเชื อถือของตราสารหรือของผู้
ออกตราสารอยู่ในอันดับที สามารถลงทุนได ้(investment grade) เว้นแต่ผู้ออกตราสารดังกล่าวเป็นรัฐวิสาหกิจตามกฎหมาย
ต่างประเทศ ตราสารนั นต้องมีอันดับความน่าเชื อถือของตราสารอยู่ในอันดับที สามารถลงทุนได ้(investment grade) เท่านั น
(ข) ในกรณีที ผู้ออกตราสารเป็นนิติบุคคลต่างประเทศ ตราสารนั นต้องมีอันดับความน่าเชื อถือของตราสารอยู่ในอันดับที 
สามารถลงทุนได ้(investment grade) 
(ค) ในกรณีที กองทุนลงทุนในตราสารอื นนอกเหนือจาก (ก) และ (ข) ในการเสนอขายครั งแรก หากตราสารดังกล่าวไม่มี
อันดับความน่าเชื อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับที สามารถลงทุนได ้(investment grade) ตราสารนั นต้อง
มีบริษัทจัดการไม่ต่ํากว่าสามรายเป็นผู้ซื อตราสารดังกล่าวเพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนภายใต้การจัดการ

3.12.1.2 ตราสารกึ งหนี กึ งทุน ได้แก่
(1) หุ้นกู้แปลงสภาพที เสนอขายในประเทศ ซึ งต้องมีลักษณะตามเงื อนไขในท้ายข้อ 3.12.1.1 (1) และ (2) ทั งนี ในกรณีที 
กองทุนลงทุนในหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวในการเสนอขายครั งแรก หุ้นกู้แปลงสภาพนั นต้องเป็นหุ้นกู้แปลงสภาพที มีอันดับ
ความน่าเชื อถืออยู่ในอันดับที สามารถลงทุนได ้(investment grade) หรือเป็นหุ้นกู้แปลงสภาพที มีบริษัทจัดการไม่ตํ่ากว่าสาม
รายเป็นผู้ซื อตราสารดังกล่าวเพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนภายใต้การจัดการ
ในกรณีที หุ้นกู้แปลงสภาพตามวรรคหนึ งมีการค้ําประกัน การค้ําประกันดังกล่าวต้องเป็นการค้ําประกันต้นเงินและดอกเบี ยเต็ม
จํานวนแบบไม่มีเงื อนไข
(2) หุ้นกู้แปลงสภาพที เสนอขายในต่างประเทศโดยมีผู้ออกเป็นนิติบุคคลที จัดตั งขึ นตามกฎหมายไทย

นอกจากนี ในการลงทุนในตราสารกึ งหนี กึ งทุนนั น ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 
(1) ในขณะที ลงทุน หรือได้มา มูลค่าของหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวมีมูลค่าสูงกว่าราคาตลาดของหุ้นที รองรับหุ้นกู้แปลงสภาพ
นั น (out of the money) 
(2) ในกรณีที มีการใช้สิทธิแปลงสภาพ ให้บริษัทจัดการขายหุ้นที ได้รับจากการแปลงสภาพนั นภายใน 30 วัน นับแต่วันที ได้หุ้น
ดังกล่าวมา
การใช้สิทธิแปลงสภาพตาม (2) หมายความว่า การแปลงสภาพแห่งสิทธิในหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้น ไม่ว่าการแปลงสภาพดัง
กล่าวจะเกิดจากการใช้สิทธิแปลงสภาพหรือเกิดจากข้อกําหนดบังคับการแปลงสภาพ

3.12.1.3 เงินฝากในสถาบันการเงินตามกฎหมายไทย

3.12.1.4 สัญญาซื อขายล่วงหน้าที มีตัวแปรเป็นอัตราแลกเปลี ยนเงิน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื อลดความเสี ยง (hedging) ตาม
หลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

3.12.1.5 หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์

3.12.1.6 ทรัพย์สินอื นที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กําหนดเพิ มเติมในอนาคต หรือทรัพย์สินอื นที มีลักษณะทํานองเดียว
กับ 3.12.1.1 – 3.12.1.5 โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

3.12.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในต่างประเทศ : 

บริษัทจัดการอาจลงทุนในทรัพย์สินในต่างประเทศเพื อกองทุนได้เทียบเท่ากับประเภททรัพย์สินในประเทศ โดยกรอบประเทศ
ที ลงทุนต้องมีคุณสมบัติดังนี 
1. มีการเสนอขายในประเทศที มีหน่วยงานกํากับดูแลเป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO หรือประเทศที มีตลาดหลักทรัพย์เป็น
สมาชิกของ WFE 
2. การลงทุนนั นต้องไม่ทําให้การจัดการกองทุนเบี ยงเบนไปจากวัตถุประสงค์ หรือนโยบายการลงทุนของกองทุนและไม่ทําให้
กองทุนขาดทุนเป็นมูลค่าสูงกว่ามูลค่าลงทุน
3. บริษัทจัดการต้องสามารถเข้าถึงข้อมูลเกี ยวกับหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินดังกล่าวเป็นภาษาอังกฤษผ่านระบบอินเตอร์เนตได้
4. มีข้อมูลทางด้านราคาที สะท้อนมูลค่ายุติธรรม โดยเป็นราคาที น่าเชื อถือ อ้างอิงได้ และสอดคล้องตามหลักวิชาการอันเป็นที 
ยอมรับในระดับสากล
5. มีการคุ้มครองประโยชน์ของผู้ลงทุน (investor protection) ที ถือได้ว่าเทียบเท่ากับการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที 
มีลักษณะคล้ายกันในประเทศไทย
6. ลักษณะอื นใดที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจกําหนดเพิ มเติม

3.12.2.1 ตราสารแห่งหนี ต่างประเทศ ได้แก่ หลักทรัพย์หรือตราสารที ออกโดยบุคคลต่างประเทศ และเสนอขายในต่าง
ประเทศ
(1) ตราสารภาครัฐต่างประเทศ อันได้แก่
(1.1) พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี ที รัฐบาลต่างประเทศ องค์การหรือหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศหรือองค์การระหว่าง
ประเทศเป็นผู้ออก หรือผู้ค้ําประกัน
(1.2) พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี ที รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายต่างประเทศเป็นผู้ออก หรือผู้ค้ําประกัน
(2) ตราสารแห่งหนี ภาคเอกชน อันได้แก่ ตราสารแห่งหนี ที ออกโดยนิติบุคคลต่างประเทศ ทั งนี ผู้ลงทุนต้องสามารถเข้าถึง
ข้อมูลเกี ยวกับตราสารแห่งหนี ดังกล่าวเป็นภาษาอังกฤษผ่านระบบอินเตอร์เนตด้วย
(3) ตราสารแห่งหนี อื น อันได้แก่ หน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที เป็นกองทุนรวมตราสารแห่งหนี หรือกองทุนรวมอื น
ที มีนโยบายการลงทุนเฉพาะเงินฝาก ตราสารแห่งหนี หรือทรัพย์สินอื นที สํานักงานให้ความเห็นชอบให้ลงทุนได้ เช่น กองทุน
รวมตลาดเงิน เป็นต้น ซึ งต้องเป็นไปตามเงื อนไขที สํานักงานคณะกํารรมการ ก.ล.ต.ประกาศกําหนด ดังต่อไปนี 
(3.1) ต้องเป็นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที อยู่ภายใต้การกํากับดูแลของหน่วยงานกํากับดูแล
ด้านหลักทรัพย์และตลาดซื อขายหลักทรัพย์ที เป็นสมาชิกสามัญของ International Organizations of Securities 
Commission (IOSCO) หรือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที มีการซื อขายในตลาดซื อขายหลักทรัพย์
ที เป็นสมาชิกของ World Federations of Exchange (WFE) 
(3.2) ต้องเป็นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที มีทรัพย์สินที ลงทุนเป็นประเภทและชนิดเดียวกับ
ทรัพย์สินที กองทุนอาจลงทุนหรือมีไว้ได้ เว้นแต่เป็นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที มีนโยบาย
การลงทุนในทองคําโดยตรง
(3.3) ในกรณีที เป็นการลงทุนหรือมีไว้เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป (retail fund) กองทุน
สํารองเลี ยงชีพ หรือกองทุนส่วนบุคคลรายย่อย หน่วยลงทุนที จะลงทุนหรือมีไว้ได้ ต้องเป็นหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมต่างประเทศที จัดตั งขึ นเพื อผู้ลงทุนทั วไปเช่นกัน
(3.4) ต้องไม่ใช่หน่วยลงทุนของกองทุนรวมประเภทเฮ็ดจ์ฟันด ์(hedge fund)

3.12.2.2 ตราสารหนี ที มีลักษณะคล้ายเงินฝาก ได้แก่ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน บัตรเงินฝาก หรือหุ้นกู้ระยะสั นที 
ออกโดยสถาบันการเงินต่างประเทศ ที ตั งอยู่ในประเทศที กองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินต่างประเทศ ทั งนี ให ้
หมายรวมถึงการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงิน (money market fund) ในต่างประเทศด้วย โดยการ
มีไว้ซึ งเงินฝากหรือตราสารดังกล่าวต้องมีวัตถุประสงค์เพื ออํานวยความสะดวกหรือป้องกันปัญหาในการดําเนินงานใน
ต่างประเทศของกองทุน เช่น เพื อรอการลงทุน หรือเพื อชําระค่าใช้จ่าย หรือเพื อรักษาสภาพคล่องของกองทุนเป็นต้น

3.12.2.3 สัญญาซื อขายล่วงหน้าที มีวัตถุประสงค์ เพื อการลดความเสี ยง (hedging) ตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

3.12.2.4 เงินฝากในสถาบันการเงินต่างประเทศ

3.13.2.5 ใบแสดงสิทธิในประโยชน์ที เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงที มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นพันธบัตร หรือหุ้นกู้ที มิใช่หุ้นกู้อนุพันธ์

3.12.2.6 หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และตราสารของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศ

3.12.2.7 ทรัพย์สินอื นที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กําหนดเพิ มเติมในอนาคตหรือทรัพย์สินอื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับ
ข้อ 3.12.2.1 3.12.2.6 โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน

3.13. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม : 

3.13.1. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นในประเทศ : 

บริษัทจัดการจะลงทุนหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื นเพื อเป็นทรัพย์สินของ
กองทุนรวม ตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนดดังต่อไปนี ในกรณีที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศแก้ไขเปลี ยนแปลงอัตราส่วนการลงทุน
บริษัทจัดการจะลงทุนให้เป็นไปตามประกาศที แก้ไขด้วย

3.13.1.1 บริษัทจัดการอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินดังต่อไปนี เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม โดยไม่จํากัดอัตราส่วน
(1) ตราสารภาครัฐไทย
(2) ตราสารภาครัฐต่างประเทศตามข้อ 3.12.1.2 (2.2) ที มีอันดับความน่าเชื อถืออยู่ในสองอันดับแรก หรือสัญญาซื อขายล่วง
หน้าที มีสินค้าเป็นตราสารดังกล่าว

ในกรณีของกองทุนรวมเปิด มูลค่าของตราสารภาครัฐต่างประเทศตามข้อ (2) เมื อรวมกันแล้วต้องไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่า
ตราสารนั นในแต่ละรุ่น เว้นแต่เป็นกองทุนรวมเปิดที มีการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งล่วงหน้าซึ งระบุเวลาแน่นอน
(auto redemption) 

3.13.1.2 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งตราสารภาครัฐต่างประเทศที นอกเหนือจากข้อ 3.13.1.1 (2) หรือสัญญาซื อขาย
ล่วงหน้าที มีสินค้าเป็นตราสารดังกล่าว เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนได้ โดยมีมูลค่ารวมกันทั งสิ นเมื อคํานวณเฉพาะผู้ออกหรือ
ผู้เป็นคู่สัญญารายนั น ไม่เกินร้อยละ 35 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

การคํานวณอัตราส่วนตามวรรคหนึ ง ให้นับตราสารตามวรรคหนึ งและทรัพย์สินทุกประเภทที ผู้ออกหรือผู้เป็นคู่สัญญารายดัง
กล่าวเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญา ซึ งกองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินเหล่านั น
รวมในอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าวด้วย
ในกรณีของกองทุนรวมเปิด มูลค่าของตราสารภาครัฐต่างประเทศตามวรรคหนึ ง ต้องไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าตราสารนั นใน
แต่ละรุ่น เว้นแต่เป็นกองทุนรวมเปิดที มีการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งล่วงหน้าซึ งระบุเวลาแน่นอน (auto
redemption) 

3.13.1.3 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินดังต่อไปนี ซึ งธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น ธนาคารพาณิชย์
หรือบริษัทเงินทุนรายใดเป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญา เพื อเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนได้ โดยมีมูลค่ารวมกันทั งสิ นเมื อคํานวณเฉพาะธนาคารหรือบริษัทเงินทุนรายนั น ไม่เกินร้อยละ 25 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
(1) ตราสารแห่งหนี ในประเทศ ตามข้อ 13.2.1.1
(2) ตราสารกึ งหนี กึ งทุน ตามข้อ 13.2.1.2 
(3) เงินฝากในสถาบันการเงินตามกฎหมายไทย ตามข้อ 13.2.1.3
(4) สัญญาซื อขายล่วงหน้าตามข้อ 3.12.1.4 ที คู่สัญญามี อันดับความน่าเชื อถืออยู่ในอันดับที สามารถลงทุนได ้(investment
grade)
การคํานวณอัตราส่วนตามวรรคหนึ ง ให้นับตราสารตามวรรคหนึ งและทรัพย์สินตามข้อ 3.13.1.7 (1) ที ธนาคารหรือบริษัทเงิน
ทุนดังกล่าวเป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญา ซึ งกองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้รวมใน
อัตราส่วนดังกล่าว โดยในกรณีของธนาคารพาณิชย์หากธนาคารพาณิชย์นั นเป็นสาขาของธนาคารต่างประเทศให้นําทรัพย์สินที 
นาคารต่างประเทศดังกล่าวเป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้อาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ําประกันหรือคู่สัญญา ซึ งกองทุนได้ลงทุนหรือมี
ไว้รวมในอัตราส่วนดังกล่าวด้วย

ทั งนี ในกรณีที กองทุนมีเงินฝากในนิติบุคคลตามวรรคหนึ ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื อการดําเนินงานของกองทุน มิให้นับมูลค่าของ
เงินฝากดังกล่าวรวมในอัตราส่วนตามวรรคหนึ ง

3.13.1.4 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินดังต่อไปนี ที บุคคลใดเป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลัก
หลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญา เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนได้ โดยมีมูลค่ารวมกันทั งสิ นเมื อคํานวณเฉพาะผู้ออก ผู้สั งจ่าย
ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญารายนั น ไม่เกินร้อยละ 25 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
(1) ตราสารแห่งหนี ในประเทศตามข้อ 3.12.1.1 
(2) ตราสารกึ งหนี กึ งทุนตามข้อ 3.12.1.3 
(3) สัญญาซื อขายล่วงหน้า ตามข้อ 3.12.1.4 ที คู่สัญญามีอันดับความน่าเชื อถืออยู่ในอันดับที สามารถลงทุนได ้(investment
grade) 
ตราสารแห่งหนี ตาม (1) มิให้หมายความรวมถึงหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที ถูกจัดให้เป็นตราสารแห่งหนี ตามข้อ 3.12.1.1

3.13.1.5 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินที กลุ่มกิจการใดเป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้คํ้า
ประกัน หรือคู่สัญญา เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนได้ โดยมีมูลค่ารวมกันทั งสิ นของกลุ่มกิจการนั นไม่เกินอัตราอย่างใดอย่าง
หนึ งดังต่อไปนี แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า
(1) ร้อยละสามสิบของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน
(2) อัตราที คํานวณได้จากนํ้าหนักของกลุ่มกิจการดังกล่าวในตัวชี วัด (benchmark) ของกองทุนนั นรวมกับร้อยละสิบของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนนั น ทั งนี ตัวชี วัดดังกล่าวต้องเป็นดัชนีหรือองค์ประกอบของดัชนี ที มีการเผยแพร่อย่างกว้างขวาง
และสอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนั น

3.13.1.6 การลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินที บริษัทในกลุ่มกิจการใดเป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย หรือคู่สัญญา เพื อเป็นทรัพย์สินของกอง
ทุน หากทรัพย์สินดังกล่าวเป็นองค์ประกอบที ใช้ในการคํานวณตัวชี วัด (benchmark) ของกองทุนนั น บริษัทจัดการอาจลงทุน
หรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินดังกล่าวโดยมีมูลค่ารวมกันทั งสิ นเมื อคํานวณเฉพาะผู้ออก ผู้สั งจ่าย หรือคู่สัญญารายนั น ไม่เกินอัตราที 
คํานวณได้จากนํ้าหนักของทรัพย์สินดังกล่าวในตัวชี วัดรวมกับร้อยละสิบของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั งนี เฉพาะใน
กรณีที อัตราดังกล่าวสูงกว่าอัตราส่วนที กําหนดไว้ในข้อ 3.13.1.3 และข้อ 3.13.1.4 แล้วแต่กรณี
มิให้นําความในข้อ 3.13.1.3 และข้อ 3.13.1.4 มาใช้บังคับกับกรณีตามวรรคหนึ ง

3.13.1.7 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินอื นนอกเหนือจากกรณีที กําหนดไว้ในข้อ 3.13.1.2 ข้อ 3.13.1.3 และ
ข้อ 3.13.1.4 เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมตามอัตราส่วนดังต่อไปนี 
(1) การลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินดังกล่าวซึ งบุคคลใดเป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่
สัญญา ต้องมีมูลค่ารวมกันทั งสิ นเมื อคํานวณเฉพาะผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญา
รายนั น ไม่เกินร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
(2) การลงทุนในหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินตาม (1) เมื อคํานวณรวมทุกบุคคลที เป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง
ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญาแล้วต้องมีมูลค่ารวมกันทั งสิ นไม่เกินร้อยละ15 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

3.13.1.8 ในกรณีของกองทุนรวม ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมลงทุนหรือมีไว้ซึ งเงินฝาก บัตรเงินฝาก ตั วแลกเงิน หรือตั ว
สัญญาใช้เงิน ที ธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ บรรษัทตลาดรอง
สินเชื อที อยู่อาศัย หรือสถาบันการเงินที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น เป็นผู้ออกหรือคู่สัญญา เป็นจํานวนที มีมูลค่ารวมโดยเฉลี ย
ในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 45 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

อัตราส่วนตามวรรคหนึ งมิให้นํามาใช้บังคับกับกองทุนรวมที มีการกําหนดอายุโครงการตั งแต่หนึ งปีขึ นไป ทั งนี เฉพาะในระยะ
เวลาหกเดือนก่อนวันครบกําหนดอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม
ในกรณีที เงินฝากหรือตราสารแห่งหนี ที มีลักษณะคล้ายเงินฝากที กองทุนรวมลงทุนในหรือมีไว้เกินอัตราส่วนที กําหนดตามวรรค
หนึ ง ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินดังกล่าวให้มีมูลค่ารวมโดยเฉลี ยไม่เกินร้อยละ 45 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมภายในสามสิบวันนับแต่วันสิ นรอบปีบัญชีนั น ทั งนี ให้คํานวณอัตราส่วนการลงทุนหรือมีไว้ซึ ง
ทรัพย์สินดังกล่าวโดยเฉลี ยตั งแต่วันแรกของรอบปีบัญชีนั นจนถึงวันที ทรัพย์สินนั นมีมูลค่าเป็นไปตามอัตราส่วนดังกล่าว

เมื อบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ปฏิบัติตามวรรคสามแล้ว ให้บริษัทรายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมทราบภายใน
วันทําการถัดจากวันที ทรัพย์สินนั นมีมูลค่ารวมโดยเฉลี ยไม่เกินร้อยละ 45 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม เพื อให้ผู้
ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ตรวจสอบการปฏิบัติดังกล่าว ทั งนี บริษัทต้องดําเนินการให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน
รวมแจ้งให้สํานักงานทราบภายในห้าวันนับแต่วันที ได้รับรายงานจากบริษัทด้วย

หากบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถปฏิบัติตามวรรคสามได้ สํานักงานอาจสั งให้บริษัทเลิกกองทุนรวมนั น

3.13.1.9 ในกรณีที มีเหตุจําเป็นและสมควร เพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนอันเนื องมาจากปัญหาความผันผวน
(fluctuation) ของตลาดเงินและตลาดทุนในวงกว้างในรอบปีบัญชีใด บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจขอผ่อนผันต่อสํานักงาน
เพื อไม่ต้องนําการลงทุนในหรือมีไว้ซึ งเงินฝาก บัตรเงินฝาก ตั วแลกเงิน หรือตั วสัญญาใช้เงิน ในช่วงเวลาที เกิดความผันผวนดัง
กล่าวมารวมคํานวณอัตราส่วนการลงทุนตามข้อ 3.13.1.8 ได้สําหรับรอบปีบัญชีนั น

3.13.1.10 บริษัทจัดการอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ งสัญญาซื อขายล่วงหน้า ที มีวัตถุประสงค์เพื อการลดความเสี ยง (hedging)
เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนได้ โดยไม่เกินมูลค่าความเสี ยงทั งหมดที กองทุนมีอยู่

3.13.1.11 การคํานวณมูลค่าการลงทุนหรือมีไว้ซึ งสัญญาซื อขายล่วงหน้าเพื อการคํานวณอัตราส่วนการลงทุน ตามข้อ
3.13.1.2 ข้อ 3.13.1.3 และข้อ 3.13.1.4 ให้นับมูลค่าที คู่สัญญาอีกผ่ายหนึ งมีหน้าที ต้องชําระตามสัญญาซื อขายล่วงหน้า รวม
คํานวณในอัตราส่วนของบุคคลที เป็นคู่สัญญาดังกล่าว เว้นแต่กรณีที กองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้ซึ งสัญญานั น ในศูนย์ซื อขาย
สัญญาซื อขายล่วงหน้า บริษัทจัดการไม่ต้องคํานวณมูลค่าและอัตราส่วนตามที กําหนดในข้อดังกล่าว

3.13.1.12 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนได้
โดยมีมูลค่าไม่เกินร้อยละ 25 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

3.13.1.13 บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งหน่วยลงทุนและใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหน่วยลงทุนเพื อเป็น
ทรัพย์สินของกองทุนรวมได้ ไม่เกินอัตราส่วนดังต่อไปนี ทั งนี การลงทุนดังกล่าวไม่รวมถึงหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย์
(1) ลงทุนหรือมีไว้ซึ งหน่วยลงทุนและใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหน่วยลงทุนของแต่ละกองทุนรวมที บริษัทจัดการอื นเป็นผู้รับ
ผิดชอบดําเนินการ ไม่เกินร้อยละ 25 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของแต่ละกองทุนรวมที บริษัทจัดการเป็นผู้รับผิดชอบดําเนินการ
(2) ลงทุนหรือมีไว้ซึ งหน่วยลงทุนและใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหน่วยลงทุนของทุกกองทุนรวมที บริษัทจัดการอื นเป็นผู้รับผิด
ชอบดําเนินการ ไม่เกินร้อยละ 25 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของแต่ละกองทุนรวมที บริษัทจัดการเป็นผู้รับผิดชอบดําเนินการ

3.13.1.14 บริษัทจัดการอาจทําธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืนในนามกองทุนได้ โดยมีมูลค่าธุรกรรมรวมกันทั งสิ นไม่เกิน
ร้อยละ 25 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

3.13.1.15 การลงทุนในหรือมีไว้ซึ งธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืน ให้บริษัทจัดการคํานวณอัตราส่วนการลงทุนตาม
ข้อ3.13.1.3 และ 3.13.1.4 ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 
(1) ในกรณีที มูลค่ารวมของหลักทรัพย์ หรือตราสารแห่งหนี ที ซื อและที โอนมาเพื อดํารงมูลค่าธุรกรรมตามประกาศกําหนด (ถ้า
มี) ณ สิ นวันไม่น้อยกว่ามูลค่าธุรกรรม ให้นําหลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนี ดังกล่าวมาคํานวณอัตราสาวนการลงทุนเท่ากับ
มูลค่าธุรกรรม ทั งนี บริษัทจัดการไม่ต้องนําธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืนมาคํานวณอัตราส่วนการลงทุนที คู่สัญญา
(2) ในกรณีมูลค่ารวมของหลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนี ที ซื อและที โอนมาเพื อดํารงมูลค่าธุรกรรมตามประกาศกําหนด (ถ้าม)ี 
ณ สิ นวัน น้อยกว่ามูลค่าธุรกรรม ให้คํานวณอัตราส่วนการลงทุนดังต่อไปนี 
(ก) นําหลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนี ดังกล่าวมาคํานวณอัตราส่วนการลงทุนเท่ากับมูลค่าหลักทรัพย์ หรือตราสารแห่งหนี นั น
ตามราคาตลาด และ
(ข) นําธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืนมาคํานวณอัตราส่วนการลงทุนที คู่สัญญาเท่ากับส่วนต่างของมูลค่าธุรกรรมกับมูลค่า
หลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนี นั นตามราคาตลาด
(3) ในกรณีเป็นธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืนตามสัญญาที มีข้อกําหนดให้คํานวณมูลค่าหลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนี ที 
ซื อและมูลค่าธุรกรรมรวมเป็นยอดสุทธิของธุรกรรมทั งหมดที กองทุนมีอยู่กับคู่สัญญารายเดียวกัน และที สัญญากําหนดให้
สามารถบังคับชําระหนี ตามธุรกรรมใดธุรกรรมหนึ งจากหลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนี ที ซื อหรือทรัพย์สินที โอนเพื อดํารงมูลค่า
ธุรกรรมตามประกาศกําหนด (ถ้ามี) ของธุรกรรมอื นได้ ให้คํานวณอัตราส่วนการลงทุนดังนี 
(ก) ในกรณีที มูลค่ารวมของหลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนี ที ซื อและที โอนมา เพื อดํารงมูลค่าธุรกรรมตามประกาศกําหนด (ถ้า
มี) ณ สิ นวันของแต่ละธุรกรรม มีมูลค่าไม่น้อยกว่ามูลค่าธุรกรรมแต่ละธุรกรรมนั น ให้คํานวณอัตราสาวนการลงทุนตามหลัก
เกณฑ์ในข้อ (1) 
(ข) ในกรณีที มูลค่ารวมของหลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนี ที ซื อและที โอนมา เพื อดํารงมูลค่าธุรกรรมตามประกาศกําหนด(ถ้า
มี) ณ สิ นวันของแต่ละธุรกรรม มีมูลค่าน้อยกว่ามูลค่าธุรกรรมแต่ละธุรกรรม ให้คํานวณอัตราส่วนการลงทุนตามหลักเกณฑ์ใน
ข้อ (2) 
(ค) ในกรณีที บางธุรกรรมที มูลค่ารวมของหลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนี ที ซื อและที โอนมาเพื อดํารงมูลค่าธุรกรรมตามประกาศ
กําหนด (ถ้ามี) ณ สิ นวันน้อยกว่ามูลค่าธุรกรรม ให้บริษัทจัดการนําหลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนี ที ซื อของธุรกรรม ที มูลค่า
รวมของหลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนี ที ซื อและที โอนมา เพื อดํารงมูลค่าธุรกรรมตามประกาศกําหนด (ถ้าม)ี ณ สิ นวันไม่น้อย
กว่ามูลค่าธุรกรรม มาคํานวณอัตราส่วนการลงทุนเพิ มเติมเพื อชดเชยส่วนต่างของมูลค่าธุรกรรมกับมูลค่ารวมของหลักทรัพย์
หรือตราสารแห่งหนี ที ซื อและที โอนมา เพื อดํารงมูลค่าธุรกรรมตามประกาศกําหนด (ถ้ามี) ณ สิ นวันของธุรกรรมแรก ทั งนี หาก
ภายหลังการชดเชยส่วนต่างข้างต้น มูลค่าสุทธิของทุกหลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนี ที ซื อโดยมีสัญญาขายคืนยังคงน้อยกว่า
มูลค่าสุทธิของทุกธุรกรรม ให้นําธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืนมาคํานวณอัตราส่วนการลงทุนที คู่สัญญาเท่ากับส่วนต่าง
ดังกล่าว

3.13.1.16 บริษัทจัดการอาจทําธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ของกองทุนได้ โดยมีมูลค่าธุรกรรมรวมกันทั งสิ นไม่เกินร้อยละ
25 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั งนี การคํานวณมูลค่าธุรกรรมดังกล่าว ให้บริษัทจัดการคํานวณโดยใช้มูลค่าหลัก
ทรัพย์ที ให้ยืม รวมผลประโยชน์ที พึงได้รับจนถึงวันที คํานวณมูลค่าธุรกรรมดังกล่าว

ในกรณีที ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ในขณะที กองทุนเข้าทําธุรกรรม มีมูลค่าไม่เกินอัตราส่วนที กําหนดในวรรคหนึ ง หากต่อ
มาธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์นั นมีมูลค่าเกินอัตราส่วนดังกล่าวโดยมิได้เกิดจากการทําธุรกรรมเพิ มเติม บริษัทจัดการจะยังคง
มีไว้ซึ งธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ดังกล่าวต่อไปก็ได้

ให้บริษัทจัดการจัดทํารายงานโดยระบุวันที ทรัพย์สินนั นมีมูลค่าเกินอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดพร้อมสาเหตุ และส่งรายงาน
ดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมทราบภายในสามวันทําการนับแต่วันที ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์นั นมีมูลค่า
เกินอัตราส่วนที กําหนด พร้อมทั งจัดทําสําเนารายงานดังกล่าวไว้ที บริษัทจัดการเพื อให้สํานักงานสามารถตรวจสอบได้

3.13.1.17 ให้บริษัทจัดการคํานวณอัตราส่วนการลงทุนหรือมีไว้ซึ งใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิง
ไทย หน่วยลงทุนของกองทุนรวมพันธบัตรเอเชีย หรือธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 
(1) ในกรณีของใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย ให้นับมูลค่าของหลักทรัพย์อ้างอิงของใบแสดง
สิทธิดังกล่าว รวมในอัตราส่วนสําหรับหลักทรัพย์อ้างอิงดังกล่าวที กําหนดในโครงการนี โดยถือเสมือนหนึ งว่ากองทุนได้ลงทุน
หรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์อ้างอิงนั นโดยตรง ทั งนี บริษัทจัดการอาจไม่นับมูลค่าของใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที เกิดจากหลัก
ทรัพย์อ้างอิงไทยรวมในอัตราส่วนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญาที กําหนดตามข้อ 3.13.1.2 3.13.1.3 3.7.1.4
และข้อ 3.13.1.7 ก็ได้

มูลค่าของหลักทรัพย์อ้างอิงที นํามาคํานวณรวมในอัตราส่วนตามวรรคหนึ งให้มีมูลค่าเท่ากับมูลค่าใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์
ที เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทยที กองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้

(2) ในกรณีของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมพันธบัตรเอเชียบริษัทจัดการจะคํานวณอัตราส่วนการลงทุนโดยวิธีใดวิธีหนึ งดังต่อ
ไปนี 
(ก) นับมูลค่าของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมพันธบัตรเอเชียที กองทุนได้ลงทุนในหรือมีไว้ซึ งหน่วยลงทุนดังกล่าว หรือ
(ข) นับมูลค่าของทรัพย์สินที กองทุนรวมพันธบัตรเอเชียดังกล่าวลงทุนหรือมีไว้ รวมในอัตราส่วนสําหรับทรัพย์สินที กําหนดไว้
ในโครงการนี โดยถือเสมือนหนึ งว่ากองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินนั นโดยตรง
(3) ในกรณีของธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ บริษัทจัดการจะคํานวณอัตราส่วนการลงทุนใน หรือมีไว้ซึ งการให้ยืมหลักทรัพย์
โดยให้นับมูลค่าทรัพย์สินที ให้ยืมรวมในอัตราส่วนสําหรับหลักทรัพย์ที กําหนดไว้ในข้อ 3.13.1.2 3.13.1.3 3.13.1.4 และ
3.13.1.7 โดยถือเสมือนหนึ งว่ากองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์นั นอยู่ ทั งนี บริษัทจัดการอาจไม่นับรวมในอัตราส่วนที 
คํานวณตามคู่สัญญาที กําหนดตามข้อ 3.13.1.2 3.13.1.3 3.13.1.4 และ 3.13.1.7 ก็ได้

3.13.1.18 ในการคํานวณอัตราส่วนตามข้อ 3.13.1.2 และ ข้อ 3.13.1.3 ให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี รวม
ทั งเงื อนไขตามข้อ 3.13.1.18 ด้วย
(1) ในกรณีที ทรัพย์สินดังกล่าวมีผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกัน บริษัทจัดการจะคํานวณอัตราส่วนที ผู้ออก
ทรัพย์สินหรือผู้ที เป็นคู่สัญญาดังกล่าว หรือคํานวณอัตราส่วนผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกัน แล้วแต่กรณีก็ได้
(2) ในกรณีที ทรัพย์สินมีบุคคลมากกว่าหนึ งรายเป็นผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกัน บริษัทจัดการจะเลือก
คํานวณอัตราส่วนที ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกันรายใดรายหนึ งก็ได้

3.13.1.19 การคํานวณอัตราส่วนที ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกันตามข้อ 3.13.1.14 จะทําได้ต่อเมื อบุคคลดัง
กล่าวได้ทําการรับรองตลอดไป รับอาวัลทั งจํานวน สลักหลังโอนประเภทมีสิทธิไล่เบี ยโดยไม่มีข้อกําหนดลบล้างหรือจํากัด
ความรับผิดของผู้สลักหลัง หรือค้ําประกันต้นเงินและดอกเบี ยเต็มจํานวนแบบไม่มีเงื อนไข

3.13.1.20 ในกรณีที ตราสารแห่งหนี หรือ ตราสารกึ งหนี กึ งทุน ในขณะที ลงทุนหรือในขณะที ได้มาเป็นทรัพย์สินของกองทุน มี
มูลค่าไม่เกินอัตราส่วนที กําหนดข้างต้น หากต่อมาตราสารแห่งหนี หรือตราสารกึ งหนี กึ งทุนนั น มีมูลค่าเกินอัตราส่วนดังกล่าว
โดยสาเหตุถูกปรับลดอันดับความน่าเชื อถือ ให้บริษัทดําเนินการแก้ไขอัตราส่วนให้เป็นไปตามที กําหนด ภายใน 30 วันนับแต่
วันที มีการประกาศให้ทราบถึงเหตุดังกล่าว เว้นแต่ในกรณีที มีเหตุจําเป็นและสมควรโดยได้รับผ่อนผันจากสํานักงาน

3.13.1.21 ในกรณีที ทรัพย์สินในขณะที ลงทุนหรือในขณะที ได้มาเป็นทรัพย์สินของกองทุน มีมูลค่าไม่เกินอัตราส่วนที กําหนด
ข้างต้น หากต่อมามีมูลค่าเกินอัตราส่วนดังกล่าวจากการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น บริษัทจัดการจะยังคงมีไว้ซึ งทรัพย์สินดัง
กล่าวต่อไป ก็ได้ให้บริษัทจัดการจัดทํารายงานโดยระบุชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินตามวรรคหนึ ง และ
วันที ทรัพย์สินนั นมีมูลค่าเกินอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดพร้อมสาเหตุ และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกอง
ทุนรวมทราบ ภายในสามวันทําการนับแต่วันที ทรัพย์สินนั นมีมูลค่าเกินอัตราส่วนที กําหนด พร้อมทั งจัดทําสําเนารายงานดัง
กล่าวไว้ที บริษัทจัดการ เพื อให้สํานักงานสามารถตรวจสอบได้

3.13.1.22 ในกรณีที การรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นเป็นผลให้กองทุนรวมเป็นผู้ถือหุ้นที บริษัทใดเป็นผู้ออก เพื อเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนรวม เมื อรวมกันทุกกองทุนรวมที บริษัทจัดการเป็นผู้รับผิดชอบดําเนินการเกินกว่าร้อยละ 25 ของจํานวนหุ้นที 
จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของบริษัทนั น บริษัทจัดการจะดําเนินการตามประกาศที สน. 24/2552 เรื อง การลงทุนและการมีไว้
เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุน ลงวันที  28 กรกฎาคม 2552 ดังนี คือ
(1) ปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศที กําหนดให้บริษัทจัดการสามารถรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นได้
(2) งดเว้นการใช้สิทธิออกเสียงในหุ้นจํานวนที เกินอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าว เว้นแต่กรณีที มีเหตุ
จําเป็นและสมควรโดยได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน และ
(3) กรณีที เป็นหุ้นของบริษัทจดทะเบียน และการได้มาซึ งหุ้นของบริษัทดังกล่าว เป็นผลให้กองทุนได้มา หรือเป็นผู้ถือหุ้นของ
บริษัทนั นจนถึงหรือข้ามจุดที ต้องทําคําเสนอซื อ บริษัทจัดการต้องดําเนินการเพื อให้ได้รับการยกเว้นการทําคําเสนอซื อโดย
การลดสัดส่วนการถือหุ้นหรือลดการมีอํานาจควบคุม หรือยื นคําขอผ่อนผันการทําคําเสนอซื อ ตามประกาศคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื อครอบงํากิจการ ทั งนี การ
ลดสัดส่วนการถือหุ้นดังกล่าว ให้บริษัทจัดการลดสัดส่วนตามสัดส่วนของหุ้นของบริษัทจดทะเบียนที แต่ละกองทุนได้มาจาก
การรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น

3.13.1. 23 ในกรณีที ทรัพย์สินในขณะที ลงทุนหรือในขณะที ได้มาเป็นทรัพย์สินของกองทุน มีมูลค่าไม่เกินอัตราส่วนที กําหนด
ข้างต้น หากต่อมามีมูลค่าเกินอัตราส่วนดังกล่าวโดยไม่เข้าลักษณะตามข้อ 3.13.1.6 ข้อ 3.13.1.17  19 และการเกิน
อัตราส่วนดังกล่าวมิได้เกิดจากการลงทุนหรือได้ทรัพย์สินมาเพิ มเติม บริษัทจัดการจะยังคงมีไว้ซึ งทรัพย์สินดังกล่าวต่อไปก็ได้

ให้บริษัทจัดการจัดทํารายงานโดยระบุชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินตามวรรคหนึ ง และวันที ทรัพย์สินนั น
มีมูลค่าเกินอัตราส่วนที กําหนดพร้อมสาเหตุ และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ทราบภายในสามวัน
ทําการ
นับแต่วันที ทรัพย์สินนั นมีมูลค่าเกินอัตราส่วนที กําหนด พร้อมทั งจัดทําสําเนารายงานดังกล่าวไว้ที บริษัทจัดการเพื อให้สํานักงาน
สามารถตรวจสอบได้

3.13.1.24 ข้อจํากัดการลงทุนข้างต้นจะไม่นํามาบังคับใช้ในกรณีที ปรากฏเหตุตามหัวข้อ “การเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม”
และบริษัทจัดการต้องดําเนินการเพื อเลิกกองทุนตามหัวข้อ “การดําเนินการของบริษัทจัดการเมื อเลิกกองทุนรวม”

สรุปอัตราส่วนการลงทุน : 

1. Total noninvestment grade : ลงทุนไม่เกินร้อยละ 100.00 
2. Noninvestment grade company limit : ลงทุนไม่เกินร้อยละ 25.00 
3. Investment grade company limit : ลงทุนไม่เกินร้อยละ 25 
4. Financial institution company limit : ลงทุนไม่เกินร้อยละ 25 
5. Individual fund limit : ลงทุนไม่เกินร้อยละ 25.00 
6. Total fund limit : ลงทุนไม่เกินร้อยละ 25.00 

3.13.2. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นในต่างประเทศ : 

สําหรับกองทุนที มีการลงทุนหรือเข้าเป็นคู่สัญญาในต่างประเทศ ให้บริษัทจัดการลงทุนหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นเพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุน ตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดดังต่อไปนี เพิ มเติมด้วย ทั งนี อัตราส่วนที คํานวณ
ตามประเภททรัพย์สิน ข้อกําหนดในการคํานวณอัตราส่วน และการดําเนินการเมื อมีเหตุที ทําให้ไม่เป็นไปตาม
อัตราส่วน ให้เป็นไปตามที กําหนดในข้อ 3.13.1. โดยอนุโลม

3.13.2.1 บริษัทจัดการอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินดังต่อไปนี เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม โดยไม่จํากัดอัตราส่วน
(1) เงินฝากในสถาบันการเงินต่างประเทศหรือตราสารหนี ที มีลักษณะคล้ายเงินฝากในต่างประเทศตามข้อ 3.12.2.2 ที มี
วัตถุประสงค์เพื อการดําเนินงาน
(2) ตราสารภาครัฐต่างประเทศตามข้อ 3.12.2.1 (1) ที มีอันดับความน่าเชื อถืออยู่ในสองอันดับแรก หรือสัญญาซื อขายล่วง
หน้าที มีสินค้าเป็นตราสารดังกล่าว
ในกรณีของกองทุนรวมเปิด มูลค่าของตราสารภาครัฐต่างประเทศตามข้อ (2) เมื อรวมกันแล้วต้องไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่า
ตราสารนั นในแต่ละรุ่น เว้นแต่เป็นกองทุนรวมเปิดที มีการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งล่วงหน้าซึ งระบุเวลาแน่นอน
(auto redemption) 

3.13.2.2 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งตราสารภาครัฐต่างประเทศที นอกเหนือจากข้อ 3.13.2.1 (2)หรือสัญญาซื อขาย
ล่วงหน้าที มีสินค้าเป็นตราสารดังกล่าว เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนได้โดยมีมูลค่ารวมกันทั งสิ นเมื อคํานวณเฉพาะผู้ออกหรือผู้
เป็นคู่สัญญารายนั น ไม่เกินร้อยละ 35 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั งนี ให้นับรวมกับอัตราส่วนการลงทุนในประเทศ
ด้วย

ในกรณีของกองทุนรวมเปิด มูลค่าของตราสารภาครัฐต่างประเทศตามวรรคหนึ ง ต้องไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าตราสารนั นใน
แต่ละรุ่น เว้นแต่เป็นกองทุนรวมเปิดที มีการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งล่วงหน้าซึ งระบุเวลาแน่นอน (auto
redemption) 

การคํานวณอัตราส่วนตามวรรคหนึ ง ให้นับตราสารตามวรรคหนึ งและทรัพย์สินทุกประเภทที ผู้ออกหรือผู้เป็นคู่สัญญารายดัง
กล่าวเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญา ซึ งกองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินเหล่านั น
รวมในอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าวด้วย

3.13.2.3 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งเงินฝากในสถาบันการเงินต่างประเทศที มีอันดับความน่าเชื อถืออยู่ในอันดับที 
สามารถลงทุนได้ โดยมีมูลค่ารวมกันทั งสิ นเมื อคํานวณเพาะสถาบันการเงินต่างประเทศรายนั น ไม่เกินร้อยละ 25 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

การคํานวณอัตราส่วนตามวรรคหนึ ง ให้นับมูลค่าของทรัพย์สินที กองทุนลงทุนหรือมีไว้ดังต่อไปนี รวมในอัตราส่วนดังกล่าว
1. ทรัพย์สินตามข้อ 3.13.2.4 วรรคหนึ ง และข้อ3.13.2.7 (1) ที สถาบันการเงินต่างประเทศรายเดียวกันเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู ้
รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญา
2. ทรัพย์สินตามข้อ 3.13.1.3 ข้อ 3.13.2.4 และข้อ 3.13.2.7 (1) ที ธนาคารพาณิชย์ซึ งเป็นสาขาของสถาบันการเงินต่าง
ประเทศรายนั นเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญา
ในกรณีที กองทุนมีเงินฝากตามวรรคหนึ ง หรือวรรคสอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื อการดําเนินงานของกองทุน ให้นับมูลค่าของเงิน
ฝากดังกล่าวรวมในอัตราส่วนตามวรรคหนึ ง

3.13.2.4 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินดังต่อไปนี ที บุคคลใดเป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลัก
หลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญา เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนได้ โดยมีมูลค่ารวมกันทั งสิ นเมื อคํานวณเฉพาะผู้ออก ผู้สั งจ่าย
ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญารายนั น ไม่เกินร้อยละ 25 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั งนี 
ให้นับรวมกับอัตราส่วนการลงทุนในประเทศด้วย
(1) ตราสารแห่งหนี ต่างประเทศตามข้อ 3.12.2.1 
(2) หน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศตามข้อ 3.12.2.1 (3) 
(3) สัญญาซื อขายล่วงหน้า ตามข้อ 3.12.2.3 ที คู่สัญญามีอันดับความน่าเชื อถืออยู่ในอันดับที สามารถลงทุนได ้(investment
grade) 
(4) เงินฝากในสถาบันการเงินต่างประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื อการลงทุน
(5) ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิง ที มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นพันธบัตร หรือหุ้นกู้ที ไม่ใช่หุ้นกู้อนุพันธ์
ตามข้อ 13.2.2.5 ทั งนี เฉพาะที มีอันดับความน่าเชื อถืออยู่ในอันดับที สามารถลงทุนได ้(investment grade)
(6) หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และตราสารของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศ ตามข้อ 13.2.2.6

3.13.2.5 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินที กลุ่มกิจการใดเป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้คํ้า
ประกัน หรือคู่สัญญา เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนได้ โดยมีมูลค่ารวมกันทั งสิ นของกลุ่มกิจการนั นไม่เกินอัตราอย่างใดอย่าง
หนึ งดังต่อไปนี แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า
(1) ร้อยละสามสิบของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน
(2) อัตราที คํานวณได้จากนํ้าหนักของกลุ่มกิจการดังกล่าวในตัวชี วัด (benchmark) ของกองทุนนั นรวมกับร้อยละสิบของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนนั น ทั งนี ตัวชี วัดดังกล่าวต้องเป็นดัชนีหรือองค์ประกอบของดัชนี ที มีการเผยแพร่อย่างกว้างขวาง
และสอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนั น

3.13.2.6 การลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินที บริษัทในกลุ่มกิจการใดเป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย หรือคู่สัญญา เพื อเป็นทรัพย์สินของกอง
ทุน หากทรัพย์สินดังกล่าวเป็นองค์ประกอบที ใช้ในการคํานวณตัวชี วัด (benchmark) ของกองทุนนั น บริษัทจัดการอาจลงทุน
หรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินดังกล่าวโดยมีมูลค่ารวมกันทั งสิ นเมื อคํานวณเฉพาะผู้ออก ผู้สั งจ่าย หรือคู่สัญญารายนั น ไม่เกินอัตราที 
คํานวณได้จากนํ้าหนักของทรัพย์สินดังกล่าวในตัวชี วัดรวมกับร้อยละสิบของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั งนี เฉพาะใน
กรณีที อัตราดังกล่าวสูงกว่าอัตราส่วนที กําหนดไว้ในข้อ 3.13.2.2 ข้อ 3.13.2.4 และข้อ 3.13.2.7 แล้วแต่กรณี

มิให้นําความในข้อ 3.13.2.2 ข้อ 3.13.2.4 และข้อ 3.13.2.7 มาใช้บังคับกับกรณีตามวรรคหนึ ง

3.13.2.7 บริษัทจัดการอาจลงทุน หรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินอื นนอกเหนือจากกรณีที กําหนดไว้ในข้อ 3.13.2.2  3.13.2.3 และข้อ
3.13.2.4 เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมตามอัตราส่วนดังต่อไปนี 
(1) การลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินดังกล่าวซึ งบุคคลใดเป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่
สัญญา ต้องมีมูลค่ารวมกันทั งสิ นเมื อคํานวณเฉพาะผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญา
รายนั น ไม่เกินร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
(2) การลงทุนในหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินตาม (1) เมื อคํานวณรวมทุกบุคคลที เป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง
ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญาแล้วต้องมีมูลค่ารวมกันทั งสิ นไม่เกินร้อยละ15 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

3.13.2.8 ในกรณีของกองทุนรวม ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมลงทุนหรือมีไว้ซึ งเงินฝาก บัตรเงินฝาก ตั วแลกเงิน หรือตั ว
สัญญาใช้เงิน ที ธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ บรรษัทตลาดรอง
สินเชื อที อยู่อาศัย หรือสถาบันการเงินที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น หรือธนาคารต่างประเทศเป็นผู้ออกหรือคู่สัญญา เป็นจํานวน
ที มีมูลค่ารวมโดยเฉลี ยไม่เกิน ร้อยละ 45 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ในรอบระยะเวลาบัญชี หรือในรอบอายุ
ของกองทุนรวมสําหรับกองทุนรวมที มีอายุน้อยกว่า 1 ปีแล้วแต่กรณี โดยให้นับรวมเงินฝากในประเทศและต่างประเทศ ทั งนี 
ไม่ว่ากรณีใด มิให้คํานวณเงินฝากในบัญชีเงินฝากเพื อการดําเนินงานของกองทุนเข้าในอัตราส่วนดังกล่าว
อัตราส่วนตามวรรคหนึ งมิให้นํามาใช้บังคับกับกองทุนรวมที มีการกําหนดอายุโครงการตั งแต่หนึ งปีขึ นไป ทั งนี เฉพาะในระยะ
เวลาหกเดือนก่อนวันครบกําหนดอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม
ในกรณีที เงินฝากหรือตราสารแห่งหนี ที มีลักษณะคล้ายเงินฝากที กองทุนรวมลงทุนในหรือมีไว้เกินอัตราส่วนที กําหนดตามวรรค
หนึ ง ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินดังกล่าวให้มีมูลค่ารวมโดยเฉลี ยไม่เกินร้อยละ 45 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมภายในสามสิบวันนับแต่วันสิ นรอบปีบัญชีนั น ทั งนี ให้คํานวณอัตราส่วนการลงทุนหรือมีไว้ซึ ง
ทรัพย์สินดังกล่าว โดยเฉลี ยตั งแต่วันแรกของรอบปีบัญชีนั นจนถึงวันที ทรัพย์สินนั นมีมูลค่าเป็นไปตามอัตราส่วนดังกล่าว
เมื อบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ปฏิบัติตามวรรคสามแล้ว ให้บริษัทรายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมทราบภายใน
วันทําการถัดจากวันที ทรัพย์สินนั นมีมูลค่ารวมโดยเฉลี ยไม่เกินร้อยละ 45 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม เพื อให้ผู้
ดูแลผล ประโยชน์ของกองทุนรวม ตรวจสอบการปฏิบัติดังกล่าว ทั งนี บริษัทต้องดําเนินการให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน
รวมแจ้งให้สํานักงานทราบภายในห้าวันนับแต่วันที ได้รับรายงานจากบริษัทด้วย
หากบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถปฏิบัติตามวรรคสามได้ สํานักงานอาจสั งให้บริษัทเลิกกองทุนรวมนั น

3.13.2.9 ในกรณีที มีเหตุจําเป็นและสมควร เพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนอันเนื องมาจากปัญหาความผันผวน
(fluctuation) ของตลาดเงินและตลาดทุนในวงกว้างในรอบปีบัญชีใด บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจขอผ่อนผันต่อสํานักงาน
เพื อไม่ต้องนําการลงทุนในหรือมีไว้ซึ งเงินฝาก บัตรเงินฝาก ตั วแลกเงิน หรือตั วสัญญาใช้เงิน ในช่วงเวลาที เกิดความผันผวนดัง
กล่าวมารวมคํานวณอัตราส่วนการลงทุนตามข้อ 3.13.2.8 ได้สําหรับรอบปีบัญชีนั น

3.13.2.10 บริษัทจัดการอาจลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้าที มีคู่สัญญาเป็นศูนย์ซื อขายสัญญาซื อขายล่วงหน้าโดยไม่จํากัด
อัตราส่วนของคู่สัญญา

3.13.2.11 การคํานวณมูลค่าการลงทุนหรือมีไว้ซึ งสัญญาซื อขายล่วงหน้าเพื อการคํานวณอัตราส่วนการลงทุนตามข้อ 3.13.2.2
และข้อ 3.13.2.4 ให้นับมูลค่าที คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งมีหน้าที ต้องชําระตามสัญญาซื อขายล่วงหน้า รวมคํานวณในอัตราส่วนของ
บุคคลที เป็นคู่สัญญาดังกล่าว เว้นแต่กรณีที กองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้ซึ งสัญญานั น ในศูนย์ซื อขายสัญญาซื อขายล่วงหน้า
บริษัทจัดการไม่ต้องคํานวณมูลค่าและอัตราส่วนตามที กําหนดในข้อดังกล่าว

3.13.2.12 ในการคํานวณอัตราส่วนตามข้อ 3.13.2.2 และ ข้อ 3.13.2.4 ให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี รวม
ทั งเงื อนไขตามข้อ 3.13.2.13 ด้วย
(1) ในกรณีที ทรัพย์สินดังกล่าวมีผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกัน บริษัทจัดการจะคํานวณอัตราส่วนที ผู้ออก
ทรัพย์สินหรือผู้ที เป็นคู่สัญญาดังกล่าว หรือคํานวณอัตราส่วนผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกัน แล้วแต่กรณีก็ได้
(2) ในกรณีที ทรัพย์สินมีบุคคลมากกว่าหนึ งรายเป็นผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกัน บริษัทจัดการจะเลือก
คํานวณอัตราส่วนที ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกันรายใดรายหนึ งก็ได้

3.13.2.13 การคํานวณอัตราส่วนที ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกันตามข้อ 3.13.2.12 จะทําได้ต่อเมื อบุคคลดัง
กล่าวได้ทําการรับรองตลอดไป รับอาวัลทั งจํานวน สลักหลังโอนประเภทมีสิทธิไล่เบี ยโดยไม่มีข้อกําหนดลบล้างหรือจํากัด
ความรับผิดของผู้สลักหลัง หรือค้ําประกันต้นเงินและดอกเบี ยเต็มจํานวนแบบไม่มีเงื อนไข

3.13.2.14 ในกรณีที ตราสารแห่งหนี ในขณะที ลงทุนหรือในขณะที ได้มาเป็นทรัพย์สินของกองทุน มีมูลค่าไม่เกินอัตราส่วนที 
กําหนดข้างต้น หากต่อมาตราสารแห่งหนี มีมูลค่าเกินอัตราส่วนดังกล่าวโดยสาเหตุ ถูกปรับลดอันดับความน่าเชื อถือให้บริษัท
ดําเนินการแก้ไขอัตราส่วนให้เป็นไปตามที กําหนดภายใน 30 วันนับแต่วันที มีการประกาศให้ทราบถึงเหตุดังกล่าว เว้นแต่ใน
กรณีที มีเหตุจําเป็นและสมควรโดยได้รับผ่อนผันจากสํานักงาน

3.13.2.15 ในกรณีที ทรัพย์สินในขณะที ลงทุนหรือในขณะที ได้มาเป็นทรัพย์สินของกองทุน มีมูลค่าไม่เกินอัตราส่วนที กําหนด
ข้างต้น หากต่อมามีมูลค่าเกินอัตราส่วนดังกล่าวจากการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น บริษัทจัดการจะยังคงมีไว้ซึ งทรัพย์สินดัง
กล่าวต่อไปก็ได้

ให้บริษัทจัดการจัดทํารายงานโดยระบุชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินตามวรรคหนึ ง และวันที ทรัพย์สินนั น
มีมูลค่าเกินอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดพร้อมสาเหตุ และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ทราบ
ภายในสามวันทําการนับแต่วันที ทรัพย์สินนั นมีมูลค่าเกินอัตราส่วนที กําหนด พร้อมทั งจัดทําสําเนารายงานดังกล่าวไว้ ที บริษัท
จัดการเพื อให้สํานักงานสามารถตรวจสอบได้

3.13.2.16 ในกรณีที ทรัพย์สินในขณะที ลงทุนหรือในขณะที ได้มาเป็นทรัพย์สินของกองทุน มีมูลค่าไม่เกินอัตราส่วนที กําหนด
ข้างต้น หากต่อมามีมูลค่าเกินอัตราส่วนดังกล่าวโดยไม่เข้าลักษณะตาม 3.13.2.8 ข้อ 3.13.2.14 และข้อ 3.13.2.15 และการ
เกินอัตราส่วนดังกล่าวมิได้เกิดจากการลงทุนหรือได้ทรัพย์สินมาเพิ มเติม บริษัทจัดการจะยังคงมีไว้ซึ งทรัพย์สินดังกล่าวต่อไป
ก็ได้

ให้บริษัทจัดการจัดทํารายงานโดยระบุชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินตามวรรคหนึ ง และวันที ทรัพย์สินนั น
มีมูลค่าเกินอัตราส่วนที กําหนดพร้อมสาเหตุ และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ทราบภายในสามวัน
ทําการนับแต่วันที ทรัพย์สินนั นมีมูลค่าเกินอัตราส่วนที กําหนด พร้อมทั งจัดทําสําเนารายงานดังกล่าวไว้ที บริษัทจัดการเพื อให้
สํานักงานสามารถตรวจสอบได้

3.13.2.17 ข้อจํากัดการลงทุนข้างต้นจะไม่นํามาบังคับใช้ในกรณีที ปรากฏเหตุตามหัวข้อ “การเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม”
และบริษัทจัดการต้องดําเนินการเพื อเลิกกองทุนตามหัวข้อ “การดําเนินการของบริษัทจัดการเมื อเลิกกองทุนรวม”

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) : 

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.3. รายละเอียดเพิ มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : 

ไม่มี

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 โทรสาร

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

บริษัทจัดการจะเสนอขายหน่วยลงทุนในระยะเวลาเสนอขายครั งแรกที ระบุไว้ในหนังสือชี ชวน โดยเริ มตั งแต่เวลาเปิดทําการ
ของบริษัทจัดการ หรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ถึงเวลา 15.30 น.

5.2.1 การขอรับหนังสือชี ชวนและเอกสารการจองซื อ
ผู้สนใจจองซื อหน่วยลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี ชวน และ เอกสารการจองซื อได้ที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื อคืน ทุกวัน ระหว่าง เวลาทําการ

5.2.2 วิธีการเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน
ในกรณีที ไม่เคยมีบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน ผู้สนใจลงทุนต้องเปิดบัญชีดังกล่าวก่อน โดยกรอกรายละเอียดในใบคําขอเปิดบัญชีผู้
ถือหน่วยลงทุน และเอกสารที กําหนดอย่างถูกต้องและตามความเป็นจริง พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน ตามที บริษัทจัดการ
กําหนดในการเปิดบัญชีซึ งลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง

ผู้จองซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนต้องรับทราบและยินยอมที จะปฏิบัติตามเงื อนไขที กําหนดในใบคําขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน
และใบคําขอเปลี ยนแปลงข้อมูล รวมทั งเงื อนไขอื น ๆ ที บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะกําหนดต่อไป ซึ งจะติดประกาศไว้ที 
บริษัทจัดการ หรือมีจดหมายเพื อแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ ทั งนี กรณีบริษัทจัดการจะแก้ไขเปลี ยนแปลงวิธีการเปิดบัญชี
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยติดประกาศไว้ที บริษัทจัดการ และสํานักงานของผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื อคืน

5.2.3 เอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชี
1. กรณีบุคคลธรรมดา
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรประจําตัวข้าราชการ หรือสําเนาบัตรประจําตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือสําเนา
หนังสือเดินทางซึ งลงนามรับรองความถูกต้อง

2. กรณีนิติบุคคล
(1) สําเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์
(2) สําเนาหนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับ
(3) ตัวอย่างลายมือชื อผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล และเงื อนไขการลงนาม
(4) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล

ทั งนี เอกสารต่าง ๆ ต้องลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง

5.2.4 วิธีการจองซื อหน่วยลงทุน
เมื อผู้สนใจจองซื อหน่วยลงทุนมีบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน แล้ว สามารถจองซื อหน่วยลงทุนด้วยตนเองที บริษัทจัดการหรือผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ได้ตามราคาเสนอขายหน่วยลงทุนในการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก โดยกรอกใบคําสั งซื อ
หน่วยลงทุนให้ครบถ้วนพร้อมชําระเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุน โดยผู้สั งซื อจะต้องสั งซื อหน่วยลงทุนไม่ตํ่ากว่า 50,000 บาท

5.2.5 การรับชําระ และการเก็บรักษาเงินค่าซื อหน่วยลงทุน
ผู้จองซื ออาจชําระเป็นเงินสด หรือชําระเป็นเช็ค ดราฟต์ หรือวิธีอื นใด โดยการชําระเป็นเช็ค ดราฟต์ หรือวิธีอื นใดผู้จองซื อต้อง
ขีดคร่อมเฉพาะสั งจ่าย “บัญชีจองซื อหน่วยลงทุนของ บลจ.แอสเซท พลัส จํากัด” ซึ งเป็นบัญชีกระแสรายวัน ที เปิดไว้กับ
ธนาคารดังต่อไปนี ซึ งดอกเบี ยรับหรือผลประโยชน์ใดๆ ที ได้รับจากบัญชีจองซื อหน่วยลงทุนข้างต้น บริษัทจัดการจะดําเนินการ
ให้เป็นผลประโยชน์ต่อกองทุน
• ธนาคารกสิกรไทย สาขาราษฎร์บูรณะ
• ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาพระรามที  3
• ธนาคารกรุงเทพ สาขาสาทร
• ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาถนนวิทยุ
บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงเพิ มเติมบัญชีดังกล่าว โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ โดยจะติดประกาศไ
ที ที ทําการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

ทั งนี ในการชําระเงินไม่ว่าด้วยวิธีใด หากมิใช่กรณีที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิดอื นภายใต้การ
จัดการของบริษัทจัดการเพื อจองซื อหน่วยลงทุนของกองทุน บริษัทจัดการต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้ก่อนระยะเวลาเสนอ
ขายครั งแรกจะสิ นสุด

ในกรณีที ผู้จองซื อชําระเป็นเงินสด หรือวิธีอื นใดที สามารถเรียกเก็บเงินได้ทันที ผู้จองซื อสามารถจองซื อได้ภายในเวลา 15.30
น. แต่หากผู้จองซื อชําระเป็นเช็ค ดราฟต์ หรือวิธีอื นใดที ต้องส่งเรียกเก็บเงินและทราบผลในวันทําการถัดไป ผู้จองซื อต้อง
ชําระค่าซื อหน่วยลงทุนภายในเวลา 12.00 น.

การจองซื อหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื อบริษัทจัดการได้รับเงินค่าซื อหน่วยลงทุนครบตามจํานวนเงินที สั งซื อ และได้ทํา
รายการขายหน่วยลงทุนแล้ว เพื อให้บริษัทจัดการจัดสรรหน่วยลงทุน ผู้จองซื อหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกคําสั งจองซื อ
หน่วยลงทุนนั นได้เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

ในกรณีที ผู้จองซื อหน่วยลงทุนชําระเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุนเป็นเช็ค ดราฟต์ หรือวิธีอื นใดซึ งถูกปฏิเสธการจ่ายเงิน บริษัท
จัดการจะดําเนินการยกเลิกรายการจองซื อหน่วยลงทุนนั นและแจ้งให้ผู้จองซื อทราบ
บริษัทจัดการจะนําเงินที ได้รับจากการจองซื อหน่วยลงทุนนี เก็บรักษาไว้ในบัญชีเงินฝากในนาม “บัญชีจองซื อหน่วยลงทุนของ
บลจ. แอสเซท พลัส จํากัด” 

5.2.6 การจัดสรรหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื อโดยคํานวณจากจํานวนเงินที ได้รับชําระหารด้วยมูลค่าที ตราไว้ โดยจํานวน
หน่วยลงทุนที ได้รับจัดสรรจะคํานวณตามหลักสากลเป็นตัวเลขทศนิยม 5 ตําแหน่งแต่ใช้ทศนิยม 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยม
ตําแหน่งที  5 ทิ ง

กรณีที ผู้จองซื อชําระค่าจองซื อหน่วยลงทุนเป็นเช็ค ดราฟต์ ตั วแลกเงิน คําสั งจ่ายเงิน หรือวิธีอื นใด บริษัทจัดการจะจัดสรร
หน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื อหน่วยลงทุน ณ วันที บริษัทจัดการ สามารถเรียกเก็บเงินจากเช็ค ดราฟต์ ตั วแลกเงิน คําสั งจ่ายเงิน
หรือวิธีการอื นใดได้เรียบร้อยแล้ว และวันที บริษัทจัดการได้รับเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุนจะต้องอยู่ระหว่างระยะเวลาเสนอขาย
โดยบริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนตามหลักการ “จองซื อก่อนได้ก่อน” 

ในกรณีที จํานวนเงินที ระบุในใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนไม่ตรงกับจํานวนเงินที บริษัทจัดการได้รับชําระ บริษัทจัดการจะจัดสรร
หน่วยลงทุนให้ตามจํานวนเงินที ได้รับชําระเป็นเกณฑ์
ในกรณีที การจองซื อหน่วยลงทุนนั นมีผลให้จํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินจํานวนหน่วยลงทุนที ได้รับอนุมัติจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนโดยใช้หลักการ “จองซื อก่อนได้ก่อน” ตามคําสั งซื อที สามารถเรียก
เก็บเงินได้ ในกรณีที จองซื อพร้อมกัน และมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรร บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรหน่วยลงทุน
ที เหลืออยู่ให้ผู้จองซื อ ที จองซื อพร้อมกันนั นตามสัดส่วนจํานวนหน่วยลงทุนที ผู้จองซื อแต่ละรายจองซื อเข้ามา (Pro Rata)
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทั งหมดก็ได้โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้
ทราบล่วงหน้า

ในกรณีที บริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการจัดสรรหน่วยลงทุนมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือหน่วย
ลงทุน หรือต่อชื อเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะจัดสรรหรือไม่
จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทั งหมดก็ได้ โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ผู้จองซื อทราบล่วงหน้า

5.2.7 การคืนเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุน
ในกรณีที ผู้จองซื อหน่วยลงทุนในการเสนอขายครั งแรกไม่ได้รับการจัดสรรไม่ว่าทั งหมด หรือบางส่วน และ/หรือในกรณีที 
บริษัทจัดการต้องยุติโครงการจัดการเนื องจากไม่สามารถจําหน่ายให้แก่ประชาชนได้ถึง 35 ราย หรือในกรณีที มีการจัดสรร
หน่วยลงทุนให้แก่บุคคลใด หรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกินกว่าหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด
บริษัทจัดการจะแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันสิ นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุน
ครั งแรก และจะคืนเงินค่าซื อหน่วยลงทุนส่วนที ไม่ได้รับการจัดสรรพร้อมดอกเบี ย (ถ้ามี) ให้ผู้จองซื อตามวิธีการรับเงินค่าขาย
คืนหน่วยลงทุนที ผู้จองซื อระบุไว้ในใบคําขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน ภายใน 1 เดือน นับแต่วันสิ นสุดการเสนอขายหน่วย
ลงทุนครั งแรก หรือนับตั งแต่วันปิดการเสนอขายแล้วแต่กรณี เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ให้ดําเนินการโครงการจัดการต่อไปได้ หากบริษัทจัดการไม่สามารถคืนเงินพร้อมดอกเบี ย (ถ้าม)ี อันเนื องจากความผิด
พลาดของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะชําระดอกเบี ยในอัตราไม่ต่ํากว่าร้อยละเจ็ดครึ งต่อปี นับแต่วันที ครบกําหนดเวลาดัง
กล่าวข้างต้น ถึงวันที บริษัทจัดการชําระเงินค่าจองซื อคืนจนครบถ้วน

5.2.8 เงื อนไขการขายหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะปฏิเสธคําสั งซื อหากผู้ลงทุนไม่ใช่ "ผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย"

บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนภายในประเทศไทย และมีวัตถุประสงค์ที จะไม่เสนอขาย
หน่วยลงทุนของกองทุนกับหรือเพื อประโยชน์ของประเทศสหรัฐอเมริกา พลเมืองสหรัฐอเมริกา รวมถึงผู้ที มีหนังสือเดินทางของ
ประเทศสหรัฐอเมริกาหรือผู้ที มีถิ นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา หรือบุคคลซึ งโดยปกติมีถิ นที อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกอง
ทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าวและบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนซึ งจัดให้มีขึ นและดําเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา บริษัทจัดการจึงขอ
สงวนสิทธิที จะปฏิเสธหรือระงับการสั งซื อ การจัดสรร และ/หรือการโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมสําหรับผู้
ลงทุนที เป็นบุคคลอเมริกัน (US person) ดังที กล่าวมาข้างต้น เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก

ในการชําระค่าซื อหน่วยลงทุน หากมิใช่กรณีที ผู้จองซื อหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอื นที จัดตั งโดยบริษัท
จัดการเพื อจองซื อหน่วยลงทุนของกองทุนนี ผู้จองซื อจะต้องชําระค่าซื อหน่วยลงทุนด้วยเงินจนเต็มมูลค่า จะหักกลบลบหนี กับ
บริษัทจัดการไม่ได้

การจองซื อหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื อบริษัทจัดการได้รับเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวนและได้ทํารายการขายหน่วย
ลงทุนแล้ว เพื อให้บริษัทจัดการจัดสรรหน่วยลงทุนและผู้จองซื อจะไม่สามารถยกเลิกคําสั งจองซื อหน่วยลงทุนนั นได้ เว้นแต่ จะ
ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธการจองซื อตามคําสั งจองซื อหน่วยลงทุน ในกรณีที บริษัทจัดการได้
พิจารณาแล้วว่าการจองซื อในกรณีดังกล่าวมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรือต่อชื อเสียง
หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ

สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ นหลังจากนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการจองซื อหน่วยลงทุนของผู้จองซื อ
หน่วยลงทุนแล้วเท่านั น

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

 

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

บริษัทจัดการจะเสนอขายหน่วยลงทุนระหว่างการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกเท่านั น โดยจะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนภาย
หลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก

7. การรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

7.1. ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 บริษัทจัดการ

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.3. วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 รับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.4.1 บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติดังนี 

1. บริษัทจัดการจะรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติไม่เกินปีละ 4 ครั ง โดยบริษัทจัดการจะแจ้งกําหนดวันทําการรับซื อคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบทางไปรษณีย์ ภายใน 30 วันนับตั งแต่วันถัดจากวันจดทะเบียนกองทรัพย์สิน
เป็นกองทุนรวม

ทั งนี บริษัทจัดการจะรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายที มีชื อปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วย
ลงทุน ณ เวลา 8.00 น. ของวันที บริษัทจัดการกําหนดให้มีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

ในการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ บริษัทจัดการมีนโยบายที จะรับซื อคืนเป็นจํานวนเงินที จัดสรรจากเงินสดรับที ได้จาก
ดอกเบี ย และ/หรือกําไรจากเงินลงทุนของตราสารแห่งหนี หรือหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นที กองทุนลงทุน หลังหักค่าใช้จ่าย
ของกองทุน (ถ้ามี) โดยจะจัดสรรเป็นจํานวนเงินที เท่าๆ กันสําหรับแต่ละหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน กรณีที กองทุนได้รับผลกระทบจากการได้รับชําระเงิน
ตามตราสารหนี หรือหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นที กองทุนลงทุนไว้ แตกต่างไปจากเงื อนไขที กําหนด โดยบริษัทจะประกาศใ
ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบในเวปไซต์ของบริษัทจัดการ

2. สําหรับการรับซื อคืนหน่วยลงทุนงวดสุดท้าย บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติที เหลือทั งหมดของผู้
ถือหน่วยลงทุนทุกราย ณ วันครบอายุโครงการ

7.4.2  การจัดสรรเงินให้แก่ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุน
ยกเว้นในกรณีตามข้อ “การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน” หรือ “การไม่ขายหรือไม่
รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน” หรือ “การหยุดรับซื อคืนหน่วยลงทุน” บริษัทจัดการจะจัดสรร
เงินให้แก่ ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยคํานวณจากราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ณ สิ นวันที บริษัทจัดการดําเนินการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติ หากวันดังกล่าวตรงกับวันหยุดจะเลื อนเป็นวันทําการถัดไป

บริษัทจัดการจะคํานวณจํานวนหน่วยลงทุนที จะรับซื อคืนอัตโนมัติ โดยหารจํานวนเงินที จะรับซื อคืนด้วยราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการรับซื อคืนนั น ทั งนี จํานวนหน่วยลงทุนที คํานวณได้จะเป็นตัวเลขทศนิยม 4 ตําแหน่ง โดยตัด
ทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง

บริษัทจัดการจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในทะเบียนหน่วยลงทุน ในวันทําการถัดจากวันทําการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนจํานวนนั น

7.4.3 การชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน ภายใน 5 วันทําการ นับตั งแต่วันถัดจากวัน
ที ทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ในการชําระเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนให้
แก่ ผู้ถือหน่วยลงทุนตามวิธีการที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในใบคําขอเปิดบัญชี ผู้ถือหน่วยลงทุน หรือใบคําสั งขายคืนหน่วย
ลงทุน

7.4.4  เงื อนไขในการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ตกลงสั งขายคืนหน่วยลงทุน และยินยอมให้บริษัทจัดการรับซื อหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
ตามกําหนดเวลาที บริษัทจัดการกําหนด

นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก้ผู้ถือหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ ภายใน 5 วันทําการ
นับตั งแต่วันถัดจากวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมติั

การสั งขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื อบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ได้รับคําสั งขายคืนหน่วย
ลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุน และได้ทํารายการรับซื อคืนหน่วยลงทุนแล้ว

บริษัทจัดการจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในทะเบียนหน่วยลงทุนในวันทําการถัดจากวันทําการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนจํานวนนั น

7.5. ระยะเวลาในการรับซื อคืน :  ไม่เกินปีละ 4 ครั งตามที บริษัทจัดการกําหนด

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน : 

1) บริษัทจัดการจะรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติไม่เกินปีละ 4 ครั ง โดยบริษัทจัดการจะแจ้งวันที จะดําเนินการรับซื อคืน
หน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบทางไปรษณีย์ ภายใน 30 วันนับตั งแต่วันถัดจากวันจดทะเบียนกองทรัพย์สิน
เป็นกองทุนรวม
2) สําหรับการรับซื อคืนหน่วยลงทุนงวดสุดท้าย บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติที เหลือทั งหมด
ของผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย ณ วันครบอายุโครงการ

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.9. รายละเอียดเพิ มเติม : 

8. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

8.1. ช่องทางการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

 บริษัทจัดการ

8.2. รายละเอียดการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการที บริษัทจัดการ
กําหนดให้สามารถสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ เข้ากองทุนนี ระหว่างการเสนอขายครั งแรก
การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนดังกล่าวหมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนหนึ ง (กองทุนต้นทาง) เพื อซื อหน่วยลงทุนของ
อีกกองทุนหนึ ง (กองทุนปลายทาง) โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนจาก กองทุนต้นทางซึ งได้หัก
ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เพื อไปชําระค่าซื อหน่วยลงทุนกองทุนปลายทาง ในกรณีที กองทุนต้นทางใดมี
การคิดค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามระยะเวลาการถือหน่วยลงทุน การคํานวณหน่วยลงทุนที จะขายคืนจาก
กองทุนต้นทาง จะใช้เกณฑ์การคํานวณโดยระบบ “เข้าก่อน ออกก่อน (FIFO)”

9. การชําระค่ารับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน : 

กรณีบริษัทจัดการไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน และจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื นแทน บริษัทจัดการจะกําหนดขั นตอนการดําเนินการต่อไป โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานก่อน และไม่
ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ โดยขั นตอนที กําหนดดังกล่าวต้องสามารถปฏิบัติได้จริง และเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมทุกราย และบริษัทจัดการจะต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วัน

10. การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิด
ไว้แล้วได้ ในกรณีดังต่อไปนี 
(1) บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที เข้าเหตุดังต่อไปนี โดยได้รับ
ความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(ก) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล หรือ
(ข) มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าวอยู่
นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม
(2) มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้ว แต่ในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการยังไม่ได้ชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุน บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลใน
รายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาโดยราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องนั นต่างจากราคารับซื อ
คืนหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไปและคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ถูกต้อง
(3) ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการกองทุนรวมพบว่า ราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุนไม่ถูกต้องและผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
โดยราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องนั นต่างจากราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป และคิดเป็น
อัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ถูกต้อง
การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามข้อ (1) (2)หรือ (3) บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 
(1) เลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนได้ไม่เกินสิบวันทําการนับแต่วันที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนนั น เว้นแต่ได้รับ
การผ่อนผันจากสํานักงาน
(2) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื อนกําหนดการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน
ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบเรื องดังกล่าวด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน
(3) แจ้งการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน พร้อมทั งจัดส่งรายงานที แสดงเหตุผลของการเลื อน และหลักฐานการได้รับความเห็น
ชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ (1) หรือการรับรองข้อมูลของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ (2) ต่อสํานักงานโดยพลัน ทั งนี 
บริษัทจัดการกองทุนรวมจะมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดําเนินการแทนก็ได้
(4) ในระหว่างการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าว ให้บริษัท
จัดการกองทุนรวมรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั น โดยต้องชําระค่าขายคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามลําดับวันที ส่งคําสั งขายคืนก่อน
หลัง

11. การไม่ขายไม่รับซื อคืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง : 

1. บริษัทจัดการจะไม่ขายหรือไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้ว หรือจะหยุดรับคําสั งซื อหรือ
คําสั งขายคืนหน่วยลงทุนได้ เฉพาะในกรณีที กําหนดไว้ ซึ งไม่เกินกรณีดังต่อไปนี 
(1) ตลาดหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิดทําการซื อขายได้ตามปกติ
(2) บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีดังต่อไปนี โดยได้รับความเห็น
ชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(ก) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล
(ข) ไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม หรือ
(ค) มีเหตุจําเป็นอื นใดเพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
ทั งนี การไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้ว หรือการหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนตาม
(ก) (ข) หรือ (ค) ให้กระทําได้ไม่เกินหนึ งวันทําการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน
(3) กองทุนรวมได้ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี เกิดขึ น ซึ งก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อกองทุนรวมอย่างมีนัยสําคัญ
(ก) ตลาดซื อขายหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิดทําการซื อขายได้ตามปกติ ทั งนี เฉพาะในกรณีที กองทุนรวม
ลงทุนในหลักทรัพย์ที ซื อขายในตลาดซื อขายหลักทรัพย์แห่งนั นเกินกว่าร้อยละสิบของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
(ข) มีเหตุการณ์ที ทําให้ไม่สามารถแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และทําให้ไม่สามารถโอนเงินออกจากประเทศ
หรือรับโอนเงินจากต่างประเทศได้ตามปกติ หรือ
(ค) มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าวอยู่
เหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม และผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว
(4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหน่วยลงทุนที รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุน แก่ผู้ลงทุน
เฉพาะราย เนื องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังต่อไปนี 
(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั น ๆ มีส่วนเกี ยวข้องกับการกระทําดังต่อไปนี 
1. การกระทําที เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไม่
ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
2. การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือ
3. การกระทําที เป็นการปฏิบัติตามคําสั งเกี ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน โดยบุคคลผู้มีอํานาจตามกฎหมาย
(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื อทราบข้อเท็จจริงเกี ยวกับลูกค้าได้ในสาระ
สําคัญ

2. เมื อปรากฏเหตุตามข้อ 1 และบริษัทจัดการกองทุนรวมประสงค์จะไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อ
หรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมปฏิบัติดังต่อไปนี 
(1) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุน
โดยพลัน และหากเป็นเหตุตาม ข้อ 1(1) (2) หรือ (3) ให้เปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการ
หยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลันด้วย
(2) รายงานการไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือการหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนพร้อมทั งแสดง
เหตุผล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทุนรวมเปิดนั นให้สํานักงานทราบโดยพลัน
(3) ในกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนหรือหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
ตามข้อ 1(1) (2) และ (3) เกินหนึ งวันทําการให้บริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการดังต่อไปนี ก่อนการเปิดรับคําสั งซื อหรือคํา
สั งขายคืนหน่วยลงทุน
(ก) รายงานการเปิดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนรวมเปิด ณ วันทําการ
สุดท้ายก่อนวันรายงานนั นให้สํานักงานทราบภายในวันทําการก่อนวันเปิดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
(ข) แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเปิดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน
ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการเปิดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนด้วย
วิธีการใด ๆ โดยพลัน

3. บริษัทจัดการจะหยุดการขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้วหรือหยุดรับคําสั งซื อ
หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง โดยราคาขายหน่วย
ลงทุนที ไม่ถูกต้องนั นต่างจากราคาขายหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไปและคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของ
ราคาขายหน่วยลงทุนที ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงาน
การชดเชยราคา ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการ
หยุดขายหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการหยุดรับคําสั งซื อหน่วย
ลงทุนด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน

12. การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

เพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือในกรณีที มีความจําเป็นเพื อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของ
ประเทศ หรือเพื อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศให้บริษัทจัดการหยุด
รับคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดได้เป็นการชั วคราวตามระยะเวลาที เห็นสมควร แต่
รวมแล้วต้องไม่เกิน 20 วันทําการติดต่อกัน เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ขยายระยะเวลาหยุด
รับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกไปได้

13. เงือนไขและข้อจํากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะปฏิเสธคําสั งโอนหน่วยลงทุนหากผู้ลงทุนไม่ใช่ "ผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย" 

บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนภายในประเทศไทย และมีวัตถุประสงค์ที จะไม่เสนอขาย
หน่วยลงทุนของกองทุนกับหรือเพื อประโยชน์ของประเทศสหรัฐอเมริกา พลเมืองสหรัฐอเมริกา รวมถึงผู้ที มีหนังสือเดินทางของ
ประเทศสหรัฐอเมริกาหรือผู้ที มีถิ นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา หรือบุคคลซึ งโดยปกติมีถิ นที อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกอง
ทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าวและบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนซึ งจัดให้มีขึ นและดําเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา บริษัทจัดการจึงขอ
สงวนสิทธิที จะปฏิเสธหรือระงับการสั งซื อ การจัดสรร และ/หรือการโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมสําหรับผู้ลงทุน
ที เป็นบุคคลอเมริกัน (US person) ดังที กล่าวมาข้างต้น เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะไม่จัดสรร และ/หรือปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุนที จะทําให้การถือหน่วยลงทุนเกินข้อจํากัดการถือ
หน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและ
หน้าที ของบริษัทจัดการ

ข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน
ในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัทจัดการมีข้อยกเว้นได้ในกรณีดังต่อไปนี 

(1)  กรณียกเว้นให้ถือหน่วยลงทุนได้โดยไม่จํากัดสัดส่วนสําหรับผู้ถือหน่วยลงทุนดังต่อไปนี 

(ก)  กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ

(ข)  กองทุนประกันสังคม

(ค)  กองทุนการออมแห่งชาติ

(ง)  กองทุนบําเหน็จบํานาญแห่งชาติ

(จ)  กองทุนสํารองเลี ยงชีพ

(ฉ)  กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป

(ช)  กองทุนต่างประเทศที มีลักษณะตาม (ก) ถึง (ฉ)

(ซ)  กองทุนอื นใดที มีลักษณะทํานองเดียวกับกองทุนตาม (ก) ถึง (ฉ)

(ฌ)  นิติบุคคลที จัดตั งขึ นตามกฎหมายไทยนอกเหนือจาก  (ก)  ถึง  (ฉ)  ซึ งไม่อยู่ภายใต้บังคับต้องเสียภาษีเงินไ
นิติบุคคล เช่น ธนาคารออมสิน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มูลนิธิ หรือวัด เป็นต้น

(ญ) บุคคลอื นที ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงานเมื อมีเหตุจําเป็นและสมควร

(2) กรณียกเว้นให้โดยผ่อนคลายสัดส่วนการถือหน่วยลงทุน หรือเมื อเป็นไปตามเงื อนไข ซึ งได้แก่กรณีดังต่อไปนี 

(ก)  กรณีที เป็นการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมอีทีเอฟโดยผู้ลงทุนรายใหญ่และผู้ดูแลสภาพคล่องที ได้รับการแต่ง
ตั งจากบริษัทจัดการ อาจถือหน่วยลงทุนได้โดยไม่จํากัดสัดส่วน ทั งนี เฉพาะในช่วงระยะเวลาตั งแต่วันจดทะเบียน
กองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมจนถึงวันที ครบกําหนดหนึ งปีนับแต่วันที เริ มซื อขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟ
ดังกล่าวในตลาดรอง

(ข)  กรณีของกองทุนรวมที มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนตามอัตราผลประโยชน์ตอบแทนที ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับ
จากการลงทุนในหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจถือหน่วยลงทุนเกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะ
กรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัท
จัดการได้ไม่เกินสัดส่วนที ระบุไว้ในโครงการ ทั งนี เมื อได้รับการผ่อนผันจากสํานักงานตามเหตุจําเป็นและสมควร

(ค)   กรณีที มีเหตุจําเป็นและสมควรอื นใด ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจถือหน่วยลงทุนเกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนตาม
ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและ
หน้าที ของบริษัทจัดการได้แต่ไม่เกินร้อยละห้าสิบของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด โดยได้รับการ
ผ่อนผันจากสํานักงาน ทั งนี ในการผ่อนผันดังกล่าว ให้สํานักงานพิจารณาถึงประโยชน์โดยรวมของผู้ถือหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมดังกล่าวเป็นสําคัญ

14. การจ่ายเงินปันผล : 

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่าย

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : 

14.3. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที ประมาณการได้ที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด) : 

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) : 
ประมาณการค่าธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่าใช้จ่ายทั งหมดข้างต้น ไม่เกินร้อยละ 4.00 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิถัวเฉลี ย (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ ม) 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนทั งหมดไม่เกินร้อยละ 4.00 ต่อปีของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิถัวเฉลี ย (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ ม)

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวม : 

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
อัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วันที คํานวณ *

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
อัตราไม่เกินร้อยละ 0.07 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วันที คํานวณ *

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
อัตราไม่เกินร้อยละ 1.50 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วันที คํานวณ *

15.2.4. ค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการลงทุน : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่าย : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
(1) ค่าใช้จ่ายเพื อวัตถุประสงค์ในการเสนอขายครั งแรกจะจ่ายตามจํานวนที จ่ายจริง โดยทางบัญชีจะตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ของกองทุนเฉลี ยเท่ากันทุกวัน ตลอดอายุโครงการ ได้แก่
(ก) ค่าใช้จ่ายในการจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ การจัดอบรมเผยแพร่ความรู้ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด การส่งเสริมการขาย
ตลอดจนการสัมมนาแนะนํากองทุน ตามที จ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 0.50 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ
(ข) ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที เกี ยวข้องในการจัดตั งกองทุน และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามกฎหมาย
ก.ล.ต.
(2) ค่าใช้จ่ายเพื อการดําเนินงานของกองทุนที เรียกเก็บตามจํานวนที จ่ายจริง โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาตัดจ่ายทั งจํานวน
หรือทยอยตัดจ่ายตามระยะเวลาการใช้งานของค่าใช้จ่ายนั น ได้แก่
(ก) ค่าใช้จ่ายในการจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าสื อโฆษณาประชาสัมพันธ์ การจัดอบรมเผยแพร่ความรู้ ค่าใช้จ่ายด้านการ
ตลาด การส่งเสริมการขายตลอดจนการสัมมนาแนะนํากองทุน ตามที จ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 0.50 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุน
(ข) ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี ค่าที ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามคําสั ง หรือตามกฎหมาย หรือ
ประกาศของสมาคม
(ค) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์และจัดส่งใบแจ้งผลการจัดสรรหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการจัดทําและจัดพิมพ์ ใบคําขอเปิดบัญชี ผู้ถือ
หน่วยลงทุน ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน ใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน เอกสารที เกี ยวข้อง ค่าจัดทําจัดพิมพ์ และจัดส่งหนังสือบอก
กล่าวรายงานต่าง ๆ สาส์นถึงผู้ถือหน่วยลงทุน
(ง) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งเอกสารที เกี ยวกับการแก้ไขเปลี ยนแปลงโครงการ ค่าใช้จ่ายในการลงประกาศในหนังสือพิมพ์
การจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามกฎหมาย ก.ล.ต.
(จ) ค่าจัดทํา ค่าพิมพ์และจัดส่งหนังสือชี ชวนและรายงานประจําปีถึงผู้ถือหน่วยลงทุน
(ฉ) ค่าแปลเอกสารที เกี ยวกับการดําเนินงานของกองทุนเป็นภาษาต่างประเทศ
(ช) ค่าเอกสารทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าเอกสารการลงบัญชีกองทุน
(ซ) ค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) ในการดําเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติหน้าที หรือเรียกค่าสินไหม
ทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการเพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายเพื อรักษาสิทธิของกองทุน ค่าใช้จ่ายในการติดตามหนี ของกองทุน
(ฌ) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระหนี เป็นทรัพย์สินอื นแทนการชําระหนี ด้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนี 
ค่าธรรมเนียมศาล ค่าธรรมเนียมทนายความ ค่าใช้จ่ายในด้านนิติกรรม ค่าประเมินราคา ค่าจดจํานอง ค่าปลดจํานอง ค่าจัด
พิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่าย หรือค่าธรรมเนียมอื นใดที เกี ยวข้องกับทางราชการ ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการรับชําระหนี เป็นทรัพย์สิน
อื นแทนการชําระหนี ด้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนี ค่าใช้จ่ายด้านภาษี ค่าทําประกันภัยดูแล และเก็บรักษาตลอดจน ค่าใช้จ่าย
ในการจําหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สินดังกล่าว
(ญ) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
(ฎ) ค่าธรรมเนียมธนาคารต่าง ๆ ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าประกาศในหนังสือพิมพ์ ค่า
ไปรษณียากรสําหรับหนังสือโต้ตอบกับผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าพาหนะ ค่าใช้จ่ายในการสื อสารโต้ตอบโดยวิธีอื นที มิใช่ทาง
ไปรษณีย์
(ฏ) ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการชําระบัญชีและเลิกกองทุน
(ฐ) ค่าใช้จ่ายที เกิดขึ นจากการติดตามทวงถาม หรือการดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใด ของกองทุนรวม
การคิดค่าใช้จ่ายตาม (1) และ (2) จะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที กําหนดโดยสมาคมนักบัญชี และผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
แห่งประเทศไทย
(3) ค่าธรรมเนียมที เกี ยวกับการซื อหลักทรัพย์ ซึ งจะรวมอยู่ในต้นทุนของค่าซื อหลักทรัพย์เมื อมีการซื อหลักทรัพย์และค่า
ธรรมเนียมที เกี ยวกับการขายหลักทรัพย์จะถูกหักจากค่าขายหลักทรัพย์เมื อมีการขายหลักทรัพย์ ได้แก่
(ก) ค่าอากรแสตมป์
(ข) ค่าธรรมเนียมหรือค่านายหน้าการซื อขายหลักทรัพย์
(ค) ค่าใช้จ่ายอื น ๆ (ถ้ามี) 
(4) ค่าใช้จ่ายที อาจเกิดขึ นจากการลงทุนในต่างประเทศ เช่น ค่าธรรมเนียมการทํารายการซื อ ขาย รับมอบ ส่งมอบทรัพย์สิน
ในต่างประเทศ (Transaction Fee) อากรแสตมป์ และภาษีต่างๆที เกี ยวข้อง ค่าใช้จ่าย หรือค่าธรรมเนียมที ต้องจ่ายตามข้อ
กําหนด หรือกฎหมายของประเทศที กองทุนไปลงทุน ตลอดจนค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้องกับการติดต่อประสานงานกับผู้จัดการ
กองทุนในต่างประเทศ เช่น ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าโทรสารทางไกล เป็นต้น (ถ้ามี) ตามที จ่ายจริง
(5) ค่าใช้จ่ายเกี ยวกับการเก็บรักษาทรัพย์สินในต่างประเทศ (ถ้ามี) นอกเหนือจาก ”ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี”
ตามที จ่ายจริง โดยจะไม่เกินร้อยละ 0.15 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
(6) ค่าใช้จ่ายในการประกันความเสี ยงจากอัตราแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศ หรืออัตราดอกเบี ย (ถ้าม)ี ตามที จ่ายจริง
(7) ใช้จ่ายที เกิดจากการผิดนัดชําระราคา (Failed Trade) 
(8) ค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้อง กับการจัดการกองทุนซึ งมิได้ระบุไว้ในข้อ 23.2 (ถ้ามี) โดยบริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากกองทุนตาม
จํานวนเงินและเวลาที เกิดค่าใช้จ่ายนั นจริง ทั งนี การเรียกเก็บค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะไม่เกินร้อยละ 0.01 ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนโดยบริษัทจัดการจะเป็นผู้รับผิดชอบส่วนที เกินกว่าอัตราที กําหนด

ในกรณีที มีค่าใช้จ่ายตามข้อ (8) บริษัทจัดการจะเปิดเผยแยกเป็นรายการอย่างชัดเจนในหนังสือชี ชวนฉบับข้อมูลสําคัญที ผ ู ้
ลงทุนควรทราบและในรายงานประจําปี ซึ งบริษัทจัดการ จัดทําเมื อสิ นรอบระยะเวลาบัญชีแต่ละปี

ค่าใช้จ่ายตามข้อ (1) และข้อ (2) จะถูกเปิดเผยเป็นยอดรวมของค่าใช้จ่าย ปรากฎในรายการค่าใช้จ่าย การดําเนินงานในงบ
กําไรขาดทุน ของกองทุนซึ งเป็นส่วนหนึ งของรายงานประจําปี

ทั งนี ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั งหมดของกองทุนจะบวกด้วยภาษีมูลค่าเพิ มและภาษีอื นใดในทํานองเดียวกัน

อย่างไรก็ตาม หากมีการเปลี ยนแปลงเกี ยวกับภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดในทํานองเดียวกัน บริษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงการรับรู้ภาษีต่าง ๆ ดังกล่าวโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

15.3. ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Frontend Fee) : มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ไม่เกินร้อยละ 1 ของมูลค่าหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจเก็บค่าธรรมเนียมการขายจากผู้สั งซื อหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มใน
อัตราที ไม่เท่ากัน

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (Backend Fee) : ไม่มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 

15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) : มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
คิดเช่นเดียวกับการคิดค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน โดยอาจคิดค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนแต่ละกลุ่มมนอัตราที ไม่เท่ากัน

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ในอัตรา 50 บาท ต่อรายการ โดยผู้โอนจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวในวันที ยื นคําขอโอนหน่วยลงทุน

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนขอให้บริษัทจัดการออกใบหน่วยลงทุน ทั งนี ภายใต้เงื อนไขข้อ 14.2 หรือขอให้ออกเอกสารแสดงสิทธิ
แทนฉบับเดิมที สูญหาย บริษัทจัดการจะคิดค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนในอัตรา 50 บาท ต่อ 1
ฉบับ

15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
1. ค่าธรรมเนียมการทํารายการซื อขายหน่วยลงทุนตามอัตราที ธนาคารพาณิชย์กําหนด (ถ้ามี)
2. ค่าธรรมเนียมการโอนเงินเพื อซื อหน่วยลงทุนหรือการโอนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือค่าธรรมเนียมการหักเงินจากบัญชีผู้
ซื อหน่วยลงทุน ตามอัตราที ธนาคารพาณิชย์กําหนด (ถ้ามี)
บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าใช้จ่ายอื นๆจากผู้ถือหน่วยลงทุนที ขอให้บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนดําเนินการให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือจากกรณีปกติ ที บริษัทจัดการดําเนินการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย เช่น ค่าใช้จ่ายในการจด
แจ้งจํานํากับนายทะเบียน ค่าแก้ไขเปลี ยนแปลงข้อมูลในทะเบียน เป็นต้น ทั งนี บริษัทจัดการจะคิดค่าธรรมเนียมการดําเนิน
การให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นกรณีพิเศษ ในอัตราไม่เกิน 75 บาท ต่อ 1 รายการ

15.4. วิธีการคํานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม : 

* บริษัทจัดการจะคํานวณค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วย
ลงทุน ทุกวันที มีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิโดยใช้มูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่า
ธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วันที คํานวณ นั นเป็น
ฐานในการคํานวณค่าธรรมเนียม โดยค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะบวกด้วยภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื นใดใน
ทํานองเดียวกัน (ถ้ามี) และบริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการ, ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน เป็นราย
3 เดือน และค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ เป็นรายเดือน

ทั งนี การตัดค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที กําหนดโดยสมาคมบริษัทนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
แห่งประเทศไทยและหากมีการเปลี ยนแปลงเกี ยวกับภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื นใดในทํานองเดียวกัน บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงการรับรู้ภาษีต่าง ๆ ดังกล่าวโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

15.5. การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย : 

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายโดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ โดยบริษัทจะ
ดําเนินการดังต่อไปนี 

1. กรณีเพิ มอัตราค่าธรรมเนียม หรืออัตราค่าใช้จ่ายที บริษัทจัดการได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนและหรือจากกองทุน บริษัท
จัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วันโดยจะติดประกาศที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการและ
ที ทําการทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับเป็นเวลา 3
วันติดต่อกัน ทั งนี การเพิ มอัตราค่าธรรมเนียมหรืออัตราค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะต้องไม่เกินร้อยละ 5 ของอัตราค่าธรรมเนียมหรือ
อัตราค่าใช้จ่ายภายในรอบระยะเวลา 1 ปี

2. กรณีที บริษัทจัดการจะลดค่าธรรมเนียมหรืออัตราค่าใช้จ่าย บริษัทจัดการจะปิดประกาศไว้ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ
และที ทําการทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ทั งนี การเปลี ยนแปลงดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการต้องแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับตั งแต่
วันเปลี ยนแปลง กรณีที สมาคม คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือหน่วยงานที เกี ยวข้องมีการ
เปลี ยนแปลงหลักเกณฑ์ในการตัดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมตามที ระบุเป็นอย่างอื นในอนาคต บริษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงวิธีการตัดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ที บังคับใช้ใหม่ โดยถือว่าได้รับมติจากผู้
ถือหน่วยลงทุนแล้ว

15.6. หมายเหตุ : 

16. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.1. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน : ในประเทศ

16.2. เงื อนไขพิเศษ : 

1. บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกําหนด
ทั งนี กรณีที กองทุนมีการลงทุนในทรัพย์สินต่างประเทศบริษัทจัดการจะใช้อัตราแลกเปลี ยนที เหมาะสม ภายใต้ความเห็นชอบ
ของผู้ดูแลผลประโยชน์ ซึ งเป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือประกาศของสมาคมบริษัทจัดการลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคํานวณ
ทรัพย์สินสุทธิส่วนที ลงทุนในต่างประเทศ
2. บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี 
(2.1) คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการ
(2.2) คํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ทั งนี ให้ใช้มูลค่าหน่วย
ลงทุนของสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาดังกล่าว
(2.3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังต่อไปนี 
(ก) วันทําการก่อนวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศภายในวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด
(ข) วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศภายในวันทําการถัดไป
(ค) วันทําการสุดท้ายของแต่ละเดือน โดยให้ประกาศภายในวันทําการถัดไป ทั งนี เฉพาะในกรณีที กองทุนรวมกําหนดวัน
ทําการซื อขายหน่วยลงทุนแต่ละครั งห่างกันยาวกว่าหนึ งเดือน
(ง) วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล โดยให้ประกาศภายในวันทําการถัดไป
ความใน (ก) มิให้นํามาใช้บังคับกับกองทุนรวมเปิดที ซื อขายหน่วยลงทุนทุกวันทําการ และกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภท
สถาบัน
(4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศ
ภายในวันทําการถัดไป
การประกาศมูลค่าและราคาตามวรรคหนึ ง (3) และ (4) ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมปฏิบัติดังต่อไปนี 
(1) ใช้ตัวเลขทศนิยมตามที กําหนดไว้ในข้อ 3. และต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(2) ดําเนินการด้วยวิธีการใด ๆ เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที เหมาะสม เช่น การประกาศทางหนังสือพิมพ์
หรือการประกาศทางเว็บไซต์ เป็นต้น และภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้ และ
(3) จัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวม และสถานที ทุกแห่งที ผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซื อคืนหน่วยลงทุนใช้ซื อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการกองทุนรวม
จะจัดให้มีข้อมูลดังกล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้

ในกรณีที มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดไม่ถูกต้อง บริษัทจัดการจะดําเนิน
การตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศกําหนด

3. การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือจํานวนหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมเปิด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
(3.1) คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยม ตามหลัก
สากล
(3.2) คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลัก
สากล สําหรับมูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณ ราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมตําแหน่ง
ที  4 ขึ น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตําแหน่ง
ที  5 ทิ ง
(3.3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (3.2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหน่ง โดยตัดทศนิยม
ตําแหน่งที  5 ทิ ง และประกาศราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ตามที คํานวณได้ใน (3.2) 
(3.4) คํานวณจํานวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล แต่จะ ใช ้
ผลลัพธ์เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตําแหน่ง โดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
ในกรณีที มีผลประโยชน์เกิดขึ นจากการคํานวณตาม (3.1) ถึง (3.4) บริษัทจัดการจะนําผลประโยชน์นั นรวมเข้าเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนรวมเปิด

16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : 

ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการที www.assetfund.co.th
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะประกาศ โดยช่องทางอื นใดที เหมาะสม โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
และบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน

16.4. หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

1.ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องน้อยกว่าหนึ งสตางค์ หรือต่างจากราคาหน่วยลงทุน
ที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป แต่ไม่ถึงร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง บริษัทจัดการจะจัดทําและส่งรายงานให้
ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบถึงความผิดพลาดภายใน 7 วันทําการนับแต่วันที พบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และจัดให้มีสําเนา
รายงานดังกล่าวไว้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการเพื อให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้ โดยรายงานดัง
กล่าวจะมีรายการอย่างน้อย ดังต่อไปนี 
(1) ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง
(2) ราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง
(3) สาเหตุที ทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
(4) มาตรการป้องกันเพื อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง ทั งนี เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจาก
ปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือ
ศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง
ในกรณีที เหตุของความผิดพลาดซึ งทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามวรรคหนึ งมีผลต่อเนื องต่อการคํานวณราคาหน่วย
ลงทุนครั งต่อไป เช่น การกําหนดอัตราดอกเบี ยผิดพลาด เป็นต้น บริษัทจัดการจะแก้ไขราคาหน่วยลงทุนให้ถูกต้องนับแต่วันที 
บริษัทจัดการพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องด้วย

2.ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราตั งแต่
ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง บริษัทจัดการจะคํานวณราคาหน่วยลงทุนย้อนหลังนับแต่วันที พบราคาหน่วยลงทุน
ไม่ถูกต้องจนถึงวันที ราคาหน่วยลงทุนถูกต้อง และดําเนินการดังต่อไปนี เฉพาะวันที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องต่างจากราคา
หน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราส่วนตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง

(1) จัดทํารายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาให้เสร็จสิ นภายในวันทําการถัดจากวันที พบว่าราคาหน่วย
ลงทุนนั นไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ภายในวันทําการถัดจากวันที คํานวณราคาหน่วยลงทุนเสร็จ
สิ น เพื อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าวภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการส่งรายงานให้ผู้ดูแล
ผลประโยชน์ ทั งนี รายงานดังกล่าวจะมีรายการอย่างน้อยดังต่อไปนี 
(ก) ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง
(ข) ราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง
(ค) สาเหตุที ทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
(ง) การดําเนินการของบริษัทจัดการเมื อพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
ทั งนี บริษัทจัดการจะจัดให้มีสําเนารายงานตาม (1) ไว ้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการ เพื อให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
สามารถตรวจสอบได้
(2) แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนที ถุกต้องภายในวันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาตาม (1)
(3) ประกาศชื อกองทุนรวมที มีการแก้ไขราคาตาม (2) และวัน เดือน ปีที มีการแก้ไขราคาตาม (2)ในหนังสือพิมพ์รายวันอย่าง
น้อยหนึ งฉบับภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว
(4) ชดเชยราคาให้แล้วเสร็จและแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที ได้ซื อหรือขายคืนหน่วยลงทุน
ในช่วงระยะเวลาที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องทราบถึงการแก้ไขราคาตาม (2) และการชดเชยราคา ภายใน 5 วันทําการนับแต่
วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว
(5) จัดทํารายงานมาตรการป้องกันเพื อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าว พร้อมทั งสําเนารายงานการ
แก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาที จัดทําตาม (1) ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 7 วันทําการนับ
แต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคานั น เว้นแต่ในกรณีที 
ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ บริษัทจัดการจะไม่ส่งรายงานมาตรการป้องกัน
ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่จะส่งสําเนาเอกสารที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่าการที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมี
สาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้แทน

3. ในการชดเชยราคาตามข้อ 2 (4) บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี 
(1) กรณีราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องตํ่ากว่าราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง (understate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี 
(ก) กรณีที เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับ
ส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องหากปรากฏว่าผู้ซื อหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลือ
อยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จะต้องลด บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวน
เท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วยลงทุนที เหลืออยู่นั นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับ
ส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื อชดเชยราคาให้แก่กองทุนเปิด เว้นแต่การที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมา
จากปัจจัยภายนอกที 
ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื อขายหลัก
ทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว
(ข) กรณีที เป็นการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่า
เท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับ
ส่วนต่างของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน แต่หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่
บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน
(2) กรณีราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องสูงกว่าราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง (overstate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี 
(ก) กรณีที เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับ
ส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่าง
ของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุน
(ข) กรณีที เป็นการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่า
เท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องหากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วย
ลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จะต้องลด บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการ
เองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วยลงทุนที เหลืออยู่นั นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็น
จํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื อชดเชยราคาให้แก่กองทุนเปิด เว้นแต่การที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูก
ต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว
ในกรณีที บริษัทจัดการต้องชดเชยราคาเป็นเงินให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนรายใดมีมูลค่าไม่ถึงหนึ งร้อย
บาท บริษัทจัดการอาจนําเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที มีการจ่ายเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุน แต่ถ้าบุคคลดังกล่าว
ไม่มีสถานะเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจัดการจะชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาการจ่ายเงินของกองทุนเปิดเพื อชดเชย
ราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนตาม (1) (ข) หรือผู้ซื อหน่วยลงทุนตาม 2(ก) บริษัทจัดการอาจจ่ายเงินของบริษัทจัดการเอง
แทนกองทุนเปิดก็ได้

4. บริษัทจัดการจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที เกิดขึ นจากราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง เช่น ค่าใช้จ่ายในการประกาศการแก้ไข
ราคาตามข้อ 2(3) ในหนังสือพิมพ์ ค่าออกเช็ค ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเงินชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุนและผู้ขายคืน
หน่วยลงทุน เป็นต้น เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้

17. ชื อผู้เกี ยวข้อง : 

17.1. ชื อบริษัทจัดการ : 

ชื อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนแอสเซท พลัส จํากัด

17.2. ชื อผู้ดูแลผลประโยชน์ : 

ชื อ : ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)

17.3. ชื อผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : 

ไม่มี

17.4. ชื อของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : 

ชื อ :

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

17.5. ที ปรึกษา : 

17.5.1. ชื อที ปรึกษาการลงทุน : 

ชื อ :

17.5.2. ชื อที ปรึกษากองทุน : 

17.6. ผู้สอบบัญช ี: 

ชื อ : นาย ประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์

ชื อ : นาย เทอดทอง เทพมังกร

ชื อ : นางสาว ชมภูนุช แซ่แต้

ชื อ : นาย ไกรสิทธิ ศิลปมงคลกุล

รายละเอียดเพิ มเติม (ผู้สอบบัญช)ี : 

หรือบุคคลอื นที ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี โดยบริษัทจัดการจะแจังให้สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

17.7. การแต่งตั งคณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : 

18. รอบระยะเวลาบัญชีประจําปีของกองทุนรวม : 

18.1. วันที สิ นสุดรอบบัญช ี: วันที เดือน

18.2. วันที สิ นสุดรอบบัญชีครั งแรก : วันที 

18.3. รายละเอียดเพิ มเติม : 

ประมาณ 12 เดือนนับจากวันที จดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม

ทั งนี บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะขยายรอบระยะเวลาบัญชีสุดท้ายของกองทุนให้สิ นสุด ณ วันเลิกกองทุนได้ โดยรอบระยะ
เวลาบัญชีดังกล่าวจะไม่เกิน 15 เดือน ซึ งบริษัทจัดการจะจัดทํางบการเงินเพียงรอบเดียว ณ วันเลิกกองทุน

19. การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ :

19.1 การแก้ไขเพิ มเติมโครงการตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากปรากฏว่ามติของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่เกินร้อยละห้า
สิบห้าของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของโครงการ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมส่งเอกสารหลักฐานเกี ยวกับ
การขอมติและการนับมติไปยังผู้ดูแลผลประโยชน์ เพื อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองผลการนับมตินั น

มติของผู้ถือหน่วยลงทุนตามวรรคหนึ ง หมายความว่า มติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุน
รวมกันเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของโครงการ

19.2 ในกรณีที กองทุนรวมใดมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนนอกจากจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลัก
เกณฑ์เกี ยวกับการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนที กําหนดไว้ในข้อผูกพัน หรือที กําหนดไว้ในมาตรา 129 หรือตามที กําหนดใน
ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที ของ
บริษัทจัดการ การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์เพิ มเติมดังต่อไปนี ด้วย

(1) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้รับผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนไม่
เท่ากัน ให้ได้รับมติผู้ถือหน่วยลงทุนที ถือหน่วยลงทุนชนิดที ได้รับผลกระทบเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิด

(2) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใด ให้ได้รับมติผู้ถือหน่วยลงทุนที ถือ
หน่วยลงทุนชนิดที ได้รับผลกระทบเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิด

(3) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ งให้ได้รับมติผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดที ได้รับผลกระ
ทบเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนชนิดนั น

19.3 ในกรณีที การแก้ไขเพิ มเติมโครงการหรือวิธีการจัดการได้กระทําตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะแจ้งให้
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับตั งแต่วันถัดจากวันที ได้มีมติแก้ไขและแจ้งการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ
จัดการกองทุนรวมหรือวิธีการจัดการไปยังผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายและจะประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ
ภายใน 15 วันนับตั งแต่วันถัดจากวันที ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือวันที ได้มีมติให้แก้ไขเพิ ม
เติม แล้วแต่กรณี

เว้นแต่กฎหมาย ก.ล.ต. กําหนดเป็นอย่างอื น ในการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนหรือแก้ไขวิธีจัดการ หากมิได้กระทํา
ตามมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที 
จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของโครงการจัดการกองทุนรวม จะต้องได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมติดังกล่าว ให้เป็นไปตามข้อกําหนดในข้อ
ผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การขอมติเพื อแก้ไขเพิ มเติมโครงการเป็นไปตามที กําหนดไว้
ในมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

19.4 ในการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ หากไม่สามารถดําเนินการตามมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ เนื องจากข้อ
จํากัดในการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการ
ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการอาจดําเนินการขอรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ตามแนวทางที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดได้

หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมติดังกล่าว ให้เป็นไปตามข้อกําหนดในข้อ
ผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การขอมติเพื อแก้ไขเพิ มเติมโครงการเป็นไปตามที กําหนดไว้
ในมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

20. ข้อกําหนดอื น ๆ : 

1. ในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนตามนัยข้อ 4 ของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่า
ด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับการดํารงความเพียงพอของเงินกองทุน และการทําประกันภัยความรับผิดของบริษัทจัดการ บริษัท
จัดการจะเปลี ยนให้บริษัทจัดการรายอื นเข้าจัดการกองทุนรวมแทน ด้วยวิธีขอรับความเห็นชอบจากสํานักงาน หรือ ขอมติโดย
เสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้ว
ทั งหมดของกองทุนรวมภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที บริษัทจัดการรู้ หรืออาจรู้ถึงการไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงิน
กองทุนดังกล่าว ทั งนี หากมีเหตุจําเป็นและสมควร บริษัทจัดการอาจขอให้สํานักงานพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้ โดย
การคัดเลือกบริษัทจัดการรายใหม่จะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ และ ในกรณีที มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ นจาก
การเปลี ยนบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว

หากบริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการภายในระยะเวลาที กําหนด บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุนรวมต่อไป

2. ในกรณีที บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้ว
ทั งหมด บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องไม่นับคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนั นในส่วนที เกินกว่าหนึ งในสามของ
จํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด และดําเนินการแก้ไขสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนของบุคคลหรือกลุ่มบุคคล
เดียวกันนั นให้มีจํานวนไม่เกินหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนรวมนั นภายในสองเดือน
นับแต่วันที ปรากฏกรณีดังกล่าว หรือดําเนินการเลิกกองทุนรวมนั นทันที เว้นแต่เข้าข้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการตลาด
ทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัทจัดการ

3. บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื อกองทุนจากบุคคลที เป็นผู้ให้บริการ อันเนื องมาจากการใช้บริการของบุคคล
ดังกล่าวในการจัดการกองทุนได้ แต่ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 
(1) ผลประโยชน์ตอบแทนที รับไว้นั นต้องเป็นทรัพย์สินที มีมูลค่าในทางเศรษฐกิจและต้องเกี ยวกับบทบาทโดยตรงของความ
เป็นกองทุนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
(2) ต้องไม่มีพฤติกรรมที แสดงให้เห็นว่าบริษัทจัดการใช้บริการของบุคคลนั นบ่อยครั งเกินความจําเป็นเพื อให้กองทุนได้รับ
ประโยชน์จากบุคคลดังกล่าว (churning) 
ในการจัดสรรผลประโยชน์ตามวรรคหนึ งให้แก่กองทุนที อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ บริษัทต้องกระทําด้วย
ความเป็นธรรมและคํานึงถึงลักษณะและประเภทหลักทรัพย์ที อาจมีไว้ได้ของกองทุนนั นด้วย

4. ตัวชี วัด (Benchmark) ของการลงทุนในกองทุนนี จะเปรียบเทียบกับอัตราผลตอบแทนของการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลอายุ
ประมาณ 5 ปี ที ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี ไทย (ThaiBMA) (35%) และอัตราผลตอบแทนของการลงทุนใน
พันธบัตรรัฐบาลอาย ุ5 ปี ของประเทศที ลงทุน ณ วันที ลงทุน บวกด้วยส่วนชดเชยความเสี ยงจากการลงทุน (Spread) อันดับ
ความน่าเชื อถือ BBB ณ วันที ลงทุนปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี ยงอัตราแลกเปลี ยนเพื อคํานวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงิน
บาท ณ วันที ลงทุน (65%)

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ ที จะเปลี ยนแปลงเกณฑ์มาตรฐานในการวัดผลการดําเนินงาน เพื อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ
นโยบายของกองทุนหลักตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน โดย
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า และจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสมาคม
บริษัทจัดการลงทุนประกาศกําหนด

ทั งนี กรณีที มีการเปลี ยนแปลงตัวชี วัดของการลงทุนอันเนื องมาจากปัจจัยภายนอก เช่น มีการยกเลิกการคํานวณดัชนีดังกล่าว
หรือหน่วยงานที กํากับดูแลมีการเปลี ยนแปลงตัวชี วัด เป็นต้นบริษัทจัดการสงสนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงตัวชี วัดดังกล่าว โดยไม่
ถือเป็นการแก้ไขโครงการ โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ สํานักงานของ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนและประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

5. ข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน

บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดจะถือหน่วยลงทุนได้ไม่เกินหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด
ของกองทุนรวม

6. ข้อกําหนดเกี ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกัน
ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายที เรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ งต่อไปจะเรียก
ว่า FATCA) โดยมีผลบังคับใช้วันที  1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าวกําหนดให้สถาบันการเงินที ไม่ใช่สัญชาติ
อเมริกันนอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานข้อมูลเกี ยวกับบัญชีของบุคคลที อยู่ใน
บังคับต้องเสียภาษีให้กับประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ งรวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล สัญชาติอเมริกัน ผู้ซึ งมีถิ นที อยู่ถาวรใน
สหรัฐอเมริกา และผู้ซึ งมีถิ นที อยู่ทางภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึ งเปิดหรือมีไว้กับ FFI นั น นอกจากนี ยังปรากฎด้วยว่าในปัจจุบนัมี
รัฐบาลในหลายประเทศกําลังดําเนินการออกกฎหมายที มีข้อกําหนดและหลักเกณฑ์ในลักษณะที คล้ายคลึงกับ FATCA (ซึ งต่อ
ไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดังกล่าวว่า “กฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง”) 
กองทุนรวมและบริษัทจัดการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ งถูกกําหนดให้ต้องเข้าผูกพันตนกับหน่วยงาน
สรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหน้าที ต้องรายงานข้อมูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสัญชาติอเมริกันและ
บุคคลที มีลักษณะตามหลักเกณฑ์ที  FATCA กําหนด หน้าที ในการตรวจสอบข้อมูลลูกค้าเพื อหาความสัมพันธ์ของลูกค้ากับ
ประเทศสหรัฐอเมริกา และรวมถึงหน้าที ในการกําหนดให้ลูกค้าบางประเภทต้องจัดทําเอกสารยืนยันตนตามหลักเกณฑ์ของ
FATCA เป็นต้น

ภายใต้ข้อกําหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เข้าผูกพันตนเพื อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ FATCA (กล่าวคือ มีสถานะ
เป็น NonParticipating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทุนรวมนั นจะได้รับผลกระทบที สําคัญในสองกรณี
คือ
(1) ต้องถูกหักเงินในอัตรา 30 % ของเงินที กองทุนรวมจะได้รับจากรายได้ ผลประโยชน์หรือเงินจากการขายทรัพย์สินทางการ
เงินในประเทศสหรัฐอเมริกา (เงินลงทุนทางตรง) ซึ งจะเริ มต้นตั งแต่วันที  1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป และเงินลงทุน
ทางอ้อมในทรัพย์สินทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Passthru) ซึ งอาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกับสถาบันการเงิน
อื นๆ นอกประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ งจะเริ มต้นตั งแต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป โดย FATCA กําหนดให้สถาบันการเงินของประเทศ
สหรัฐอเมริกาและ FFI ที เข้าร่วมผูกพันตนตามข้อกําหนดของ FATCA (ซึ งรวมถึงธนาคารและสถาบันการเงินในประเทศไทย
ผู้รับฝากทรัพย์สิน ผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน) มีหน้าที ดําเนินการหักเงิน ณ ที จ่ายดังกล่าวก่อนชําระให้กับ
กองทุนรวมที เป็น NPFFI 
(2) ธนาคารและสถาบันการเงินทั งในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทั งผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้
สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน ที เข้าร่วมผูกพันตามข้อกําหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือระงับการทําธุรกรรม
ทางการเงินหรือยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรือบริษัทจัดการ ซึ งอาจทําให้กองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการ
ลงทุนต่อไปได้ และ/หรือดําเนินการลงทุนได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจทําให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถทํารายการ
ผ่านทางผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุนได้อีกต่อไป
เพื อมิให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมได้รับผลกระทบในการดําเนินงานรวมทั งเพื อเป็นการรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วย
ลงทุนโดยรวม บริษัทจัดการและกองทุนรวม (โดยบริษัทจัดการ) จึงเข้าผูกพันตนเพื อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และข้อกําหนด
ของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง และเพื อให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใต้ข้อกําหนด
และหลักเกณฑ์ของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องได้ บริษัทจัดการและกองทุนรวม (ซึ งรวมทั งผู้ที เกี ยวข้องกับการปฎิบัติ
งานของกองทุน เช่น ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน) จึงขอสงวน
สิทธิในการดําเนินการดังนี 
(1) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามที กฎหมายต่างประเทศที 
เกี ยวข้องกําหนด) ให้คํายินยอมบริษัทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการนําส่งข้อมูล (เช่น ชื อ ที อยู่ เลขประจําตัวผู้เสีย
ภาษีของสหรัฐอเมริกา จํานวนและมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ จํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือเงินปันผลที ได้รับ เป็นต้น)
มีอยู่ในบัญชีทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนนั นกับบริษัทจัดการ ให้กับหน่วยงานของรัฐทั งในและต่างประเทศ ตามข้อกําหนด
ของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง
(2) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนนําส่งข้อมูล เอกสาร และ/หรือคํายินยอม เพิ มเติม เพื อยืนยันหรือพิสูจน์ทราบความเกี ยวข้อง
กับประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสัญชาติอเมริกันหรือการให้ข้อมูลตามหัวข้อที กําหนดไว้ในแบบ
ฟอร์มของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจ้งปรับปรุงข้อมูลเมื อข้อมูลที เคยให้ไว้มีการเปลี ยนแปลง
เป็นต้น รวมถึงนําส่งหลักฐานเพื อยืนยันการเข้าร่วมใน FATCA หรือกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง (ในกรณีที เป็นลูกค้า
สถาบันการเงิน) ทั งนี เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายดังกล่าว
(3) ดําเนินการอื นใดเพื อให้สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง

เพื อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบที จะเกิดต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทั งเพื อให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วย
ลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ มขึ นหากมีการดําเนินการที สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องข้างต้น ในกรณีที ผู้
ถือหน่วยลงทุนปฏิเสธการดําเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวน
สิทธิในการดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี ตามความจําเป็นและความเหมาะสม โดยถือว่าผู้ถือหน่วย
ลงทุนดังกล่าวรับทราบการดําเนินการตามที บริษัทจัดการแจ้งนี แล้ว และ/หรือได้ดําเนินการตามข้อตกลงที ได้ระบุไว้ในคําขอ
เปิดบัญชี
(1) ไม่รับคําสั งซื อ/ สับเปลี ยน/ โอน หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว
(2) ระงับหรือหยุดให้บริการ และดําเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว
(3) ดําเนินการหักเงิน ณ ที จ่ายจากรายได้เงินลงทุน เงินปันผลและ/หรือเงินที ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน
รายนั นได้ เพื อให้สอดคล้องกับเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง ทั งนี ต้องไม่ขัดกับกฎหมายของ
ประเทศไทย
(4) ดําเนินการอื นใดอันเป็นการป้องกันหรือลดผลกระทบ หรือทําให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ ม
ขึ น หากมีการดําเนินการที สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องข้างต้น
การดําเนินการดังกล่าวถือเป็นความจําเป็น และเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะเป็นการกระทําเพื อหลีก
เลี ยงมิให้บริษัทจัดการและกองทุนมีการดําเนินการที ไม่สอดคล้องข้อบังคับของ FATCA และกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง
อันจะทําให้กองทุนอาจต้องถูกหัก ณ ที จ่าย หรือถูกปิดบัญชีธนาคารตามที กล่าวแล้วข้างต้น ซึ งในทางปฏิบัติบริษัทจัดการจะ
เลือกดําเนินการเฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามที กฎหมายต่าง
ประเทศที เกี ยวข้องกําหนด)เท่านั น

ทั งนี ในกรณีที กฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิ มเติมข้อกําหนดเพื อรองรับการดําเนินการตามที บริษัทจัดการได้สงวนสิทธิไว้ข้างต้น
บริษัทจัดการ(รวมถึงผู้ที เกี ยวข้อง) จะดําเนินการตามข้อกําหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนําส่งข้อมูลของผู้ถือ
หน่วยลงทุนไปยังหน่วยงาน หรือดําเนินการอื นใดที ราชการกําหนด โดยไม่จําเป็นต้องร้องขอต่อผู้ถือหน่วยลงทุน

7. บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนภายในประเทศไทย และมีวัตถุประสงค์ที จะไม่เสนอขาย
หน่วยลงทุนของกองทุนกับหรือเพื อประโยชน์ของประเทศสหรัฐอเมริกา พลเมืองสหรัฐอเมริกา รวมถึงผู้ที มีหนังสือเดินทางของ
ประเทศสหรัฐอเมริกาหรือผู้ที มีถิ นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา หรือบุคคลซึ งโดยปกติมีถิ นที อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกอง
ทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าวและบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนซึ งจัดให้มีขึ นและดําเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา บริษัทจัดการจึงขอ
สงวนสิทธิที จะปฏิเสธหรือระงับการสั งซื อ การจัดสรร และ/หรือการโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมสําหรับผู้ลงทุน
ที เป็นบุคคลอเมริกัน (US person) ดังที กล่าวมาข้างต้น เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก

21. มาตรการเยียวยากรณีบริษัทจัดการปฏิบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์เกี ยวกับการอนุมัติให้จัดตั ง
กองทุนรวมเป็นการทั วไป : 

ในกรณีที บริษัทจัดการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี ยวกับการอนุมัติให้จัดตั งกองทุนรวมแบบ autoapprove และการ
ฝ่าฝืนหรือการไม่ปฏิบัตินั นก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ลงทุน บริษัทจัดการจะดําเนินการเยียวยาความเสียหายให้แก่ผู้ลงทุน
โดยไม่ชักช้า โดยในกรณีที ไม่สามารถตกลงกันได้ บริษัทจัดการจะยินยอมให้นําข้อพิพาทเข้าสู่การพิจารณาของ
อนุญาโตตุลาการ

22. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที ปฏิบัติตามโครงการจัดการกองทุนรวม ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ
กองทุนรวม และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ และคําสั งที ออกโดยอาศัยอํานาจแห่ง
กฎหมายดังกล่าว ทั งนี ในกรณีที ข้อกําหนดในโครงการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งดังกล่าว
หากบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งนั น ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุน
รวมได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามโครงการแล้ว

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม โดยผู้ดูแล
ผลประโยชน์มีอํานาจลงนามในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การลงนามในข้อผูกพัน
ของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ได้รับการแต่งตั งโดยชอบ ให้ถือว่าผูกพันผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง

การที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจัดการกองทุน
รวมนี ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที จะผูกพันตามข้อกําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมและ
ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม

โครงการจัดการกองทุนรวมที ผ่านการอนุมัติจากสํานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็น
ส่วนหนึ งของข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม

REFERENCE CODE : 

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอเทิร์มฟันด์ 5Y1
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คําจํากัดความ / คํานิยาม : 

กองทุน หมายถึง กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอเทิร์มฟันด ์5Y1

โครงการ หมายถึง โครงการจัดการกองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอเทิร์มฟันด ์5Y1 

บริษัทจัดการ หมายถึง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จํากัด

หน่วยลงทุน หมายถึง หน่วยลงทุนของกองทุน

หนังสือชี ชวน หมายถึง หนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุน หมายถึง ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน

ผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย หมายถึง ผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ที กจ.9/2555 ว่าด้วยการกําหนดนิยามผู้ลงทุนสถาบันและผ้ลงทุนรายใหญ่ และที แก้ไขเพิ มเติม

ผู้ดูแลผลประโยชน์ หมายถึง ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) 

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน หมายถึง บุคคลที บริษัทจัดการกองทุนรวมมอบหมายให้ทําหน้าที ขายหรือรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนแล้วแต่กรณี ของกองทุน

นายทะเบียน หมายถึง นายทะเบียนหน่วยลงทุน

ผู้สอบบัญชี หมายถึง ผู้สอบบัญชีของกองทุน

วันทําการ หมายถึง วันเปิดทําการตามปกติของบริษัทจัดการ

เสนอขายครั งแรก หมายถึง เสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก

จองซื อ หมายถึง จองซื อหน่วยลงทุนในการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก

หนังสือรับรองสิทธิ หมายถึง หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน

มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหารด้วยจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดตามทะเบียน
หน่วยลงทุน เมื อสิ นวันที คํานวณนั น โดยคํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขที มีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษ
ทศนิยมตามหลักสากล

ตลาดหลักทรัพย์ หมายถึง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สมาคมตลาดตราสารหนี ไทย หมายถึง สมาคมตลาดตราสารหนี ไทย ซึ งจัดตั งขึ นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์

บริษัทจดทะเบียน หมายถึง บริษัทที มีหุ้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทขึ นทะเบียน หมายถึง บริษัทที มีหลักทรัพย์ซื อขายในสมาคมตลาดตราสารหนี ไทย

ใบแสดงสิทธิ หมายถึง ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (depositary receipt) 

หลักทรัพย์อ้างอิง หมายถึง หลักทรัพย์ประเภทใดประเภทหนึ งที ออกโดยบริษัทจดทะเบียนและใช้เพื อรองรับใบแสดงสิทธิ

คําเสนอซื อ หมายถึง คําเสนอซื อหลักทรัพย์ของกิจการเป็นการทั วไปที ผู้ทําคําเสนอซื อต้องปฏิบัติตามประกาศว่าด้วยหลัก
เกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื อครอบงํากิจการ

แก้ไขราคาย้อนหลัง หมายถึง แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องโดยแก้ไขราคาย้อนหลัง
ตั งแต่วันที ราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องจนถึงปัจจุบัน

การชดเชยราคา หมายถึง การเพิ มหรือลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที มีราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
หรือการจ่ายเงินซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องแทนการเพิ มหรือลด
จํานวนหน่วยลงทุน

กิจการ หมายถึง บริษัทที มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทที มีหลักทรัพย์ซื อขายในศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์
หรือบริษัทมหาชนจํากัด

กลุ่มกิจการ หมายถึง บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีที สภาวิชาชีพบัญชีกําหนดเกี ยวกับการจัดทํางบการเงิน
รวม

สถาบันการเงิน หมายถึง สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยดอกเบี ยเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงิน

สมาคม หมายถึง สมาคมที เกี ยวเนื องกับธุรกิจหลักทรัพย์ที ได้รับอนุญาตและจดทะเบียนกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
โดยมีวัตถุประสงค์เพื อทําการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทที เกี ยวกับการจัดการลงทุน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

กฎหมาย ก.ล.ต. หมายถึง พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ
หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ปัจจุบันและที แก้ไขเพิ มเติม

มูลค่าธุรกรรม หมายถึง ราคาซื อรวมผลประโยชน์ที กองทุนพึงได้รับจากธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืนจนถึงวันที มีการ
คํานวณ

1. ชื อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

1.1. ชื อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอเทิร์มฟันด์ 5Y1 

1.2. ชื อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  Asset Plus AI Term Fund 5Y1 

1.3. ชื อย่อ :  ASPAITF5Y1 

1.4. ประเภทโครงการ :  กองทุนเปิด

1.5. ประเภทการขาย :  ขายครั งเดียว

1.6. การกําหนดอายุโครงการ :  กําหนด

1.7. อายุโครงการ : 5  ปี   เดือน   วัน

1.8. อายุโครงการถึงวันที  (กรณีกําหนดอายุเป็นช่วงเวลา) : 

1.9. เงื อนไข (อายุโครงการ) : 

ประมาณ 5 ปี แต่ไม่ต่ํากว่า 4 ปี 11 เดือน และไม่เกิน 5 ปี 1 เดือน นับตั งแต่วันถัดจากวันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุน
รวม โดยบริษัทจัดการจะแจ้งวันครบอายุโครงการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบทางไปรษณีย์ ภายใน 30 วันนับตั งแต่วันถัดจากวัน
จดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะยุติการจัดตั งโครงการ หากหลังจากปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก มูลค่าหน่วยลงทุนที 
จําหน่ายได้แล้วทั งหมดคํานวณตามมูลค่าที ตราไว้ของหน่วยลงทุนตํ่ากว่ามูลค่าขั นตํ่าที จะลงทุนในหลักทรัพย์ได้ตาม
วัตถุประสงค์ของกองทุน โดยบริษัทจัดการจะคืนเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนตามที ระบุไว้ในข้อ 5.2.7
“การคืนเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุน”

1.10. ลักษณะโครงการ :  กองทุนรวมที เสนอขายเฉพาะผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย

2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที ตราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที 
เสนอขาย : 

2.1. จํานวนเงินทุนของโครงการ : 1,000,000,000.00 บาท

2.2. เงื อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) : 

ระหว่างระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจํานวนเงินทุนของ
โครงการได้ไม่เกิน ร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ

2.3. มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย : 10.0000 บาท

2.4. จํานวนหน่วยลงทุน : 100,000,000.0000 หน่วย

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรก : 10 บาท

2.6. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก : 50,000.00 บาท

2.7. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป : 

2.8. มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด

2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่าของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด

2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด

2.12. รายละเอียดเพิ มเติม : 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน
ลักษณะพิเศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า ประเภทและอัตราส่วนการ
ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

เพื อเพิ มทางเลือกในการลงทุนสําหรับผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย (accredited investors) ที มีศักยภาพในการดูแลตนเอง ที มุ่งหวัง
ผลตอบแทนที ดี และยอมรับความเสี ยงของการลงทุนได้ในระดับสูง

3.2. ชนิดกองทุนรวม :  ลงทุนโดยตรง

3.3. ประเภทกองทุนรวม :  ทั วไป

3.4. นโยบายการลงทุน :  ตราสารแห่งหนี 

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้าม)ี :  

3.6. การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) :  ลงทุน
เพื อ การลดความเสี ยง (Hedging)

3.7. การลงทุนในตราสารที มีลักษณะของสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ไม่ลงทุน

3.8. ลักษณะพิเศษ : 

ไม่มี

3.9. รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 

รายละเอียดเพิ มเติมเกี ยวกับนโยบายการลงทุน

1. กองทุนมีนโยบายที จะลงทุนในตราสารแห่งหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน ตราสารทางการเงิน และ/หรือเงินฝาก และ/หรือหลัก
ทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดให้กองทุนลงทุนได้

2. กองทุนอาจจะพิจารณาลงทุนในตราสารแห่งหนี ต่างประเทศ และอาจเข้าทําสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives)โดยมี
วัตถุประสงค์เพื อลดความเสี ยง (Hedging) จากการลงทุน ตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกําหนด
โดยจะไม่ลงทุนในหรือมีไว้ซึ งตราสารที มีลักษณะของสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured note)

3. กรณีที กองทุนมีการลงทุนในต่างประเทศ บริษัทจัดการมีนโยบายที จะทําการป้องกันความเสี ยงด้านอัตราแลกเปลี ยนเงินตรา
ต่างประเทศเต็มจํานวน (Fully hedge)

4. กองทุนอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ งตราสารแห่งหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือตํ่ากว่าที สามารถลงทุนได้ (NonInvestment
Grade) และ/หรือตราสารที ไม่ได้รับการจัดอ้นดับความน่าเชื อถือ (Unrated Securities) ซึ งเป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือได้รับ
ความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

3.10. การลงทุนในต่างประเทศ : ลงทุนในต่างประเทศบางส่วน
วงเงินการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน ไม่เกิน 0  ล้านเหรียญ หรือไม่เกินร้อยละ 79.00  ของ NAV
และมีนโยบายลดหรือป้องกันความเสี ยงจากอัตราแลกเปลี ยนทั งหมดที มีอยู่

3.11. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 

กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในต่างประเทศไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและไม่เกินวงเงินที ได้รับจัดสรร

3.12. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.12.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในประเทศ : 

บริษัทจัดการจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื นอย่างใดอย่างหนึ งหรือหลาย
อย่างตามที ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนประกาศกําหนดดังต่อไปนี รวมถึงการลงทุนในหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือหาดอกผลโดย
วิธีอื นอย่างใด ตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการกํากับตลาดทุนจะได้มี
ประกาศแก้ไขหรือเพิ มเติม หรือผ่อนผันให้กองทุนรวมสามารถลงทุนได้เพิ มเติมในอนาคตอีกด้วย
3.12.1.1 ตราสารแห่งหนี ในประเทศ ได้แก่ หลักทรัพย์ ตราสาร หรือสัญญา ที เสนอขายในประเทศ หรือมีผู้ออกหรือคู่สัญญา
เป็นนิติบุคคลที จัดตั งขึ นตามกฎหมายไทย ดังต่อไปนี 
(1) ตราสารแห่งหนี ที มีลักษณะคล้ายเงินฝาก ได้แก่
(1.1) ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน บัตรเงินฝาก หรือหุ้นกู้ระยะสั น ที ธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น ธนาคารพาณิชย์ หรือ
บริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกัน
(1.2) ตั วแลกเงินหรือตั วสัญญาใช้เงินที บริษัทหลักทรัพย์ที ประกอบธุรกิจประเภทการให้สินเชื อเพื อธุรกิจหลักทรัพย์เป็นผู้ออก
ซึ งกําหนดวันใช้เงินตามตั วไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตั ว และเป็นตั วเมื อทวงถามหรือเมื อได้เห็น
(1.3) ตั วแลกเงินหรือตั วสัญญาใช้เงินอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที ออก ซึ งมีอันดับความน่าเชื อถือดังต่อไปนี 
(ก) อันดับความน่าเชื อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับแรก ทั งนี ในกรณีที เป็นอันดับความน่าเชื อถือของผู้
ออกตราสาร ต้องเป็นอันดับความน่าเชื อถือที ได้มาจากการจัดอันดับความน่าเชื อถือระยะสั น (shortterm rating) ด้วย หรือ
(ข) อันดับความน่าเชื อถือของผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกัน อยู่ในอันดับที สามารถลงทุนได ้(investment
grade) ทั งนี โดยการจัดอันดับความน่าเชื อถือของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื อถือภายใต้ชื อ Standard & Poor หรือ
Moody’s หรือ Fitch หรือสถาบันอื นที สํานักงานกําหนดเพิ มเติม
(2) ตราสารแห่งหนี ทั วไป ได้แก่
(2.1) ตราสารภาครัฐไทย อันได้แก่
(ก) ตั วเงินคลัง
(ข) พันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
(ค) พันธบัตร ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน หุ้นกู้ หรือใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้นกู้ ที กระทรวงการคลังหรือกองทุนเพื อการ
ฟื นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินเป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล หรือผู้ค้ําประกัน
(2.2) ตราสารภาครัฐต่างประเทศ อันได้แก่ ตราสารที มีรูปแบบทํานองเดียวกับตราสารภาครัฐไทยที รัฐบาลต่างประเทศ
องค์การหรือหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศ รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศ เป็นผู้ออก
หรือผู้ค้ําประกัน ทั งนี ตราสารดังกล่าวต้องมีลักษณะตามเงื อนไขท้ายข้อ 3.12.1.1 ด้วย
(2.3) ตราสารที เปลี ยนมือได้ ซึ งหมายถึง พันธบัตร ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน หรือหุ้นกู้ที ไม่รวมถึงหุ้นกู้แปลงสภาพและหุ้น
กู้อนุพันธ์ ที สํานักงานอนุญาตให้เสนอขายในลักษณะทั วไปหรือในลักษณะจํากัด หรือที ออกภายใต้ข้อผูกพันที กําหนดและ
อนุญาตโดยกระทรวงการคลัง หรือที นิติบุคคลที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ นเป็นผู้ออก หรือที เป็นหลักทรัพย์ที ออกใหม่ ซึ งผู้
ออกหลักทรัพย์ได้เสนอขายหลักทรัพย์ที ออกใหม่นั นทั งหมดต่อผู้ถือหุ้นโดยได้รับชําระราคาเต็มมูลค่าที เสนอขายจากผู้ถือหุ้น
ทั งนี ตราสารที เปลี ยนมือได้ต้องมีลักษณะตามเงื อนไขท้ายข้อ 3.12.1.1 ด้วย
(2.4) ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทยที มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้ที ไม่ใช่หุ้นกู้
อนุพันธ์
(2.5) ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน หุ้นกู้ หรือใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้นกู้ ที เสนอขายในต่างประเทศโดยมีผู้ออกเป็น
นิติบุคคลที จัดตั งขึ นตามกฎหมายไทย ทั งนี หุ้นกู้ดังกลา่วไมร่วมถงึหุน้กูแ้ปลงสภาพและหุน้กูอ้นุพันธ์
(2.6) หน่วยลงทุนหรือใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหน่วยลงทุนของกอ งทุนรวมตราสารแห่งหนี หรือของกองทุนรวมอื นที มีนโย
บายการลงทุนเฉพาะเงินฝาก ตราสารแห่งหนี หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที สํานักงานกําหนด หรือให้ความเห็นชอบ เช่น
กองทุนรวมตลาดเงิน เป็นต้น
(2.7) ธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืน ทั งนี บริษัทจัดการต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
(2.8) ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์โดยหลักทรัพย์ที ให้ยืมเป็นตราสารแห่งหนี ตาม (1.1)(1.2)(1.3) (2.1)(2.2)(2.3)(2.4)
หรือ (2.6) ทั งนี บริษัทจัดการต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

ในกรณีที ตราสารแห่งหนี ตามข้อ 3.12.1.1 เป็นตั วแลกเงินหรือตั วสัญญาใช้เงินที มีการจ่ายผลตอบแทน ผลตอบแทนนั นต้อง
อยู่ในรูปอัตราดอกเบี ยคงที หรืออัตราดอกเบี ยลอยตัวเท่านั น

การรับรอง รับอาวัล สลักหลัง หรือคํ้าประกันของบุคคลที กําหนดไว้ในข้อ 3.12.1.1 ต้องเป็นการรับรองตลอดไป รับอาวัลทั ง
จํานวน สลักหลังโอนประเภทมีสิทธิไล่เบี ยโดยไม่มีข้อกําหนดลบล้างหรือจํากัดความรับผิดของผู้สลักหลัง หรือค้ําประกันต้น
เงินและดอกเบี ยเต็มจํานวนแบบไม่มีเงื อนไข

เงื อนไข : ตราสารภาครัฐต่างประเทศตามข้อ (2.2) และตราสารที เปลี ยนมือได้ตามข้อ (2.3) ต้องมีลักษณะดังต่อไปนี 
(1) เป็นตราสารขึ นทะเบียนในสมาคมตลาดตราสารหนี ไทย
(2) มีราคาที เหมาะสมตามที สมาคมตลาดตราสารหนี ไทยกําหนด หรือมีผู้แสดงตนต่อบุคคลทั วไปว่าพร้อมจะเสนอราคาซื อ
และรับซื อตราสารนั น ในราคาดังกล่าว (bid price แบบ firm quote) ตามจํานวนและวิธีการที สมาคมตลาดตราสารหนี ไทย
กําหนดอยู่เสมอ โดยได้ส่งสําเนาราคาแก่สมาคมตลาดตราสารหนี ไทยตลอดอายุของตราสารนั น และ
(3) เป็นตราสารที เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 
(ก) ในกรณีที เป็นตราสารภาครัฐต่างประเทศ ตราสารดังกล่าวต้องเป็นตราสารที มีอันดับความน่าเชื อถือของตราสารหรือของผู้
ออกตราสารอยู่ในอันดับที สามารถลงทุนได ้(investment grade) เว้นแต่ผู้ออกตราสารดังกล่าวเป็นรัฐวิสาหกิจตามกฎหมาย
ต่างประเทศ ตราสารนั นต้องมีอันดับความน่าเชื อถือของตราสารอยู่ในอันดับที สามารถลงทุนได ้(investment grade) เท่านั น
(ข) ในกรณีที ผู้ออกตราสารเป็นนิติบุคคลต่างประเทศ ตราสารนั นต้องมีอันดับความน่าเชื อถือของตราสารอยู่ในอันดับที 
สามารถลงทุนได ้(investment grade) 
(ค) ในกรณีที กองทุนลงทุนในตราสารอื นนอกเหนือจาก (ก) และ (ข) ในการเสนอขายครั งแรก หากตราสารดังกล่าวไม่มี
อันดับความน่าเชื อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับที สามารถลงทุนได ้(investment grade) ตราสารนั นต้อง
มีบริษัทจัดการไม่ต่ํากว่าสามรายเป็นผู้ซื อตราสารดังกล่าวเพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนภายใต้การจัดการ

3.12.1.2 ตราสารกึ งหนี กึ งทุน ได้แก่
(1) หุ้นกู้แปลงสภาพที เสนอขายในประเทศ ซึ งต้องมีลักษณะตามเงื อนไขในท้ายข้อ 3.12.1.1 (1) และ (2) ทั งนี ในกรณีที 
กองทุนลงทุนในหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวในการเสนอขายครั งแรก หุ้นกู้แปลงสภาพนั นต้องเป็นหุ้นกู้แปลงสภาพที มีอันดับ
ความน่าเชื อถืออยู่ในอันดับที สามารถลงทุนได ้(investment grade) หรือเป็นหุ้นกู้แปลงสภาพที มีบริษัทจัดการไม่ตํ่ากว่าสาม
รายเป็นผู้ซื อตราสารดังกล่าวเพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนภายใต้การจัดการ
ในกรณีที หุ้นกู้แปลงสภาพตามวรรคหนึ งมีการค้ําประกัน การค้ําประกันดังกล่าวต้องเป็นการค้ําประกันต้นเงินและดอกเบี ยเต็ม
จํานวนแบบไม่มีเงื อนไข
(2) หุ้นกู้แปลงสภาพที เสนอขายในต่างประเทศโดยมีผู้ออกเป็นนิติบุคคลที จัดตั งขึ นตามกฎหมายไทย

นอกจากนี ในการลงทุนในตราสารกึ งหนี กึ งทุนนั น ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 
(1) ในขณะที ลงทุน หรือได้มา มูลค่าของหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวมีมูลค่าสูงกว่าราคาตลาดของหุ้นที รองรับหุ้นกู้แปลงสภาพ
นั น (out of the money) 
(2) ในกรณีที มีการใช้สิทธิแปลงสภาพ ให้บริษัทจัดการขายหุ้นที ได้รับจากการแปลงสภาพนั นภายใน 30 วัน นับแต่วันที ได้หุ้น
ดังกล่าวมา
การใช้สิทธิแปลงสภาพตาม (2) หมายความว่า การแปลงสภาพแห่งสิทธิในหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้น ไม่ว่าการแปลงสภาพดัง
กล่าวจะเกิดจากการใช้สิทธิแปลงสภาพหรือเกิดจากข้อกําหนดบังคับการแปลงสภาพ

3.12.1.3 เงินฝากในสถาบันการเงินตามกฎหมายไทย

3.12.1.4 สัญญาซื อขายล่วงหน้าที มีตัวแปรเป็นอัตราแลกเปลี ยนเงิน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื อลดความเสี ยง (hedging) ตาม
หลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

3.12.1.5 หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์

3.12.1.6 ทรัพย์สินอื นที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กําหนดเพิ มเติมในอนาคต หรือทรัพย์สินอื นที มีลักษณะทํานองเดียว
กับ 3.12.1.1 – 3.12.1.5 โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

3.12.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในต่างประเทศ : 

บริษัทจัดการอาจลงทุนในทรัพย์สินในต่างประเทศเพื อกองทุนได้เทียบเท่ากับประเภททรัพย์สินในประเทศ โดยกรอบประเทศ
ที ลงทุนต้องมีคุณสมบัติดังนี 
1. มีการเสนอขายในประเทศที มีหน่วยงานกํากับดูแลเป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO หรือประเทศที มีตลาดหลักทรัพย์เป็น
สมาชิกของ WFE 
2. การลงทุนนั นต้องไม่ทําให้การจัดการกองทุนเบี ยงเบนไปจากวัตถุประสงค์ หรือนโยบายการลงทุนของกองทุนและไม่ทําให้
กองทุนขาดทุนเป็นมูลค่าสูงกว่ามูลค่าลงทุน
3. บริษัทจัดการต้องสามารถเข้าถึงข้อมูลเกี ยวกับหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินดังกล่าวเป็นภาษาอังกฤษผ่านระบบอินเตอร์เนตได้
4. มีข้อมูลทางด้านราคาที สะท้อนมูลค่ายุติธรรม โดยเป็นราคาที น่าเชื อถือ อ้างอิงได้ และสอดคล้องตามหลักวิชาการอันเป็นที 
ยอมรับในระดับสากล
5. มีการคุ้มครองประโยชน์ของผู้ลงทุน (investor protection) ที ถือได้ว่าเทียบเท่ากับการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที 
มีลักษณะคล้ายกันในประเทศไทย
6. ลักษณะอื นใดที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจกําหนดเพิ มเติม

3.12.2.1 ตราสารแห่งหนี ต่างประเทศ ได้แก่ หลักทรัพย์หรือตราสารที ออกโดยบุคคลต่างประเทศ และเสนอขายในต่าง
ประเทศ
(1) ตราสารภาครัฐต่างประเทศ อันได้แก่
(1.1) พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี ที รัฐบาลต่างประเทศ องค์การหรือหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศหรือองค์การระหว่าง
ประเทศเป็นผู้ออก หรือผู้ค้ําประกัน
(1.2) พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี ที รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายต่างประเทศเป็นผู้ออก หรือผู้ค้ําประกัน
(2) ตราสารแห่งหนี ภาคเอกชน อันได้แก่ ตราสารแห่งหนี ที ออกโดยนิติบุคคลต่างประเทศ ทั งนี ผู้ลงทุนต้องสามารถเข้าถึง
ข้อมูลเกี ยวกับตราสารแห่งหนี ดังกล่าวเป็นภาษาอังกฤษผ่านระบบอินเตอร์เนตด้วย
(3) ตราสารแห่งหนี อื น อันได้แก่ หน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที เป็นกองทุนรวมตราสารแห่งหนี หรือกองทุนรวมอื น
ที มีนโยบายการลงทุนเฉพาะเงินฝาก ตราสารแห่งหนี หรือทรัพย์สินอื นที สํานักงานให้ความเห็นชอบให้ลงทุนได้ เช่น กองทุน
รวมตลาดเงิน เป็นต้น ซึ งต้องเป็นไปตามเงื อนไขที สํานักงานคณะกํารรมการ ก.ล.ต.ประกาศกําหนด ดังต่อไปนี 
(3.1) ต้องเป็นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที อยู่ภายใต้การกํากับดูแลของหน่วยงานกํากับดูแล
ด้านหลักทรัพย์และตลาดซื อขายหลักทรัพย์ที เป็นสมาชิกสามัญของ International Organizations of Securities 
Commission (IOSCO) หรือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที มีการซื อขายในตลาดซื อขายหลักทรัพย์
ที เป็นสมาชิกของ World Federations of Exchange (WFE) 
(3.2) ต้องเป็นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที มีทรัพย์สินที ลงทุนเป็นประเภทและชนิดเดียวกับ
ทรัพย์สินที กองทุนอาจลงทุนหรือมีไว้ได้ เว้นแต่เป็นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที มีนโยบาย
การลงทุนในทองคําโดยตรง
(3.3) ในกรณีที เป็นการลงทุนหรือมีไว้เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป (retail fund) กองทุน
สํารองเลี ยงชีพ หรือกองทุนส่วนบุคคลรายย่อย หน่วยลงทุนที จะลงทุนหรือมีไว้ได้ ต้องเป็นหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมต่างประเทศที จัดตั งขึ นเพื อผู้ลงทุนทั วไปเช่นกัน
(3.4) ต้องไม่ใช่หน่วยลงทุนของกองทุนรวมประเภทเฮ็ดจ์ฟันด ์(hedge fund)

3.12.2.2 ตราสารหนี ที มีลักษณะคล้ายเงินฝาก ได้แก่ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน บัตรเงินฝาก หรือหุ้นกู้ระยะสั นที 
ออกโดยสถาบันการเงินต่างประเทศ ที ตั งอยู่ในประเทศที กองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินต่างประเทศ ทั งนี ให ้
หมายรวมถึงการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงิน (money market fund) ในต่างประเทศด้วย โดยการ
มีไว้ซึ งเงินฝากหรือตราสารดังกล่าวต้องมีวัตถุประสงค์เพื ออํานวยความสะดวกหรือป้องกันปัญหาในการดําเนินงานใน
ต่างประเทศของกองทุน เช่น เพื อรอการลงทุน หรือเพื อชําระค่าใช้จ่าย หรือเพื อรักษาสภาพคล่องของกองทุนเป็นต้น

3.12.2.3 สัญญาซื อขายล่วงหน้าที มีวัตถุประสงค์ เพื อการลดความเสี ยง (hedging) ตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

3.12.2.4 เงินฝากในสถาบันการเงินต่างประเทศ

3.13.2.5 ใบแสดงสิทธิในประโยชน์ที เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงที มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นพันธบัตร หรือหุ้นกู้ที มิใช่หุ้นกู้อนุพันธ์

3.12.2.6 หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และตราสารของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศ

3.12.2.7 ทรัพย์สินอื นที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กําหนดเพิ มเติมในอนาคตหรือทรัพย์สินอื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับ
ข้อ 3.12.2.1 3.12.2.6 โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน

3.13. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม : 

3.13.1. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นในประเทศ : 

บริษัทจัดการจะลงทุนหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื นเพื อเป็นทรัพย์สินของ
กองทุนรวม ตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนดดังต่อไปนี ในกรณีที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศแก้ไขเปลี ยนแปลงอัตราส่วนการลงทุน
บริษัทจัดการจะลงทุนให้เป็นไปตามประกาศที แก้ไขด้วย

3.13.1.1 บริษัทจัดการอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินดังต่อไปนี เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม โดยไม่จํากัดอัตราส่วน
(1) ตราสารภาครัฐไทย
(2) ตราสารภาครัฐต่างประเทศตามข้อ 3.12.1.2 (2.2) ที มีอันดับความน่าเชื อถืออยู่ในสองอันดับแรก หรือสัญญาซื อขายล่วง
หน้าที มีสินค้าเป็นตราสารดังกล่าว

ในกรณีของกองทุนรวมเปิด มูลค่าของตราสารภาครัฐต่างประเทศตามข้อ (2) เมื อรวมกันแล้วต้องไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่า
ตราสารนั นในแต่ละรุ่น เว้นแต่เป็นกองทุนรวมเปิดที มีการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งล่วงหน้าซึ งระบุเวลาแน่นอน
(auto redemption) 

3.13.1.2 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งตราสารภาครัฐต่างประเทศที นอกเหนือจากข้อ 3.13.1.1 (2) หรือสัญญาซื อขาย
ล่วงหน้าที มีสินค้าเป็นตราสารดังกล่าว เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนได้ โดยมีมูลค่ารวมกันทั งสิ นเมื อคํานวณเฉพาะผู้ออกหรือ
ผู้เป็นคู่สัญญารายนั น ไม่เกินร้อยละ 35 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

การคํานวณอัตราส่วนตามวรรคหนึ ง ให้นับตราสารตามวรรคหนึ งและทรัพย์สินทุกประเภทที ผู้ออกหรือผู้เป็นคู่สัญญารายดัง
กล่าวเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญา ซึ งกองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินเหล่านั น
รวมในอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าวด้วย
ในกรณีของกองทุนรวมเปิด มูลค่าของตราสารภาครัฐต่างประเทศตามวรรคหนึ ง ต้องไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าตราสารนั นใน
แต่ละรุ่น เว้นแต่เป็นกองทุนรวมเปิดที มีการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งล่วงหน้าซึ งระบุเวลาแน่นอน (auto
redemption) 

3.13.1.3 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินดังต่อไปนี ซึ งธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น ธนาคารพาณิชย์
หรือบริษัทเงินทุนรายใดเป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญา เพื อเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนได้ โดยมีมูลค่ารวมกันทั งสิ นเมื อคํานวณเฉพาะธนาคารหรือบริษัทเงินทุนรายนั น ไม่เกินร้อยละ 25 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
(1) ตราสารแห่งหนี ในประเทศ ตามข้อ 13.2.1.1
(2) ตราสารกึ งหนี กึ งทุน ตามข้อ 13.2.1.2 
(3) เงินฝากในสถาบันการเงินตามกฎหมายไทย ตามข้อ 13.2.1.3
(4) สัญญาซื อขายล่วงหน้าตามข้อ 3.12.1.4 ที คู่สัญญามี อันดับความน่าเชื อถืออยู่ในอันดับที สามารถลงทุนได ้(investment
grade)
การคํานวณอัตราส่วนตามวรรคหนึ ง ให้นับตราสารตามวรรคหนึ งและทรัพย์สินตามข้อ 3.13.1.7 (1) ที ธนาคารหรือบริษัทเงิน
ทุนดังกล่าวเป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญา ซึ งกองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้รวมใน
อัตราส่วนดังกล่าว โดยในกรณีของธนาคารพาณิชย์หากธนาคารพาณิชย์นั นเป็นสาขาของธนาคารต่างประเทศให้นําทรัพย์สินที 
นาคารต่างประเทศดังกล่าวเป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้อาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ําประกันหรือคู่สัญญา ซึ งกองทุนได้ลงทุนหรือมี
ไว้รวมในอัตราส่วนดังกล่าวด้วย

ทั งนี ในกรณีที กองทุนมีเงินฝากในนิติบุคคลตามวรรคหนึ ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื อการดําเนินงานของกองทุน มิให้นับมูลค่าของ
เงินฝากดังกล่าวรวมในอัตราส่วนตามวรรคหนึ ง

3.13.1.4 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินดังต่อไปนี ที บุคคลใดเป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลัก
หลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญา เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนได้ โดยมีมูลค่ารวมกันทั งสิ นเมื อคํานวณเฉพาะผู้ออก ผู้สั งจ่าย
ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญารายนั น ไม่เกินร้อยละ 25 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
(1) ตราสารแห่งหนี ในประเทศตามข้อ 3.12.1.1 
(2) ตราสารกึ งหนี กึ งทุนตามข้อ 3.12.1.3 
(3) สัญญาซื อขายล่วงหน้า ตามข้อ 3.12.1.4 ที คู่สัญญามีอันดับความน่าเชื อถืออยู่ในอันดับที สามารถลงทุนได ้(investment
grade) 
ตราสารแห่งหนี ตาม (1) มิให้หมายความรวมถึงหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที ถูกจัดให้เป็นตราสารแห่งหนี ตามข้อ 3.12.1.1

3.13.1.5 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินที กลุ่มกิจการใดเป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้คํ้า
ประกัน หรือคู่สัญญา เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนได้ โดยมีมูลค่ารวมกันทั งสิ นของกลุ่มกิจการนั นไม่เกินอัตราอย่างใดอย่าง
หนึ งดังต่อไปนี แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า
(1) ร้อยละสามสิบของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน
(2) อัตราที คํานวณได้จากนํ้าหนักของกลุ่มกิจการดังกล่าวในตัวชี วัด (benchmark) ของกองทุนนั นรวมกับร้อยละสิบของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนนั น ทั งนี ตัวชี วัดดังกล่าวต้องเป็นดัชนีหรือองค์ประกอบของดัชนี ที มีการเผยแพร่อย่างกว้างขวาง
และสอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนั น

3.13.1.6 การลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินที บริษัทในกลุ่มกิจการใดเป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย หรือคู่สัญญา เพื อเป็นทรัพย์สินของกอง
ทุน หากทรัพย์สินดังกล่าวเป็นองค์ประกอบที ใช้ในการคํานวณตัวชี วัด (benchmark) ของกองทุนนั น บริษัทจัดการอาจลงทุน
หรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินดังกล่าวโดยมีมูลค่ารวมกันทั งสิ นเมื อคํานวณเฉพาะผู้ออก ผู้สั งจ่าย หรือคู่สัญญารายนั น ไม่เกินอัตราที 
คํานวณได้จากนํ้าหนักของทรัพย์สินดังกล่าวในตัวชี วัดรวมกับร้อยละสิบของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั งนี เฉพาะใน
กรณีที อัตราดังกล่าวสูงกว่าอัตราส่วนที กําหนดไว้ในข้อ 3.13.1.3 และข้อ 3.13.1.4 แล้วแต่กรณี
มิให้นําความในข้อ 3.13.1.3 และข้อ 3.13.1.4 มาใช้บังคับกับกรณีตามวรรคหนึ ง

3.13.1.7 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินอื นนอกเหนือจากกรณีที กําหนดไว้ในข้อ 3.13.1.2 ข้อ 3.13.1.3 และ
ข้อ 3.13.1.4 เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมตามอัตราส่วนดังต่อไปนี 
(1) การลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินดังกล่าวซึ งบุคคลใดเป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่
สัญญา ต้องมีมูลค่ารวมกันทั งสิ นเมื อคํานวณเฉพาะผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญา
รายนั น ไม่เกินร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
(2) การลงทุนในหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินตาม (1) เมื อคํานวณรวมทุกบุคคลที เป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง
ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญาแล้วต้องมีมูลค่ารวมกันทั งสิ นไม่เกินร้อยละ15 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

3.13.1.8 ในกรณีของกองทุนรวม ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมลงทุนหรือมีไว้ซึ งเงินฝาก บัตรเงินฝาก ตั วแลกเงิน หรือตั ว
สัญญาใช้เงิน ที ธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ บรรษัทตลาดรอง
สินเชื อที อยู่อาศัย หรือสถาบันการเงินที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น เป็นผู้ออกหรือคู่สัญญา เป็นจํานวนที มีมูลค่ารวมโดยเฉลี ย
ในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 45 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

อัตราส่วนตามวรรคหนึ งมิให้นํามาใช้บังคับกับกองทุนรวมที มีการกําหนดอายุโครงการตั งแต่หนึ งปีขึ นไป ทั งนี เฉพาะในระยะ
เวลาหกเดือนก่อนวันครบกําหนดอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม
ในกรณีที เงินฝากหรือตราสารแห่งหนี ที มีลักษณะคล้ายเงินฝากที กองทุนรวมลงทุนในหรือมีไว้เกินอัตราส่วนที กําหนดตามวรรค
หนึ ง ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินดังกล่าวให้มีมูลค่ารวมโดยเฉลี ยไม่เกินร้อยละ 45 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมภายในสามสิบวันนับแต่วันสิ นรอบปีบัญชีนั น ทั งนี ให้คํานวณอัตราส่วนการลงทุนหรือมีไว้ซึ ง
ทรัพย์สินดังกล่าวโดยเฉลี ยตั งแต่วันแรกของรอบปีบัญชีนั นจนถึงวันที ทรัพย์สินนั นมีมูลค่าเป็นไปตามอัตราส่วนดังกล่าว

เมื อบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ปฏิบัติตามวรรคสามแล้ว ให้บริษัทรายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมทราบภายใน
วันทําการถัดจากวันที ทรัพย์สินนั นมีมูลค่ารวมโดยเฉลี ยไม่เกินร้อยละ 45 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม เพื อให้ผู้
ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ตรวจสอบการปฏิบัติดังกล่าว ทั งนี บริษัทต้องดําเนินการให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน
รวมแจ้งให้สํานักงานทราบภายในห้าวันนับแต่วันที ได้รับรายงานจากบริษัทด้วย

หากบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถปฏิบัติตามวรรคสามได้ สํานักงานอาจสั งให้บริษัทเลิกกองทุนรวมนั น

3.13.1.9 ในกรณีที มีเหตุจําเป็นและสมควร เพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนอันเนื องมาจากปัญหาความผันผวน
(fluctuation) ของตลาดเงินและตลาดทุนในวงกว้างในรอบปีบัญชีใด บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจขอผ่อนผันต่อสํานักงาน
เพื อไม่ต้องนําการลงทุนในหรือมีไว้ซึ งเงินฝาก บัตรเงินฝาก ตั วแลกเงิน หรือตั วสัญญาใช้เงิน ในช่วงเวลาที เกิดความผันผวนดัง
กล่าวมารวมคํานวณอัตราส่วนการลงทุนตามข้อ 3.13.1.8 ได้สําหรับรอบปีบัญชีนั น

3.13.1.10 บริษัทจัดการอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ งสัญญาซื อขายล่วงหน้า ที มีวัตถุประสงค์เพื อการลดความเสี ยง (hedging)
เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนได้ โดยไม่เกินมูลค่าความเสี ยงทั งหมดที กองทุนมีอยู่

3.13.1.11 การคํานวณมูลค่าการลงทุนหรือมีไว้ซึ งสัญญาซื อขายล่วงหน้าเพื อการคํานวณอัตราส่วนการลงทุน ตามข้อ
3.13.1.2 ข้อ 3.13.1.3 และข้อ 3.13.1.4 ให้นับมูลค่าที คู่สัญญาอีกผ่ายหนึ งมีหน้าที ต้องชําระตามสัญญาซื อขายล่วงหน้า รวม
คํานวณในอัตราส่วนของบุคคลที เป็นคู่สัญญาดังกล่าว เว้นแต่กรณีที กองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้ซึ งสัญญานั น ในศูนย์ซื อขาย
สัญญาซื อขายล่วงหน้า บริษัทจัดการไม่ต้องคํานวณมูลค่าและอัตราส่วนตามที กําหนดในข้อดังกล่าว

3.13.1.12 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนได้
โดยมีมูลค่าไม่เกินร้อยละ 25 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

3.13.1.13 บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งหน่วยลงทุนและใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหน่วยลงทุนเพื อเป็น
ทรัพย์สินของกองทุนรวมได้ ไม่เกินอัตราส่วนดังต่อไปนี ทั งนี การลงทุนดังกล่าวไม่รวมถึงหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย์
(1) ลงทุนหรือมีไว้ซึ งหน่วยลงทุนและใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหน่วยลงทุนของแต่ละกองทุนรวมที บริษัทจัดการอื นเป็นผู้รับ
ผิดชอบดําเนินการ ไม่เกินร้อยละ 25 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของแต่ละกองทุนรวมที บริษัทจัดการเป็นผู้รับผิดชอบดําเนินการ
(2) ลงทุนหรือมีไว้ซึ งหน่วยลงทุนและใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหน่วยลงทุนของทุกกองทุนรวมที บริษัทจัดการอื นเป็นผู้รับผิด
ชอบดําเนินการ ไม่เกินร้อยละ 25 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของแต่ละกองทุนรวมที บริษัทจัดการเป็นผู้รับผิดชอบดําเนินการ

3.13.1.14 บริษัทจัดการอาจทําธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืนในนามกองทุนได้ โดยมีมูลค่าธุรกรรมรวมกันทั งสิ นไม่เกิน
ร้อยละ 25 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

3.13.1.15 การลงทุนในหรือมีไว้ซึ งธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืน ให้บริษัทจัดการคํานวณอัตราส่วนการลงทุนตาม
ข้อ3.13.1.3 และ 3.13.1.4 ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 
(1) ในกรณีที มูลค่ารวมของหลักทรัพย์ หรือตราสารแห่งหนี ที ซื อและที โอนมาเพื อดํารงมูลค่าธุรกรรมตามประกาศกําหนด (ถ้า
มี) ณ สิ นวันไม่น้อยกว่ามูลค่าธุรกรรม ให้นําหลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนี ดังกล่าวมาคํานวณอัตราสาวนการลงทุนเท่ากับ
มูลค่าธุรกรรม ทั งนี บริษัทจัดการไม่ต้องนําธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืนมาคํานวณอัตราส่วนการลงทุนที คู่สัญญา
(2) ในกรณีมูลค่ารวมของหลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนี ที ซื อและที โอนมาเพื อดํารงมูลค่าธุรกรรมตามประกาศกําหนด (ถ้าม)ี 
ณ สิ นวัน น้อยกว่ามูลค่าธุรกรรม ให้คํานวณอัตราส่วนการลงทุนดังต่อไปนี 
(ก) นําหลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนี ดังกล่าวมาคํานวณอัตราส่วนการลงทุนเท่ากับมูลค่าหลักทรัพย์ หรือตราสารแห่งหนี นั น
ตามราคาตลาด และ
(ข) นําธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืนมาคํานวณอัตราส่วนการลงทุนที คู่สัญญาเท่ากับส่วนต่างของมูลค่าธุรกรรมกับมูลค่า
หลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนี นั นตามราคาตลาด
(3) ในกรณีเป็นธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืนตามสัญญาที มีข้อกําหนดให้คํานวณมูลค่าหลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนี ที 
ซื อและมูลค่าธุรกรรมรวมเป็นยอดสุทธิของธุรกรรมทั งหมดที กองทุนมีอยู่กับคู่สัญญารายเดียวกัน และที สัญญากําหนดให้
สามารถบังคับชําระหนี ตามธุรกรรมใดธุรกรรมหนึ งจากหลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนี ที ซื อหรือทรัพย์สินที โอนเพื อดํารงมูลค่า
ธุรกรรมตามประกาศกําหนด (ถ้ามี) ของธุรกรรมอื นได้ ให้คํานวณอัตราส่วนการลงทุนดังนี 
(ก) ในกรณีที มูลค่ารวมของหลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนี ที ซื อและที โอนมา เพื อดํารงมูลค่าธุรกรรมตามประกาศกําหนด (ถ้า
มี) ณ สิ นวันของแต่ละธุรกรรม มีมูลค่าไม่น้อยกว่ามูลค่าธุรกรรมแต่ละธุรกรรมนั น ให้คํานวณอัตราสาวนการลงทุนตามหลัก
เกณฑ์ในข้อ (1) 
(ข) ในกรณีที มูลค่ารวมของหลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนี ที ซื อและที โอนมา เพื อดํารงมูลค่าธุรกรรมตามประกาศกําหนด(ถ้า
มี) ณ สิ นวันของแต่ละธุรกรรม มีมูลค่าน้อยกว่ามูลค่าธุรกรรมแต่ละธุรกรรม ให้คํานวณอัตราส่วนการลงทุนตามหลักเกณฑ์ใน
ข้อ (2) 
(ค) ในกรณีที บางธุรกรรมที มูลค่ารวมของหลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนี ที ซื อและที โอนมาเพื อดํารงมูลค่าธุรกรรมตามประกาศ
กําหนด (ถ้ามี) ณ สิ นวันน้อยกว่ามูลค่าธุรกรรม ให้บริษัทจัดการนําหลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนี ที ซื อของธุรกรรม ที มูลค่า
รวมของหลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนี ที ซื อและที โอนมา เพื อดํารงมูลค่าธุรกรรมตามประกาศกําหนด (ถ้าม)ี ณ สิ นวันไม่น้อย
กว่ามูลค่าธุรกรรม มาคํานวณอัตราส่วนการลงทุนเพิ มเติมเพื อชดเชยส่วนต่างของมูลค่าธุรกรรมกับมูลค่ารวมของหลักทรัพย์
หรือตราสารแห่งหนี ที ซื อและที โอนมา เพื อดํารงมูลค่าธุรกรรมตามประกาศกําหนด (ถ้ามี) ณ สิ นวันของธุรกรรมแรก ทั งนี หาก
ภายหลังการชดเชยส่วนต่างข้างต้น มูลค่าสุทธิของทุกหลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนี ที ซื อโดยมีสัญญาขายคืนยังคงน้อยกว่า
มูลค่าสุทธิของทุกธุรกรรม ให้นําธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืนมาคํานวณอัตราส่วนการลงทุนที คู่สัญญาเท่ากับส่วนต่าง
ดังกล่าว

3.13.1.16 บริษัทจัดการอาจทําธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ของกองทุนได้ โดยมีมูลค่าธุรกรรมรวมกันทั งสิ นไม่เกินร้อยละ
25 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั งนี การคํานวณมูลค่าธุรกรรมดังกล่าว ให้บริษัทจัดการคํานวณโดยใช้มูลค่าหลัก
ทรัพย์ที ให้ยืม รวมผลประโยชน์ที พึงได้รับจนถึงวันที คํานวณมูลค่าธุรกรรมดังกล่าว

ในกรณีที ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ในขณะที กองทุนเข้าทําธุรกรรม มีมูลค่าไม่เกินอัตราส่วนที กําหนดในวรรคหนึ ง หากต่อ
มาธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์นั นมีมูลค่าเกินอัตราส่วนดังกล่าวโดยมิได้เกิดจากการทําธุรกรรมเพิ มเติม บริษัทจัดการจะยังคง
มีไว้ซึ งธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ดังกล่าวต่อไปก็ได้

ให้บริษัทจัดการจัดทํารายงานโดยระบุวันที ทรัพย์สินนั นมีมูลค่าเกินอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดพร้อมสาเหตุ และส่งรายงาน
ดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมทราบภายในสามวันทําการนับแต่วันที ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์นั นมีมูลค่า
เกินอัตราส่วนที กําหนด พร้อมทั งจัดทําสําเนารายงานดังกล่าวไว้ที บริษัทจัดการเพื อให้สํานักงานสามารถตรวจสอบได้

3.13.1.17 ให้บริษัทจัดการคํานวณอัตราส่วนการลงทุนหรือมีไว้ซึ งใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิง
ไทย หน่วยลงทุนของกองทุนรวมพันธบัตรเอเชีย หรือธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 
(1) ในกรณีของใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย ให้นับมูลค่าของหลักทรัพย์อ้างอิงของใบแสดง
สิทธิดังกล่าว รวมในอัตราส่วนสําหรับหลักทรัพย์อ้างอิงดังกล่าวที กําหนดในโครงการนี โดยถือเสมือนหนึ งว่ากองทุนได้ลงทุน
หรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์อ้างอิงนั นโดยตรง ทั งนี บริษัทจัดการอาจไม่นับมูลค่าของใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที เกิดจากหลัก
ทรัพย์อ้างอิงไทยรวมในอัตราส่วนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญาที กําหนดตามข้อ 3.13.1.2 3.13.1.3 3.7.1.4
และข้อ 3.13.1.7 ก็ได้

มูลค่าของหลักทรัพย์อ้างอิงที นํามาคํานวณรวมในอัตราส่วนตามวรรคหนึ งให้มีมูลค่าเท่ากับมูลค่าใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์
ที เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทยที กองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้

(2) ในกรณีของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมพันธบัตรเอเชียบริษัทจัดการจะคํานวณอัตราส่วนการลงทุนโดยวิธีใดวิธีหนึ งดังต่อ
ไปนี 
(ก) นับมูลค่าของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมพันธบัตรเอเชียที กองทุนได้ลงทุนในหรือมีไว้ซึ งหน่วยลงทุนดังกล่าว หรือ
(ข) นับมูลค่าของทรัพย์สินที กองทุนรวมพันธบัตรเอเชียดังกล่าวลงทุนหรือมีไว้ รวมในอัตราส่วนสําหรับทรัพย์สินที กําหนดไว้
ในโครงการนี โดยถือเสมือนหนึ งว่ากองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินนั นโดยตรง
(3) ในกรณีของธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ บริษัทจัดการจะคํานวณอัตราส่วนการลงทุนใน หรือมีไว้ซึ งการให้ยืมหลักทรัพย์
โดยให้นับมูลค่าทรัพย์สินที ให้ยืมรวมในอัตราส่วนสําหรับหลักทรัพย์ที กําหนดไว้ในข้อ 3.13.1.2 3.13.1.3 3.13.1.4 และ
3.13.1.7 โดยถือเสมือนหนึ งว่ากองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์นั นอยู่ ทั งนี บริษัทจัดการอาจไม่นับรวมในอัตราส่วนที 
คํานวณตามคู่สัญญาที กําหนดตามข้อ 3.13.1.2 3.13.1.3 3.13.1.4 และ 3.13.1.7 ก็ได้

3.13.1.18 ในการคํานวณอัตราส่วนตามข้อ 3.13.1.2 และ ข้อ 3.13.1.3 ให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี รวม
ทั งเงื อนไขตามข้อ 3.13.1.18 ด้วย
(1) ในกรณีที ทรัพย์สินดังกล่าวมีผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกัน บริษัทจัดการจะคํานวณอัตราส่วนที ผู้ออก
ทรัพย์สินหรือผู้ที เป็นคู่สัญญาดังกล่าว หรือคํานวณอัตราส่วนผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกัน แล้วแต่กรณีก็ได้
(2) ในกรณีที ทรัพย์สินมีบุคคลมากกว่าหนึ งรายเป็นผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกัน บริษัทจัดการจะเลือก
คํานวณอัตราส่วนที ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกันรายใดรายหนึ งก็ได้

3.13.1.19 การคํานวณอัตราส่วนที ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกันตามข้อ 3.13.1.14 จะทําได้ต่อเมื อบุคคลดัง
กล่าวได้ทําการรับรองตลอดไป รับอาวัลทั งจํานวน สลักหลังโอนประเภทมีสิทธิไล่เบี ยโดยไม่มีข้อกําหนดลบล้างหรือจํากัด
ความรับผิดของผู้สลักหลัง หรือค้ําประกันต้นเงินและดอกเบี ยเต็มจํานวนแบบไม่มีเงื อนไข

3.13.1.20 ในกรณีที ตราสารแห่งหนี หรือ ตราสารกึ งหนี กึ งทุน ในขณะที ลงทุนหรือในขณะที ได้มาเป็นทรัพย์สินของกองทุน มี
มูลค่าไม่เกินอัตราส่วนที กําหนดข้างต้น หากต่อมาตราสารแห่งหนี หรือตราสารกึ งหนี กึ งทุนนั น มีมูลค่าเกินอัตราส่วนดังกล่าว
โดยสาเหตุถูกปรับลดอันดับความน่าเชื อถือ ให้บริษัทดําเนินการแก้ไขอัตราส่วนให้เป็นไปตามที กําหนด ภายใน 30 วันนับแต่
วันที มีการประกาศให้ทราบถึงเหตุดังกล่าว เว้นแต่ในกรณีที มีเหตุจําเป็นและสมควรโดยได้รับผ่อนผันจากสํานักงาน

3.13.1.21 ในกรณีที ทรัพย์สินในขณะที ลงทุนหรือในขณะที ได้มาเป็นทรัพย์สินของกองทุน มีมูลค่าไม่เกินอัตราส่วนที กําหนด
ข้างต้น หากต่อมามีมูลค่าเกินอัตราส่วนดังกล่าวจากการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น บริษัทจัดการจะยังคงมีไว้ซึ งทรัพย์สินดัง
กล่าวต่อไป ก็ได้ให้บริษัทจัดการจัดทํารายงานโดยระบุชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินตามวรรคหนึ ง และ
วันที ทรัพย์สินนั นมีมูลค่าเกินอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดพร้อมสาเหตุ และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกอง
ทุนรวมทราบ ภายในสามวันทําการนับแต่วันที ทรัพย์สินนั นมีมูลค่าเกินอัตราส่วนที กําหนด พร้อมทั งจัดทําสําเนารายงานดัง
กล่าวไว้ที บริษัทจัดการ เพื อให้สํานักงานสามารถตรวจสอบได้

3.13.1.22 ในกรณีที การรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นเป็นผลให้กองทุนรวมเป็นผู้ถือหุ้นที บริษัทใดเป็นผู้ออก เพื อเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนรวม เมื อรวมกันทุกกองทุนรวมที บริษัทจัดการเป็นผู้รับผิดชอบดําเนินการเกินกว่าร้อยละ 25 ของจํานวนหุ้นที 
จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของบริษัทนั น บริษัทจัดการจะดําเนินการตามประกาศที สน. 24/2552 เรื อง การลงทุนและการมีไว้
เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุน ลงวันที  28 กรกฎาคม 2552 ดังนี คือ
(1) ปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศที กําหนดให้บริษัทจัดการสามารถรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นได้
(2) งดเว้นการใช้สิทธิออกเสียงในหุ้นจํานวนที เกินอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าว เว้นแต่กรณีที มีเหตุ
จําเป็นและสมควรโดยได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน และ
(3) กรณีที เป็นหุ้นของบริษัทจดทะเบียน และการได้มาซึ งหุ้นของบริษัทดังกล่าว เป็นผลให้กองทุนได้มา หรือเป็นผู้ถือหุ้นของ
บริษัทนั นจนถึงหรือข้ามจุดที ต้องทําคําเสนอซื อ บริษัทจัดการต้องดําเนินการเพื อให้ได้รับการยกเว้นการทําคําเสนอซื อโดย
การลดสัดส่วนการถือหุ้นหรือลดการมีอํานาจควบคุม หรือยื นคําขอผ่อนผันการทําคําเสนอซื อ ตามประกาศคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื อครอบงํากิจการ ทั งนี การ
ลดสัดส่วนการถือหุ้นดังกล่าว ให้บริษัทจัดการลดสัดส่วนตามสัดส่วนของหุ้นของบริษัทจดทะเบียนที แต่ละกองทุนได้มาจาก
การรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น

3.13.1. 23 ในกรณีที ทรัพย์สินในขณะที ลงทุนหรือในขณะที ได้มาเป็นทรัพย์สินของกองทุน มีมูลค่าไม่เกินอัตราส่วนที กําหนด
ข้างต้น หากต่อมามีมูลค่าเกินอัตราส่วนดังกล่าวโดยไม่เข้าลักษณะตามข้อ 3.13.1.6 ข้อ 3.13.1.17  19 และการเกิน
อัตราส่วนดังกล่าวมิได้เกิดจากการลงทุนหรือได้ทรัพย์สินมาเพิ มเติม บริษัทจัดการจะยังคงมีไว้ซึ งทรัพย์สินดังกล่าวต่อไปก็ได้

ให้บริษัทจัดการจัดทํารายงานโดยระบุชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินตามวรรคหนึ ง และวันที ทรัพย์สินนั น
มีมูลค่าเกินอัตราส่วนที กําหนดพร้อมสาเหตุ และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ทราบภายในสามวัน
ทําการ
นับแต่วันที ทรัพย์สินนั นมีมูลค่าเกินอัตราส่วนที กําหนด พร้อมทั งจัดทําสําเนารายงานดังกล่าวไว้ที บริษัทจัดการเพื อให้สํานักงาน
สามารถตรวจสอบได้

3.13.1.24 ข้อจํากัดการลงทุนข้างต้นจะไม่นํามาบังคับใช้ในกรณีที ปรากฏเหตุตามหัวข้อ “การเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม”
และบริษัทจัดการต้องดําเนินการเพื อเลิกกองทุนตามหัวข้อ “การดําเนินการของบริษัทจัดการเมื อเลิกกองทุนรวม”

สรุปอัตราส่วนการลงทุน : 

1. Total noninvestment grade : ลงทุนไม่เกินร้อยละ 100.00 
2. Noninvestment grade company limit : ลงทุนไม่เกินร้อยละ 25.00 
3. Investment grade company limit : ลงทุนไม่เกินร้อยละ 25 
4. Financial institution company limit : ลงทุนไม่เกินร้อยละ 25 
5. Individual fund limit : ลงทุนไม่เกินร้อยละ 25.00 
6. Total fund limit : ลงทุนไม่เกินร้อยละ 25.00 

3.13.2. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นในต่างประเทศ : 

สําหรับกองทุนที มีการลงทุนหรือเข้าเป็นคู่สัญญาในต่างประเทศ ให้บริษัทจัดการลงทุนหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นเพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุน ตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดดังต่อไปนี เพิ มเติมด้วย ทั งนี อัตราส่วนที คํานวณ
ตามประเภททรัพย์สิน ข้อกําหนดในการคํานวณอัตราส่วน และการดําเนินการเมื อมีเหตุที ทําให้ไม่เป็นไปตาม
อัตราส่วน ให้เป็นไปตามที กําหนดในข้อ 3.13.1. โดยอนุโลม

3.13.2.1 บริษัทจัดการอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินดังต่อไปนี เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม โดยไม่จํากัดอัตราส่วน
(1) เงินฝากในสถาบันการเงินต่างประเทศหรือตราสารหนี ที มีลักษณะคล้ายเงินฝากในต่างประเทศตามข้อ 3.12.2.2 ที มี
วัตถุประสงค์เพื อการดําเนินงาน
(2) ตราสารภาครัฐต่างประเทศตามข้อ 3.12.2.1 (1) ที มีอันดับความน่าเชื อถืออยู่ในสองอันดับแรก หรือสัญญาซื อขายล่วง
หน้าที มีสินค้าเป็นตราสารดังกล่าว
ในกรณีของกองทุนรวมเปิด มูลค่าของตราสารภาครัฐต่างประเทศตามข้อ (2) เมื อรวมกันแล้วต้องไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่า
ตราสารนั นในแต่ละรุ่น เว้นแต่เป็นกองทุนรวมเปิดที มีการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งล่วงหน้าซึ งระบุเวลาแน่นอน
(auto redemption) 

3.13.2.2 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งตราสารภาครัฐต่างประเทศที นอกเหนือจากข้อ 3.13.2.1 (2)หรือสัญญาซื อขาย
ล่วงหน้าที มีสินค้าเป็นตราสารดังกล่าว เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนได้โดยมีมูลค่ารวมกันทั งสิ นเมื อคํานวณเฉพาะผู้ออกหรือผู้
เป็นคู่สัญญารายนั น ไม่เกินร้อยละ 35 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั งนี ให้นับรวมกับอัตราส่วนการลงทุนในประเทศ
ด้วย

ในกรณีของกองทุนรวมเปิด มูลค่าของตราสารภาครัฐต่างประเทศตามวรรคหนึ ง ต้องไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าตราสารนั นใน
แต่ละรุ่น เว้นแต่เป็นกองทุนรวมเปิดที มีการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งล่วงหน้าซึ งระบุเวลาแน่นอน (auto
redemption) 

การคํานวณอัตราส่วนตามวรรคหนึ ง ให้นับตราสารตามวรรคหนึ งและทรัพย์สินทุกประเภทที ผู้ออกหรือผู้เป็นคู่สัญญารายดัง
กล่าวเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญา ซึ งกองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินเหล่านั น
รวมในอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าวด้วย

3.13.2.3 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งเงินฝากในสถาบันการเงินต่างประเทศที มีอันดับความน่าเชื อถืออยู่ในอันดับที 
สามารถลงทุนได้ โดยมีมูลค่ารวมกันทั งสิ นเมื อคํานวณเพาะสถาบันการเงินต่างประเทศรายนั น ไม่เกินร้อยละ 25 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

การคํานวณอัตราส่วนตามวรรคหนึ ง ให้นับมูลค่าของทรัพย์สินที กองทุนลงทุนหรือมีไว้ดังต่อไปนี รวมในอัตราส่วนดังกล่าว
1. ทรัพย์สินตามข้อ 3.13.2.4 วรรคหนึ ง และข้อ3.13.2.7 (1) ที สถาบันการเงินต่างประเทศรายเดียวกันเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู ้
รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญา
2. ทรัพย์สินตามข้อ 3.13.1.3 ข้อ 3.13.2.4 และข้อ 3.13.2.7 (1) ที ธนาคารพาณิชย์ซึ งเป็นสาขาของสถาบันการเงินต่าง
ประเทศรายนั นเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญา
ในกรณีที กองทุนมีเงินฝากตามวรรคหนึ ง หรือวรรคสอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื อการดําเนินงานของกองทุน ให้นับมูลค่าของเงิน
ฝากดังกล่าวรวมในอัตราส่วนตามวรรคหนึ ง

3.13.2.4 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินดังต่อไปนี ที บุคคลใดเป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลัก
หลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญา เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนได้ โดยมีมูลค่ารวมกันทั งสิ นเมื อคํานวณเฉพาะผู้ออก ผู้สั งจ่าย
ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญารายนั น ไม่เกินร้อยละ 25 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั งนี 
ให้นับรวมกับอัตราส่วนการลงทุนในประเทศด้วย
(1) ตราสารแห่งหนี ต่างประเทศตามข้อ 3.12.2.1 
(2) หน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศตามข้อ 3.12.2.1 (3) 
(3) สัญญาซื อขายล่วงหน้า ตามข้อ 3.12.2.3 ที คู่สัญญามีอันดับความน่าเชื อถืออยู่ในอันดับที สามารถลงทุนได ้(investment
grade) 
(4) เงินฝากในสถาบันการเงินต่างประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื อการลงทุน
(5) ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิง ที มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นพันธบัตร หรือหุ้นกู้ที ไม่ใช่หุ้นกู้อนุพันธ์
ตามข้อ 13.2.2.5 ทั งนี เฉพาะที มีอันดับความน่าเชื อถืออยู่ในอันดับที สามารถลงทุนได ้(investment grade)
(6) หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และตราสารของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศ ตามข้อ 13.2.2.6

3.13.2.5 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินที กลุ่มกิจการใดเป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้คํ้า
ประกัน หรือคู่สัญญา เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนได้ โดยมีมูลค่ารวมกันทั งสิ นของกลุ่มกิจการนั นไม่เกินอัตราอย่างใดอย่าง
หนึ งดังต่อไปนี แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า
(1) ร้อยละสามสิบของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน
(2) อัตราที คํานวณได้จากนํ้าหนักของกลุ่มกิจการดังกล่าวในตัวชี วัด (benchmark) ของกองทุนนั นรวมกับร้อยละสิบของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนนั น ทั งนี ตัวชี วัดดังกล่าวต้องเป็นดัชนีหรือองค์ประกอบของดัชนี ที มีการเผยแพร่อย่างกว้างขวาง
และสอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนั น

3.13.2.6 การลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินที บริษัทในกลุ่มกิจการใดเป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย หรือคู่สัญญา เพื อเป็นทรัพย์สินของกอง
ทุน หากทรัพย์สินดังกล่าวเป็นองค์ประกอบที ใช้ในการคํานวณตัวชี วัด (benchmark) ของกองทุนนั น บริษัทจัดการอาจลงทุน
หรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินดังกล่าวโดยมีมูลค่ารวมกันทั งสิ นเมื อคํานวณเฉพาะผู้ออก ผู้สั งจ่าย หรือคู่สัญญารายนั น ไม่เกินอัตราที 
คํานวณได้จากนํ้าหนักของทรัพย์สินดังกล่าวในตัวชี วัดรวมกับร้อยละสิบของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั งนี เฉพาะใน
กรณีที อัตราดังกล่าวสูงกว่าอัตราส่วนที กําหนดไว้ในข้อ 3.13.2.2 ข้อ 3.13.2.4 และข้อ 3.13.2.7 แล้วแต่กรณี

มิให้นําความในข้อ 3.13.2.2 ข้อ 3.13.2.4 และข้อ 3.13.2.7 มาใช้บังคับกับกรณีตามวรรคหนึ ง

3.13.2.7 บริษัทจัดการอาจลงทุน หรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินอื นนอกเหนือจากกรณีที กําหนดไว้ในข้อ 3.13.2.2  3.13.2.3 และข้อ
3.13.2.4 เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมตามอัตราส่วนดังต่อไปนี 
(1) การลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินดังกล่าวซึ งบุคคลใดเป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่
สัญญา ต้องมีมูลค่ารวมกันทั งสิ นเมื อคํานวณเฉพาะผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญา
รายนั น ไม่เกินร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
(2) การลงทุนในหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินตาม (1) เมื อคํานวณรวมทุกบุคคลที เป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง
ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญาแล้วต้องมีมูลค่ารวมกันทั งสิ นไม่เกินร้อยละ15 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

3.13.2.8 ในกรณีของกองทุนรวม ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมลงทุนหรือมีไว้ซึ งเงินฝาก บัตรเงินฝาก ตั วแลกเงิน หรือตั ว
สัญญาใช้เงิน ที ธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ บรรษัทตลาดรอง
สินเชื อที อยู่อาศัย หรือสถาบันการเงินที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น หรือธนาคารต่างประเทศเป็นผู้ออกหรือคู่สัญญา เป็นจํานวน
ที มีมูลค่ารวมโดยเฉลี ยไม่เกิน ร้อยละ 45 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ในรอบระยะเวลาบัญชี หรือในรอบอายุ
ของกองทุนรวมสําหรับกองทุนรวมที มีอายุน้อยกว่า 1 ปีแล้วแต่กรณี โดยให้นับรวมเงินฝากในประเทศและต่างประเทศ ทั งนี 
ไม่ว่ากรณีใด มิให้คํานวณเงินฝากในบัญชีเงินฝากเพื อการดําเนินงานของกองทุนเข้าในอัตราส่วนดังกล่าว
อัตราส่วนตามวรรคหนึ งมิให้นํามาใช้บังคับกับกองทุนรวมที มีการกําหนดอายุโครงการตั งแต่หนึ งปีขึ นไป ทั งนี เฉพาะในระยะ
เวลาหกเดือนก่อนวันครบกําหนดอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม
ในกรณีที เงินฝากหรือตราสารแห่งหนี ที มีลักษณะคล้ายเงินฝากที กองทุนรวมลงทุนในหรือมีไว้เกินอัตราส่วนที กําหนดตามวรรค
หนึ ง ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินดังกล่าวให้มีมูลค่ารวมโดยเฉลี ยไม่เกินร้อยละ 45 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมภายในสามสิบวันนับแต่วันสิ นรอบปีบัญชีนั น ทั งนี ให้คํานวณอัตราส่วนการลงทุนหรือมีไว้ซึ ง
ทรัพย์สินดังกล่าว โดยเฉลี ยตั งแต่วันแรกของรอบปีบัญชีนั นจนถึงวันที ทรัพย์สินนั นมีมูลค่าเป็นไปตามอัตราส่วนดังกล่าว
เมื อบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ปฏิบัติตามวรรคสามแล้ว ให้บริษัทรายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมทราบภายใน
วันทําการถัดจากวันที ทรัพย์สินนั นมีมูลค่ารวมโดยเฉลี ยไม่เกินร้อยละ 45 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม เพื อให้ผู้
ดูแลผล ประโยชน์ของกองทุนรวม ตรวจสอบการปฏิบัติดังกล่าว ทั งนี บริษัทต้องดําเนินการให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน
รวมแจ้งให้สํานักงานทราบภายในห้าวันนับแต่วันที ได้รับรายงานจากบริษัทด้วย
หากบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถปฏิบัติตามวรรคสามได้ สํานักงานอาจสั งให้บริษัทเลิกกองทุนรวมนั น

3.13.2.9 ในกรณีที มีเหตุจําเป็นและสมควร เพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนอันเนื องมาจากปัญหาความผันผวน
(fluctuation) ของตลาดเงินและตลาดทุนในวงกว้างในรอบปีบัญชีใด บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจขอผ่อนผันต่อสํานักงาน
เพื อไม่ต้องนําการลงทุนในหรือมีไว้ซึ งเงินฝาก บัตรเงินฝาก ตั วแลกเงิน หรือตั วสัญญาใช้เงิน ในช่วงเวลาที เกิดความผันผวนดัง
กล่าวมารวมคํานวณอัตราส่วนการลงทุนตามข้อ 3.13.2.8 ได้สําหรับรอบปีบัญชีนั น

3.13.2.10 บริษัทจัดการอาจลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้าที มีคู่สัญญาเป็นศูนย์ซื อขายสัญญาซื อขายล่วงหน้าโดยไม่จํากัด
อัตราส่วนของคู่สัญญา

3.13.2.11 การคํานวณมูลค่าการลงทุนหรือมีไว้ซึ งสัญญาซื อขายล่วงหน้าเพื อการคํานวณอัตราส่วนการลงทุนตามข้อ 3.13.2.2
และข้อ 3.13.2.4 ให้นับมูลค่าที คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งมีหน้าที ต้องชําระตามสัญญาซื อขายล่วงหน้า รวมคํานวณในอัตราส่วนของ
บุคคลที เป็นคู่สัญญาดังกล่าว เว้นแต่กรณีที กองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้ซึ งสัญญานั น ในศูนย์ซื อขายสัญญาซื อขายล่วงหน้า
บริษัทจัดการไม่ต้องคํานวณมูลค่าและอัตราส่วนตามที กําหนดในข้อดังกล่าว

3.13.2.12 ในการคํานวณอัตราส่วนตามข้อ 3.13.2.2 และ ข้อ 3.13.2.4 ให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี รวม
ทั งเงื อนไขตามข้อ 3.13.2.13 ด้วย
(1) ในกรณีที ทรัพย์สินดังกล่าวมีผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกัน บริษัทจัดการจะคํานวณอัตราส่วนที ผู้ออก
ทรัพย์สินหรือผู้ที เป็นคู่สัญญาดังกล่าว หรือคํานวณอัตราส่วนผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกัน แล้วแต่กรณีก็ได้
(2) ในกรณีที ทรัพย์สินมีบุคคลมากกว่าหนึ งรายเป็นผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกัน บริษัทจัดการจะเลือก
คํานวณอัตราส่วนที ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกันรายใดรายหนึ งก็ได้

3.13.2.13 การคํานวณอัตราส่วนที ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกันตามข้อ 3.13.2.12 จะทําได้ต่อเมื อบุคคลดัง
กล่าวได้ทําการรับรองตลอดไป รับอาวัลทั งจํานวน สลักหลังโอนประเภทมีสิทธิไล่เบี ยโดยไม่มีข้อกําหนดลบล้างหรือจํากัด
ความรับผิดของผู้สลักหลัง หรือค้ําประกันต้นเงินและดอกเบี ยเต็มจํานวนแบบไม่มีเงื อนไข

3.13.2.14 ในกรณีที ตราสารแห่งหนี ในขณะที ลงทุนหรือในขณะที ได้มาเป็นทรัพย์สินของกองทุน มีมูลค่าไม่เกินอัตราส่วนที 
กําหนดข้างต้น หากต่อมาตราสารแห่งหนี มีมูลค่าเกินอัตราส่วนดังกล่าวโดยสาเหตุ ถูกปรับลดอันดับความน่าเชื อถือให้บริษัท
ดําเนินการแก้ไขอัตราส่วนให้เป็นไปตามที กําหนดภายใน 30 วันนับแต่วันที มีการประกาศให้ทราบถึงเหตุดังกล่าว เว้นแต่ใน
กรณีที มีเหตุจําเป็นและสมควรโดยได้รับผ่อนผันจากสํานักงาน

3.13.2.15 ในกรณีที ทรัพย์สินในขณะที ลงทุนหรือในขณะที ได้มาเป็นทรัพย์สินของกองทุน มีมูลค่าไม่เกินอัตราส่วนที กําหนด
ข้างต้น หากต่อมามีมูลค่าเกินอัตราส่วนดังกล่าวจากการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น บริษัทจัดการจะยังคงมีไว้ซึ งทรัพย์สินดัง
กล่าวต่อไปก็ได้

ให้บริษัทจัดการจัดทํารายงานโดยระบุชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินตามวรรคหนึ ง และวันที ทรัพย์สินนั น
มีมูลค่าเกินอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดพร้อมสาเหตุ และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ทราบ
ภายในสามวันทําการนับแต่วันที ทรัพย์สินนั นมีมูลค่าเกินอัตราส่วนที กําหนด พร้อมทั งจัดทําสําเนารายงานดังกล่าวไว้ ที บริษัท
จัดการเพื อให้สํานักงานสามารถตรวจสอบได้

3.13.2.16 ในกรณีที ทรัพย์สินในขณะที ลงทุนหรือในขณะที ได้มาเป็นทรัพย์สินของกองทุน มีมูลค่าไม่เกินอัตราส่วนที กําหนด
ข้างต้น หากต่อมามีมูลค่าเกินอัตราส่วนดังกล่าวโดยไม่เข้าลักษณะตาม 3.13.2.8 ข้อ 3.13.2.14 และข้อ 3.13.2.15 และการ
เกินอัตราส่วนดังกล่าวมิได้เกิดจากการลงทุนหรือได้ทรัพย์สินมาเพิ มเติม บริษัทจัดการจะยังคงมีไว้ซึ งทรัพย์สินดังกล่าวต่อไป
ก็ได้

ให้บริษัทจัดการจัดทํารายงานโดยระบุชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินตามวรรคหนึ ง และวันที ทรัพย์สินนั น
มีมูลค่าเกินอัตราส่วนที กําหนดพร้อมสาเหตุ และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ทราบภายในสามวัน
ทําการนับแต่วันที ทรัพย์สินนั นมีมูลค่าเกินอัตราส่วนที กําหนด พร้อมทั งจัดทําสําเนารายงานดังกล่าวไว้ที บริษัทจัดการเพื อให้
สํานักงานสามารถตรวจสอบได้

3.13.2.17 ข้อจํากัดการลงทุนข้างต้นจะไม่นํามาบังคับใช้ในกรณีที ปรากฏเหตุตามหัวข้อ “การเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม”
และบริษัทจัดการต้องดําเนินการเพื อเลิกกองทุนตามหัวข้อ “การดําเนินการของบริษัทจัดการเมื อเลิกกองทุนรวม”

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) : 

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.3. รายละเอียดเพิ มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : 

ไม่มี

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 โทรสาร

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

บริษัทจัดการจะเสนอขายหน่วยลงทุนในระยะเวลาเสนอขายครั งแรกที ระบุไว้ในหนังสือชี ชวน โดยเริ มตั งแต่เวลาเปิดทําการ
ของบริษัทจัดการ หรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ถึงเวลา 15.30 น.

5.2.1 การขอรับหนังสือชี ชวนและเอกสารการจองซื อ
ผู้สนใจจองซื อหน่วยลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี ชวน และ เอกสารการจองซื อได้ที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื อคืน ทุกวัน ระหว่าง เวลาทําการ

5.2.2 วิธีการเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน
ในกรณีที ไม่เคยมีบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน ผู้สนใจลงทุนต้องเปิดบัญชีดังกล่าวก่อน โดยกรอกรายละเอียดในใบคําขอเปิดบัญชีผู้
ถือหน่วยลงทุน และเอกสารที กําหนดอย่างถูกต้องและตามความเป็นจริง พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน ตามที บริษัทจัดการ
กําหนดในการเปิดบัญชีซึ งลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง

ผู้จองซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนต้องรับทราบและยินยอมที จะปฏิบัติตามเงื อนไขที กําหนดในใบคําขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน
และใบคําขอเปลี ยนแปลงข้อมูล รวมทั งเงื อนไขอื น ๆ ที บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะกําหนดต่อไป ซึ งจะติดประกาศไว้ที 
บริษัทจัดการ หรือมีจดหมายเพื อแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ ทั งนี กรณีบริษัทจัดการจะแก้ไขเปลี ยนแปลงวิธีการเปิดบัญชี
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยติดประกาศไว้ที บริษัทจัดการ และสํานักงานของผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื อคืน

5.2.3 เอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชี
1. กรณีบุคคลธรรมดา
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรประจําตัวข้าราชการ หรือสําเนาบัตรประจําตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือสําเนา
หนังสือเดินทางซึ งลงนามรับรองความถูกต้อง

2. กรณีนิติบุคคล
(1) สําเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์
(2) สําเนาหนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับ
(3) ตัวอย่างลายมือชื อผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล และเงื อนไขการลงนาม
(4) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล

ทั งนี เอกสารต่าง ๆ ต้องลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง

5.2.4 วิธีการจองซื อหน่วยลงทุน
เมื อผู้สนใจจองซื อหน่วยลงทุนมีบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน แล้ว สามารถจองซื อหน่วยลงทุนด้วยตนเองที บริษัทจัดการหรือผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ได้ตามราคาเสนอขายหน่วยลงทุนในการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก โดยกรอกใบคําสั งซื อ
หน่วยลงทุนให้ครบถ้วนพร้อมชําระเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุน โดยผู้สั งซื อจะต้องสั งซื อหน่วยลงทุนไม่ตํ่ากว่า 50,000 บาท

5.2.5 การรับชําระ และการเก็บรักษาเงินค่าซื อหน่วยลงทุน
ผู้จองซื ออาจชําระเป็นเงินสด หรือชําระเป็นเช็ค ดราฟต์ หรือวิธีอื นใด โดยการชําระเป็นเช็ค ดราฟต์ หรือวิธีอื นใดผู้จองซื อต้อง
ขีดคร่อมเฉพาะสั งจ่าย “บัญชีจองซื อหน่วยลงทุนของ บลจ.แอสเซท พลัส จํากัด” ซึ งเป็นบัญชีกระแสรายวัน ที เปิดไว้กับ
ธนาคารดังต่อไปนี ซึ งดอกเบี ยรับหรือผลประโยชน์ใดๆ ที ได้รับจากบัญชีจองซื อหน่วยลงทุนข้างต้น บริษัทจัดการจะดําเนินการ
ให้เป็นผลประโยชน์ต่อกองทุน
• ธนาคารกสิกรไทย สาขาราษฎร์บูรณะ
• ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาพระรามที  3
• ธนาคารกรุงเทพ สาขาสาทร
• ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาถนนวิทยุ
บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงเพิ มเติมบัญชีดังกล่าว โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ โดยจะติดประกาศไ
ที ที ทําการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

ทั งนี ในการชําระเงินไม่ว่าด้วยวิธีใด หากมิใช่กรณีที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิดอื นภายใต้การ
จัดการของบริษัทจัดการเพื อจองซื อหน่วยลงทุนของกองทุน บริษัทจัดการต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้ก่อนระยะเวลาเสนอ
ขายครั งแรกจะสิ นสุด

ในกรณีที ผู้จองซื อชําระเป็นเงินสด หรือวิธีอื นใดที สามารถเรียกเก็บเงินได้ทันที ผู้จองซื อสามารถจองซื อได้ภายในเวลา 15.30
น. แต่หากผู้จองซื อชําระเป็นเช็ค ดราฟต์ หรือวิธีอื นใดที ต้องส่งเรียกเก็บเงินและทราบผลในวันทําการถัดไป ผู้จองซื อต้อง
ชําระค่าซื อหน่วยลงทุนภายในเวลา 12.00 น.

การจองซื อหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื อบริษัทจัดการได้รับเงินค่าซื อหน่วยลงทุนครบตามจํานวนเงินที สั งซื อ และได้ทํา
รายการขายหน่วยลงทุนแล้ว เพื อให้บริษัทจัดการจัดสรรหน่วยลงทุน ผู้จองซื อหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกคําสั งจองซื อ
หน่วยลงทุนนั นได้เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

ในกรณีที ผู้จองซื อหน่วยลงทุนชําระเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุนเป็นเช็ค ดราฟต์ หรือวิธีอื นใดซึ งถูกปฏิเสธการจ่ายเงิน บริษัท
จัดการจะดําเนินการยกเลิกรายการจองซื อหน่วยลงทุนนั นและแจ้งให้ผู้จองซื อทราบ
บริษัทจัดการจะนําเงินที ได้รับจากการจองซื อหน่วยลงทุนนี เก็บรักษาไว้ในบัญชีเงินฝากในนาม “บัญชีจองซื อหน่วยลงทุนของ
บลจ. แอสเซท พลัส จํากัด” 

5.2.6 การจัดสรรหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื อโดยคํานวณจากจํานวนเงินที ได้รับชําระหารด้วยมูลค่าที ตราไว้ โดยจํานวน
หน่วยลงทุนที ได้รับจัดสรรจะคํานวณตามหลักสากลเป็นตัวเลขทศนิยม 5 ตําแหน่งแต่ใช้ทศนิยม 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยม
ตําแหน่งที  5 ทิ ง

กรณีที ผู้จองซื อชําระค่าจองซื อหน่วยลงทุนเป็นเช็ค ดราฟต์ ตั วแลกเงิน คําสั งจ่ายเงิน หรือวิธีอื นใด บริษัทจัดการจะจัดสรร
หน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื อหน่วยลงทุน ณ วันที บริษัทจัดการ สามารถเรียกเก็บเงินจากเช็ค ดราฟต์ ตั วแลกเงิน คําสั งจ่ายเงิน
หรือวิธีการอื นใดได้เรียบร้อยแล้ว และวันที บริษัทจัดการได้รับเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุนจะต้องอยู่ระหว่างระยะเวลาเสนอขาย
โดยบริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนตามหลักการ “จองซื อก่อนได้ก่อน” 

ในกรณีที จํานวนเงินที ระบุในใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนไม่ตรงกับจํานวนเงินที บริษัทจัดการได้รับชําระ บริษัทจัดการจะจัดสรร
หน่วยลงทุนให้ตามจํานวนเงินที ได้รับชําระเป็นเกณฑ์
ในกรณีที การจองซื อหน่วยลงทุนนั นมีผลให้จํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินจํานวนหน่วยลงทุนที ได้รับอนุมัติจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนโดยใช้หลักการ “จองซื อก่อนได้ก่อน” ตามคําสั งซื อที สามารถเรียก
เก็บเงินได้ ในกรณีที จองซื อพร้อมกัน และมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรร บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรหน่วยลงทุน
ที เหลืออยู่ให้ผู้จองซื อ ที จองซื อพร้อมกันนั นตามสัดส่วนจํานวนหน่วยลงทุนที ผู้จองซื อแต่ละรายจองซื อเข้ามา (Pro Rata)
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทั งหมดก็ได้โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้
ทราบล่วงหน้า

ในกรณีที บริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการจัดสรรหน่วยลงทุนมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือหน่วย
ลงทุน หรือต่อชื อเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะจัดสรรหรือไม่
จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทั งหมดก็ได้ โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ผู้จองซื อทราบล่วงหน้า

5.2.7 การคืนเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุน
ในกรณีที ผู้จองซื อหน่วยลงทุนในการเสนอขายครั งแรกไม่ได้รับการจัดสรรไม่ว่าทั งหมด หรือบางส่วน และ/หรือในกรณีที 
บริษัทจัดการต้องยุติโครงการจัดการเนื องจากไม่สามารถจําหน่ายให้แก่ประชาชนได้ถึง 35 ราย หรือในกรณีที มีการจัดสรร
หน่วยลงทุนให้แก่บุคคลใด หรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกินกว่าหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด
บริษัทจัดการจะแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันสิ นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุน
ครั งแรก และจะคืนเงินค่าซื อหน่วยลงทุนส่วนที ไม่ได้รับการจัดสรรพร้อมดอกเบี ย (ถ้ามี) ให้ผู้จองซื อตามวิธีการรับเงินค่าขาย
คืนหน่วยลงทุนที ผู้จองซื อระบุไว้ในใบคําขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน ภายใน 1 เดือน นับแต่วันสิ นสุดการเสนอขายหน่วย
ลงทุนครั งแรก หรือนับตั งแต่วันปิดการเสนอขายแล้วแต่กรณี เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ให้ดําเนินการโครงการจัดการต่อไปได้ หากบริษัทจัดการไม่สามารถคืนเงินพร้อมดอกเบี ย (ถ้าม)ี อันเนื องจากความผิด
พลาดของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะชําระดอกเบี ยในอัตราไม่ต่ํากว่าร้อยละเจ็ดครึ งต่อปี นับแต่วันที ครบกําหนดเวลาดัง
กล่าวข้างต้น ถึงวันที บริษัทจัดการชําระเงินค่าจองซื อคืนจนครบถ้วน

5.2.8 เงื อนไขการขายหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะปฏิเสธคําสั งซื อหากผู้ลงทุนไม่ใช่ "ผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย"

บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนภายในประเทศไทย และมีวัตถุประสงค์ที จะไม่เสนอขาย
หน่วยลงทุนของกองทุนกับหรือเพื อประโยชน์ของประเทศสหรัฐอเมริกา พลเมืองสหรัฐอเมริกา รวมถึงผู้ที มีหนังสือเดินทางของ
ประเทศสหรัฐอเมริกาหรือผู้ที มีถิ นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา หรือบุคคลซึ งโดยปกติมีถิ นที อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกอง
ทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าวและบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนซึ งจัดให้มีขึ นและดําเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา บริษัทจัดการจึงขอ
สงวนสิทธิที จะปฏิเสธหรือระงับการสั งซื อ การจัดสรร และ/หรือการโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมสําหรับผู้
ลงทุนที เป็นบุคคลอเมริกัน (US person) ดังที กล่าวมาข้างต้น เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก

ในการชําระค่าซื อหน่วยลงทุน หากมิใช่กรณีที ผู้จองซื อหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอื นที จัดตั งโดยบริษัท
จัดการเพื อจองซื อหน่วยลงทุนของกองทุนนี ผู้จองซื อจะต้องชําระค่าซื อหน่วยลงทุนด้วยเงินจนเต็มมูลค่า จะหักกลบลบหนี กับ
บริษัทจัดการไม่ได้

การจองซื อหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื อบริษัทจัดการได้รับเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวนและได้ทํารายการขายหน่วย
ลงทุนแล้ว เพื อให้บริษัทจัดการจัดสรรหน่วยลงทุนและผู้จองซื อจะไม่สามารถยกเลิกคําสั งจองซื อหน่วยลงทุนนั นได้ เว้นแต่ จะ
ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธการจองซื อตามคําสั งจองซื อหน่วยลงทุน ในกรณีที บริษัทจัดการได้
พิจารณาแล้วว่าการจองซื อในกรณีดังกล่าวมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรือต่อชื อเสียง
หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ

สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ นหลังจากนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการจองซื อหน่วยลงทุนของผู้จองซื อ
หน่วยลงทุนแล้วเท่านั น

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

 

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

บริษัทจัดการจะเสนอขายหน่วยลงทุนระหว่างการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกเท่านั น โดยจะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนภาย
หลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก

7. การรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

7.1. ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 บริษัทจัดการ

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.3. วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 รับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.4.1 บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติดังนี 

1. บริษัทจัดการจะรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติไม่เกินปีละ 4 ครั ง โดยบริษัทจัดการจะแจ้งกําหนดวันทําการรับซื อคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบทางไปรษณีย์ ภายใน 30 วันนับตั งแต่วันถัดจากวันจดทะเบียนกองทรัพย์สิน
เป็นกองทุนรวม

ทั งนี บริษัทจัดการจะรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายที มีชื อปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วย
ลงทุน ณ เวลา 8.00 น. ของวันที บริษัทจัดการกําหนดให้มีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

ในการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ บริษัทจัดการมีนโยบายที จะรับซื อคืนเป็นจํานวนเงินที จัดสรรจากเงินสดรับที ได้จาก
ดอกเบี ย และ/หรือกําไรจากเงินลงทุนของตราสารแห่งหนี หรือหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นที กองทุนลงทุน หลังหักค่าใช้จ่าย
ของกองทุน (ถ้ามี) โดยจะจัดสรรเป็นจํานวนเงินที เท่าๆ กันสําหรับแต่ละหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน กรณีที กองทุนได้รับผลกระทบจากการได้รับชําระเงิน
ตามตราสารหนี หรือหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นที กองทุนลงทุนไว้ แตกต่างไปจากเงื อนไขที กําหนด โดยบริษัทจะประกาศใ
ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบในเวปไซต์ของบริษัทจัดการ

2. สําหรับการรับซื อคืนหน่วยลงทุนงวดสุดท้าย บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติที เหลือทั งหมดของผู้
ถือหน่วยลงทุนทุกราย ณ วันครบอายุโครงการ

7.4.2  การจัดสรรเงินให้แก่ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุน
ยกเว้นในกรณีตามข้อ “การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน” หรือ “การไม่ขายหรือไม่
รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน” หรือ “การหยุดรับซื อคืนหน่วยลงทุน” บริษัทจัดการจะจัดสรร
เงินให้แก่ ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยคํานวณจากราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ณ สิ นวันที บริษัทจัดการดําเนินการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติ หากวันดังกล่าวตรงกับวันหยุดจะเลื อนเป็นวันทําการถัดไป

บริษัทจัดการจะคํานวณจํานวนหน่วยลงทุนที จะรับซื อคืนอัตโนมัติ โดยหารจํานวนเงินที จะรับซื อคืนด้วยราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการรับซื อคืนนั น ทั งนี จํานวนหน่วยลงทุนที คํานวณได้จะเป็นตัวเลขทศนิยม 4 ตําแหน่ง โดยตัด
ทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง

บริษัทจัดการจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในทะเบียนหน่วยลงทุน ในวันทําการถัดจากวันทําการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนจํานวนนั น

7.4.3 การชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน ภายใน 5 วันทําการ นับตั งแต่วันถัดจากวัน
ที ทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ในการชําระเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนให้
แก่ ผู้ถือหน่วยลงทุนตามวิธีการที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในใบคําขอเปิดบัญชี ผู้ถือหน่วยลงทุน หรือใบคําสั งขายคืนหน่วย
ลงทุน

7.4.4  เงื อนไขในการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ตกลงสั งขายคืนหน่วยลงทุน และยินยอมให้บริษัทจัดการรับซื อหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
ตามกําหนดเวลาที บริษัทจัดการกําหนด

นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก้ผู้ถือหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ ภายใน 5 วันทําการ
นับตั งแต่วันถัดจากวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมติั

การสั งขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื อบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ได้รับคําสั งขายคืนหน่วย
ลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุน และได้ทํารายการรับซื อคืนหน่วยลงทุนแล้ว

บริษัทจัดการจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในทะเบียนหน่วยลงทุนในวันทําการถัดจากวันทําการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนจํานวนนั น

7.5. ระยะเวลาในการรับซื อคืน :  ไม่เกินปีละ 4 ครั งตามที บริษัทจัดการกําหนด

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน : 

1) บริษัทจัดการจะรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติไม่เกินปีละ 4 ครั ง โดยบริษัทจัดการจะแจ้งวันที จะดําเนินการรับซื อคืน
หน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบทางไปรษณีย์ ภายใน 30 วันนับตั งแต่วันถัดจากวันจดทะเบียนกองทรัพย์สิน
เป็นกองทุนรวม
2) สําหรับการรับซื อคืนหน่วยลงทุนงวดสุดท้าย บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติที เหลือทั งหมด
ของผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย ณ วันครบอายุโครงการ

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.9. รายละเอียดเพิ มเติม : 

8. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

8.1. ช่องทางการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

 บริษัทจัดการ

8.2. รายละเอียดการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการที บริษัทจัดการ
กําหนดให้สามารถสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ เข้ากองทุนนี ระหว่างการเสนอขายครั งแรก
การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนดังกล่าวหมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนหนึ ง (กองทุนต้นทาง) เพื อซื อหน่วยลงทุนของ
อีกกองทุนหนึ ง (กองทุนปลายทาง) โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนจาก กองทุนต้นทางซึ งได้หัก
ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เพื อไปชําระค่าซื อหน่วยลงทุนกองทุนปลายทาง ในกรณีที กองทุนต้นทางใดมี
การคิดค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามระยะเวลาการถือหน่วยลงทุน การคํานวณหน่วยลงทุนที จะขายคืนจาก
กองทุนต้นทาง จะใช้เกณฑ์การคํานวณโดยระบบ “เข้าก่อน ออกก่อน (FIFO)”

9. การชําระค่ารับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน : 

กรณีบริษัทจัดการไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน และจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื นแทน บริษัทจัดการจะกําหนดขั นตอนการดําเนินการต่อไป โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานก่อน และไม่
ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ โดยขั นตอนที กําหนดดังกล่าวต้องสามารถปฏิบัติได้จริง และเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมทุกราย และบริษัทจัดการจะต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วัน

10. การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิด
ไว้แล้วได้ ในกรณีดังต่อไปนี 
(1) บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที เข้าเหตุดังต่อไปนี โดยได้รับ
ความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(ก) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล หรือ
(ข) มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าวอยู่
นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม
(2) มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้ว แต่ในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการยังไม่ได้ชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุน บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลใน
รายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาโดยราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องนั นต่างจากราคารับซื อ
คืนหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไปและคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ถูกต้อง
(3) ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการกองทุนรวมพบว่า ราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุนไม่ถูกต้องและผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
โดยราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องนั นต่างจากราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป และคิดเป็น
อัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ถูกต้อง
การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามข้อ (1) (2)หรือ (3) บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 
(1) เลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนได้ไม่เกินสิบวันทําการนับแต่วันที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนนั น เว้นแต่ได้รับ
การผ่อนผันจากสํานักงาน
(2) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื อนกําหนดการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน
ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบเรื องดังกล่าวด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน
(3) แจ้งการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน พร้อมทั งจัดส่งรายงานที แสดงเหตุผลของการเลื อน และหลักฐานการได้รับความเห็น
ชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ (1) หรือการรับรองข้อมูลของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ (2) ต่อสํานักงานโดยพลัน ทั งนี 
บริษัทจัดการกองทุนรวมจะมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดําเนินการแทนก็ได้
(4) ในระหว่างการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าว ให้บริษัท
จัดการกองทุนรวมรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั น โดยต้องชําระค่าขายคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามลําดับวันที ส่งคําสั งขายคืนก่อน
หลัง

11. การไม่ขายไม่รับซื อคืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง : 

1. บริษัทจัดการจะไม่ขายหรือไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้ว หรือจะหยุดรับคําสั งซื อหรือ
คําสั งขายคืนหน่วยลงทุนได้ เฉพาะในกรณีที กําหนดไว้ ซึ งไม่เกินกรณีดังต่อไปนี 
(1) ตลาดหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิดทําการซื อขายได้ตามปกติ
(2) บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีดังต่อไปนี โดยได้รับความเห็น
ชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(ก) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล
(ข) ไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม หรือ
(ค) มีเหตุจําเป็นอื นใดเพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
ทั งนี การไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้ว หรือการหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนตาม
(ก) (ข) หรือ (ค) ให้กระทําได้ไม่เกินหนึ งวันทําการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน
(3) กองทุนรวมได้ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี เกิดขึ น ซึ งก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อกองทุนรวมอย่างมีนัยสําคัญ
(ก) ตลาดซื อขายหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิดทําการซื อขายได้ตามปกติ ทั งนี เฉพาะในกรณีที กองทุนรวม
ลงทุนในหลักทรัพย์ที ซื อขายในตลาดซื อขายหลักทรัพย์แห่งนั นเกินกว่าร้อยละสิบของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
(ข) มีเหตุการณ์ที ทําให้ไม่สามารถแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และทําให้ไม่สามารถโอนเงินออกจากประเทศ
หรือรับโอนเงินจากต่างประเทศได้ตามปกติ หรือ
(ค) มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าวอยู่
เหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม และผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว
(4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหน่วยลงทุนที รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุน แก่ผู้ลงทุน
เฉพาะราย เนื องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังต่อไปนี 
(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั น ๆ มีส่วนเกี ยวข้องกับการกระทําดังต่อไปนี 
1. การกระทําที เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไม่
ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
2. การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือ
3. การกระทําที เป็นการปฏิบัติตามคําสั งเกี ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน โดยบุคคลผู้มีอํานาจตามกฎหมาย
(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื อทราบข้อเท็จจริงเกี ยวกับลูกค้าได้ในสาระ
สําคัญ

2. เมื อปรากฏเหตุตามข้อ 1 และบริษัทจัดการกองทุนรวมประสงค์จะไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อ
หรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมปฏิบัติดังต่อไปนี 
(1) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุน
โดยพลัน และหากเป็นเหตุตาม ข้อ 1(1) (2) หรือ (3) ให้เปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการ
หยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลันด้วย
(2) รายงานการไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือการหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนพร้อมทั งแสดง
เหตุผล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทุนรวมเปิดนั นให้สํานักงานทราบโดยพลัน
(3) ในกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนหรือหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
ตามข้อ 1(1) (2) และ (3) เกินหนึ งวันทําการให้บริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการดังต่อไปนี ก่อนการเปิดรับคําสั งซื อหรือคํา
สั งขายคืนหน่วยลงทุน
(ก) รายงานการเปิดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนรวมเปิด ณ วันทําการ
สุดท้ายก่อนวันรายงานนั นให้สํานักงานทราบภายในวันทําการก่อนวันเปิดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
(ข) แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเปิดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน
ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการเปิดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนด้วย
วิธีการใด ๆ โดยพลัน

3. บริษัทจัดการจะหยุดการขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้วหรือหยุดรับคําสั งซื อ
หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง โดยราคาขายหน่วย
ลงทุนที ไม่ถูกต้องนั นต่างจากราคาขายหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไปและคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของ
ราคาขายหน่วยลงทุนที ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงาน
การชดเชยราคา ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการ
หยุดขายหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการหยุดรับคําสั งซื อหน่วย
ลงทุนด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน

12. การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

เพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือในกรณีที มีความจําเป็นเพื อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของ
ประเทศ หรือเพื อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศให้บริษัทจัดการหยุด
รับคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดได้เป็นการชั วคราวตามระยะเวลาที เห็นสมควร แต่
รวมแล้วต้องไม่เกิน 20 วันทําการติดต่อกัน เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ขยายระยะเวลาหยุด
รับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกไปได้

13. เงือนไขและข้อจํากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะปฏิเสธคําสั งโอนหน่วยลงทุนหากผู้ลงทุนไม่ใช่ "ผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย" 

บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนภายในประเทศไทย และมีวัตถุประสงค์ที จะไม่เสนอขาย
หน่วยลงทุนของกองทุนกับหรือเพื อประโยชน์ของประเทศสหรัฐอเมริกา พลเมืองสหรัฐอเมริกา รวมถึงผู้ที มีหนังสือเดินทางของ
ประเทศสหรัฐอเมริกาหรือผู้ที มีถิ นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา หรือบุคคลซึ งโดยปกติมีถิ นที อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกอง
ทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าวและบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนซึ งจัดให้มีขึ นและดําเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา บริษัทจัดการจึงขอ
สงวนสิทธิที จะปฏิเสธหรือระงับการสั งซื อ การจัดสรร และ/หรือการโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมสําหรับผู้ลงทุน
ที เป็นบุคคลอเมริกัน (US person) ดังที กล่าวมาข้างต้น เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะไม่จัดสรร และ/หรือปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุนที จะทําให้การถือหน่วยลงทุนเกินข้อจํากัดการถือ
หน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและ
หน้าที ของบริษัทจัดการ

ข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน
ในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัทจัดการมีข้อยกเว้นได้ในกรณีดังต่อไปนี 

(1)  กรณียกเว้นให้ถือหน่วยลงทุนได้โดยไม่จํากัดสัดส่วนสําหรับผู้ถือหน่วยลงทุนดังต่อไปนี 

(ก)  กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ

(ข)  กองทุนประกันสังคม

(ค)  กองทุนการออมแห่งชาติ

(ง)  กองทุนบําเหน็จบํานาญแห่งชาติ

(จ)  กองทุนสํารองเลี ยงชีพ

(ฉ)  กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป

(ช)  กองทุนต่างประเทศที มีลักษณะตาม (ก) ถึง (ฉ)

(ซ)  กองทุนอื นใดที มีลักษณะทํานองเดียวกับกองทุนตาม (ก) ถึง (ฉ)

(ฌ)  นิติบุคคลที จัดตั งขึ นตามกฎหมายไทยนอกเหนือจาก  (ก)  ถึง  (ฉ)  ซึ งไม่อยู่ภายใต้บังคับต้องเสียภาษีเงินไ
นิติบุคคล เช่น ธนาคารออมสิน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มูลนิธิ หรือวัด เป็นต้น

(ญ) บุคคลอื นที ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงานเมื อมีเหตุจําเป็นและสมควร

(2) กรณียกเว้นให้โดยผ่อนคลายสัดส่วนการถือหน่วยลงทุน หรือเมื อเป็นไปตามเงื อนไข ซึ งได้แก่กรณีดังต่อไปนี 

(ก)  กรณีที เป็นการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมอีทีเอฟโดยผู้ลงทุนรายใหญ่และผู้ดูแลสภาพคล่องที ได้รับการแต่ง
ตั งจากบริษัทจัดการ อาจถือหน่วยลงทุนได้โดยไม่จํากัดสัดส่วน ทั งนี เฉพาะในช่วงระยะเวลาตั งแต่วันจดทะเบียน
กองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมจนถึงวันที ครบกําหนดหนึ งปีนับแต่วันที เริ มซื อขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟ
ดังกล่าวในตลาดรอง

(ข)  กรณีของกองทุนรวมที มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนตามอัตราผลประโยชน์ตอบแทนที ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับ
จากการลงทุนในหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจถือหน่วยลงทุนเกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะ
กรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัท
จัดการได้ไม่เกินสัดส่วนที ระบุไว้ในโครงการ ทั งนี เมื อได้รับการผ่อนผันจากสํานักงานตามเหตุจําเป็นและสมควร

(ค)   กรณีที มีเหตุจําเป็นและสมควรอื นใด ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจถือหน่วยลงทุนเกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนตาม
ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและ
หน้าที ของบริษัทจัดการได้แต่ไม่เกินร้อยละห้าสิบของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด โดยได้รับการ
ผ่อนผันจากสํานักงาน ทั งนี ในการผ่อนผันดังกล่าว ให้สํานักงานพิจารณาถึงประโยชน์โดยรวมของผู้ถือหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมดังกล่าวเป็นสําคัญ

14. การจ่ายเงินปันผล : 

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่าย

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : 

14.3. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที ประมาณการได้ที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด) : 

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) : 
ประมาณการค่าธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่าใช้จ่ายทั งหมดข้างต้น ไม่เกินร้อยละ 4.00 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิถัวเฉลี ย (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ ม) 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนทั งหมดไม่เกินร้อยละ 4.00 ต่อปีของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิถัวเฉลี ย (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ ม)

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวม : 

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
อัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วันที คํานวณ *

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
อัตราไม่เกินร้อยละ 0.07 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วันที คํานวณ *

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
อัตราไม่เกินร้อยละ 1.50 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วันที คํานวณ *

15.2.4. ค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการลงทุน : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่าย : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
(1) ค่าใช้จ่ายเพื อวัตถุประสงค์ในการเสนอขายครั งแรกจะจ่ายตามจํานวนที จ่ายจริง โดยทางบัญชีจะตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ของกองทุนเฉลี ยเท่ากันทุกวัน ตลอดอายุโครงการ ได้แก่
(ก) ค่าใช้จ่ายในการจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ การจัดอบรมเผยแพร่ความรู้ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด การส่งเสริมการขาย
ตลอดจนการสัมมนาแนะนํากองทุน ตามที จ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 0.50 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ
(ข) ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที เกี ยวข้องในการจัดตั งกองทุน และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามกฎหมาย
ก.ล.ต.
(2) ค่าใช้จ่ายเพื อการดําเนินงานของกองทุนที เรียกเก็บตามจํานวนที จ่ายจริง โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาตัดจ่ายทั งจํานวน
หรือทยอยตัดจ่ายตามระยะเวลาการใช้งานของค่าใช้จ่ายนั น ได้แก่
(ก) ค่าใช้จ่ายในการจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าสื อโฆษณาประชาสัมพันธ์ การจัดอบรมเผยแพร่ความรู้ ค่าใช้จ่ายด้านการ
ตลาด การส่งเสริมการขายตลอดจนการสัมมนาแนะนํากองทุน ตามที จ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 0.50 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุน
(ข) ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี ค่าที ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามคําสั ง หรือตามกฎหมาย หรือ
ประกาศของสมาคม
(ค) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์และจัดส่งใบแจ้งผลการจัดสรรหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการจัดทําและจัดพิมพ์ ใบคําขอเปิดบัญชี ผู้ถือ
หน่วยลงทุน ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน ใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน เอกสารที เกี ยวข้อง ค่าจัดทําจัดพิมพ์ และจัดส่งหนังสือบอก
กล่าวรายงานต่าง ๆ สาส์นถึงผู้ถือหน่วยลงทุน
(ง) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งเอกสารที เกี ยวกับการแก้ไขเปลี ยนแปลงโครงการ ค่าใช้จ่ายในการลงประกาศในหนังสือพิมพ์
การจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามกฎหมาย ก.ล.ต.
(จ) ค่าจัดทํา ค่าพิมพ์และจัดส่งหนังสือชี ชวนและรายงานประจําปีถึงผู้ถือหน่วยลงทุน
(ฉ) ค่าแปลเอกสารที เกี ยวกับการดําเนินงานของกองทุนเป็นภาษาต่างประเทศ
(ช) ค่าเอกสารทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าเอกสารการลงบัญชีกองทุน
(ซ) ค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) ในการดําเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติหน้าที หรือเรียกค่าสินไหม
ทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการเพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายเพื อรักษาสิทธิของกองทุน ค่าใช้จ่ายในการติดตามหนี ของกองทุน
(ฌ) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระหนี เป็นทรัพย์สินอื นแทนการชําระหนี ด้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนี 
ค่าธรรมเนียมศาล ค่าธรรมเนียมทนายความ ค่าใช้จ่ายในด้านนิติกรรม ค่าประเมินราคา ค่าจดจํานอง ค่าปลดจํานอง ค่าจัด
พิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่าย หรือค่าธรรมเนียมอื นใดที เกี ยวข้องกับทางราชการ ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการรับชําระหนี เป็นทรัพย์สิน
อื นแทนการชําระหนี ด้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนี ค่าใช้จ่ายด้านภาษี ค่าทําประกันภัยดูแล และเก็บรักษาตลอดจน ค่าใช้จ่าย
ในการจําหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สินดังกล่าว
(ญ) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
(ฎ) ค่าธรรมเนียมธนาคารต่าง ๆ ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าประกาศในหนังสือพิมพ์ ค่า
ไปรษณียากรสําหรับหนังสือโต้ตอบกับผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าพาหนะ ค่าใช้จ่ายในการสื อสารโต้ตอบโดยวิธีอื นที มิใช่ทาง
ไปรษณีย์
(ฏ) ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการชําระบัญชีและเลิกกองทุน
(ฐ) ค่าใช้จ่ายที เกิดขึ นจากการติดตามทวงถาม หรือการดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใด ของกองทุนรวม
การคิดค่าใช้จ่ายตาม (1) และ (2) จะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที กําหนดโดยสมาคมนักบัญชี และผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
แห่งประเทศไทย
(3) ค่าธรรมเนียมที เกี ยวกับการซื อหลักทรัพย์ ซึ งจะรวมอยู่ในต้นทุนของค่าซื อหลักทรัพย์เมื อมีการซื อหลักทรัพย์และค่า
ธรรมเนียมที เกี ยวกับการขายหลักทรัพย์จะถูกหักจากค่าขายหลักทรัพย์เมื อมีการขายหลักทรัพย์ ได้แก่
(ก) ค่าอากรแสตมป์
(ข) ค่าธรรมเนียมหรือค่านายหน้าการซื อขายหลักทรัพย์
(ค) ค่าใช้จ่ายอื น ๆ (ถ้ามี) 
(4) ค่าใช้จ่ายที อาจเกิดขึ นจากการลงทุนในต่างประเทศ เช่น ค่าธรรมเนียมการทํารายการซื อ ขาย รับมอบ ส่งมอบทรัพย์สิน
ในต่างประเทศ (Transaction Fee) อากรแสตมป์ และภาษีต่างๆที เกี ยวข้อง ค่าใช้จ่าย หรือค่าธรรมเนียมที ต้องจ่ายตามข้อ
กําหนด หรือกฎหมายของประเทศที กองทุนไปลงทุน ตลอดจนค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้องกับการติดต่อประสานงานกับผู้จัดการ
กองทุนในต่างประเทศ เช่น ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าโทรสารทางไกล เป็นต้น (ถ้ามี) ตามที จ่ายจริง
(5) ค่าใช้จ่ายเกี ยวกับการเก็บรักษาทรัพย์สินในต่างประเทศ (ถ้ามี) นอกเหนือจาก ”ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี”
ตามที จ่ายจริง โดยจะไม่เกินร้อยละ 0.15 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
(6) ค่าใช้จ่ายในการประกันความเสี ยงจากอัตราแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศ หรืออัตราดอกเบี ย (ถ้าม)ี ตามที จ่ายจริง
(7) ใช้จ่ายที เกิดจากการผิดนัดชําระราคา (Failed Trade) 
(8) ค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้อง กับการจัดการกองทุนซึ งมิได้ระบุไว้ในข้อ 23.2 (ถ้ามี) โดยบริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากกองทุนตาม
จํานวนเงินและเวลาที เกิดค่าใช้จ่ายนั นจริง ทั งนี การเรียกเก็บค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะไม่เกินร้อยละ 0.01 ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนโดยบริษัทจัดการจะเป็นผู้รับผิดชอบส่วนที เกินกว่าอัตราที กําหนด

ในกรณีที มีค่าใช้จ่ายตามข้อ (8) บริษัทจัดการจะเปิดเผยแยกเป็นรายการอย่างชัดเจนในหนังสือชี ชวนฉบับข้อมูลสําคัญที ผ ู ้
ลงทุนควรทราบและในรายงานประจําปี ซึ งบริษัทจัดการ จัดทําเมื อสิ นรอบระยะเวลาบัญชีแต่ละปี

ค่าใช้จ่ายตามข้อ (1) และข้อ (2) จะถูกเปิดเผยเป็นยอดรวมของค่าใช้จ่าย ปรากฎในรายการค่าใช้จ่าย การดําเนินงานในงบ
กําไรขาดทุน ของกองทุนซึ งเป็นส่วนหนึ งของรายงานประจําปี

ทั งนี ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั งหมดของกองทุนจะบวกด้วยภาษีมูลค่าเพิ มและภาษีอื นใดในทํานองเดียวกัน

อย่างไรก็ตาม หากมีการเปลี ยนแปลงเกี ยวกับภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดในทํานองเดียวกัน บริษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงการรับรู้ภาษีต่าง ๆ ดังกล่าวโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

15.3. ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Frontend Fee) : มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ไม่เกินร้อยละ 1 ของมูลค่าหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจเก็บค่าธรรมเนียมการขายจากผู้สั งซื อหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มใน
อัตราที ไม่เท่ากัน

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (Backend Fee) : ไม่มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 

15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) : มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
คิดเช่นเดียวกับการคิดค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน โดยอาจคิดค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนแต่ละกลุ่มมนอัตราที ไม่เท่ากัน

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ในอัตรา 50 บาท ต่อรายการ โดยผู้โอนจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวในวันที ยื นคําขอโอนหน่วยลงทุน

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนขอให้บริษัทจัดการออกใบหน่วยลงทุน ทั งนี ภายใต้เงื อนไขข้อ 14.2 หรือขอให้ออกเอกสารแสดงสิทธิ
แทนฉบับเดิมที สูญหาย บริษัทจัดการจะคิดค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนในอัตรา 50 บาท ต่อ 1
ฉบับ

15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
1. ค่าธรรมเนียมการทํารายการซื อขายหน่วยลงทุนตามอัตราที ธนาคารพาณิชย์กําหนด (ถ้ามี)
2. ค่าธรรมเนียมการโอนเงินเพื อซื อหน่วยลงทุนหรือการโอนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือค่าธรรมเนียมการหักเงินจากบัญชีผู้
ซื อหน่วยลงทุน ตามอัตราที ธนาคารพาณิชย์กําหนด (ถ้ามี)
บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าใช้จ่ายอื นๆจากผู้ถือหน่วยลงทุนที ขอให้บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนดําเนินการให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือจากกรณีปกติ ที บริษัทจัดการดําเนินการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย เช่น ค่าใช้จ่ายในการจด
แจ้งจํานํากับนายทะเบียน ค่าแก้ไขเปลี ยนแปลงข้อมูลในทะเบียน เป็นต้น ทั งนี บริษัทจัดการจะคิดค่าธรรมเนียมการดําเนิน
การให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นกรณีพิเศษ ในอัตราไม่เกิน 75 บาท ต่อ 1 รายการ

15.4. วิธีการคํานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม : 

* บริษัทจัดการจะคํานวณค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วย
ลงทุน ทุกวันที มีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิโดยใช้มูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่า
ธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วันที คํานวณ นั นเป็น
ฐานในการคํานวณค่าธรรมเนียม โดยค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะบวกด้วยภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื นใดใน
ทํานองเดียวกัน (ถ้ามี) และบริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการ, ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน เป็นราย
3 เดือน และค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ เป็นรายเดือน

ทั งนี การตัดค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที กําหนดโดยสมาคมบริษัทนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
แห่งประเทศไทยและหากมีการเปลี ยนแปลงเกี ยวกับภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื นใดในทํานองเดียวกัน บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงการรับรู้ภาษีต่าง ๆ ดังกล่าวโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

15.5. การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย : 

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายโดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ โดยบริษัทจะ
ดําเนินการดังต่อไปนี 

1. กรณีเพิ มอัตราค่าธรรมเนียม หรืออัตราค่าใช้จ่ายที บริษัทจัดการได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนและหรือจากกองทุน บริษัท
จัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วันโดยจะติดประกาศที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการและ
ที ทําการทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับเป็นเวลา 3
วันติดต่อกัน ทั งนี การเพิ มอัตราค่าธรรมเนียมหรืออัตราค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะต้องไม่เกินร้อยละ 5 ของอัตราค่าธรรมเนียมหรือ
อัตราค่าใช้จ่ายภายในรอบระยะเวลา 1 ปี

2. กรณีที บริษัทจัดการจะลดค่าธรรมเนียมหรืออัตราค่าใช้จ่าย บริษัทจัดการจะปิดประกาศไว้ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ
และที ทําการทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ทั งนี การเปลี ยนแปลงดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการต้องแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับตั งแต่
วันเปลี ยนแปลง กรณีที สมาคม คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือหน่วยงานที เกี ยวข้องมีการ
เปลี ยนแปลงหลักเกณฑ์ในการตัดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมตามที ระบุเป็นอย่างอื นในอนาคต บริษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงวิธีการตัดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ที บังคับใช้ใหม่ โดยถือว่าได้รับมติจากผู้
ถือหน่วยลงทุนแล้ว

15.6. หมายเหตุ : 

16. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.1. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน : ในประเทศ

16.2. เงื อนไขพิเศษ : 

1. บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกําหนด
ทั งนี กรณีที กองทุนมีการลงทุนในทรัพย์สินต่างประเทศบริษัทจัดการจะใช้อัตราแลกเปลี ยนที เหมาะสม ภายใต้ความเห็นชอบ
ของผู้ดูแลผลประโยชน์ ซึ งเป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือประกาศของสมาคมบริษัทจัดการลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคํานวณ
ทรัพย์สินสุทธิส่วนที ลงทุนในต่างประเทศ
2. บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี 
(2.1) คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการ
(2.2) คํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ทั งนี ให้ใช้มูลค่าหน่วย
ลงทุนของสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาดังกล่าว
(2.3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังต่อไปนี 
(ก) วันทําการก่อนวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศภายในวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด
(ข) วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศภายในวันทําการถัดไป
(ค) วันทําการสุดท้ายของแต่ละเดือน โดยให้ประกาศภายในวันทําการถัดไป ทั งนี เฉพาะในกรณีที กองทุนรวมกําหนดวัน
ทําการซื อขายหน่วยลงทุนแต่ละครั งห่างกันยาวกว่าหนึ งเดือน
(ง) วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล โดยให้ประกาศภายในวันทําการถัดไป
ความใน (ก) มิให้นํามาใช้บังคับกับกองทุนรวมเปิดที ซื อขายหน่วยลงทุนทุกวันทําการ และกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภท
สถาบัน
(4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศ
ภายในวันทําการถัดไป
การประกาศมูลค่าและราคาตามวรรคหนึ ง (3) และ (4) ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมปฏิบัติดังต่อไปนี 
(1) ใช้ตัวเลขทศนิยมตามที กําหนดไว้ในข้อ 3. และต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(2) ดําเนินการด้วยวิธีการใด ๆ เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที เหมาะสม เช่น การประกาศทางหนังสือพิมพ์
หรือการประกาศทางเว็บไซต์ เป็นต้น และภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้ และ
(3) จัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวม และสถานที ทุกแห่งที ผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซื อคืนหน่วยลงทุนใช้ซื อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการกองทุนรวม
จะจัดให้มีข้อมูลดังกล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้

ในกรณีที มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดไม่ถูกต้อง บริษัทจัดการจะดําเนิน
การตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศกําหนด

3. การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือจํานวนหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมเปิด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
(3.1) คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยม ตามหลัก
สากล
(3.2) คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลัก
สากล สําหรับมูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณ ราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมตําแหน่ง
ที  4 ขึ น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตําแหน่ง
ที  5 ทิ ง
(3.3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (3.2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหน่ง โดยตัดทศนิยม
ตําแหน่งที  5 ทิ ง และประกาศราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ตามที คํานวณได้ใน (3.2) 
(3.4) คํานวณจํานวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล แต่จะ ใช ้
ผลลัพธ์เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตําแหน่ง โดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
ในกรณีที มีผลประโยชน์เกิดขึ นจากการคํานวณตาม (3.1) ถึง (3.4) บริษัทจัดการจะนําผลประโยชน์นั นรวมเข้าเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนรวมเปิด

16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : 

ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการที www.assetfund.co.th
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะประกาศ โดยช่องทางอื นใดที เหมาะสม โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
และบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน

16.4. หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

1.ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องน้อยกว่าหนึ งสตางค์ หรือต่างจากราคาหน่วยลงทุน
ที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป แต่ไม่ถึงร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง บริษัทจัดการจะจัดทําและส่งรายงานให้
ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบถึงความผิดพลาดภายใน 7 วันทําการนับแต่วันที พบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และจัดให้มีสําเนา
รายงานดังกล่าวไว้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการเพื อให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้ โดยรายงานดัง
กล่าวจะมีรายการอย่างน้อย ดังต่อไปนี 
(1) ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง
(2) ราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง
(3) สาเหตุที ทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
(4) มาตรการป้องกันเพื อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง ทั งนี เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจาก
ปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือ
ศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง
ในกรณีที เหตุของความผิดพลาดซึ งทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามวรรคหนึ งมีผลต่อเนื องต่อการคํานวณราคาหน่วย
ลงทุนครั งต่อไป เช่น การกําหนดอัตราดอกเบี ยผิดพลาด เป็นต้น บริษัทจัดการจะแก้ไขราคาหน่วยลงทุนให้ถูกต้องนับแต่วันที 
บริษัทจัดการพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องด้วย

2.ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราตั งแต่
ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง บริษัทจัดการจะคํานวณราคาหน่วยลงทุนย้อนหลังนับแต่วันที พบราคาหน่วยลงทุน
ไม่ถูกต้องจนถึงวันที ราคาหน่วยลงทุนถูกต้อง และดําเนินการดังต่อไปนี เฉพาะวันที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องต่างจากราคา
หน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราส่วนตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง

(1) จัดทํารายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาให้เสร็จสิ นภายในวันทําการถัดจากวันที พบว่าราคาหน่วย
ลงทุนนั นไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ภายในวันทําการถัดจากวันที คํานวณราคาหน่วยลงทุนเสร็จ
สิ น เพื อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าวภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการส่งรายงานให้ผู้ดูแล
ผลประโยชน์ ทั งนี รายงานดังกล่าวจะมีรายการอย่างน้อยดังต่อไปนี 
(ก) ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง
(ข) ราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง
(ค) สาเหตุที ทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
(ง) การดําเนินการของบริษัทจัดการเมื อพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
ทั งนี บริษัทจัดการจะจัดให้มีสําเนารายงานตาม (1) ไว ้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการ เพื อให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
สามารถตรวจสอบได้
(2) แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนที ถุกต้องภายในวันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาตาม (1)
(3) ประกาศชื อกองทุนรวมที มีการแก้ไขราคาตาม (2) และวัน เดือน ปีที มีการแก้ไขราคาตาม (2)ในหนังสือพิมพ์รายวันอย่าง
น้อยหนึ งฉบับภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว
(4) ชดเชยราคาให้แล้วเสร็จและแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที ได้ซื อหรือขายคืนหน่วยลงทุน
ในช่วงระยะเวลาที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องทราบถึงการแก้ไขราคาตาม (2) และการชดเชยราคา ภายใน 5 วันทําการนับแต่
วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว
(5) จัดทํารายงานมาตรการป้องกันเพื อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าว พร้อมทั งสําเนารายงานการ
แก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาที จัดทําตาม (1) ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 7 วันทําการนับ
แต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคานั น เว้นแต่ในกรณีที 
ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ บริษัทจัดการจะไม่ส่งรายงานมาตรการป้องกัน
ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่จะส่งสําเนาเอกสารที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่าการที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมี
สาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้แทน

3. ในการชดเชยราคาตามข้อ 2 (4) บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี 
(1) กรณีราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องตํ่ากว่าราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง (understate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี 
(ก) กรณีที เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับ
ส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องหากปรากฏว่าผู้ซื อหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลือ
อยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จะต้องลด บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวน
เท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วยลงทุนที เหลืออยู่นั นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับ
ส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื อชดเชยราคาให้แก่กองทุนเปิด เว้นแต่การที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมา
จากปัจจัยภายนอกที 
ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื อขายหลัก
ทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว
(ข) กรณีที เป็นการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่า
เท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับ
ส่วนต่างของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน แต่หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่
บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน
(2) กรณีราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องสูงกว่าราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง (overstate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี 
(ก) กรณีที เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับ
ส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่าง
ของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุน
(ข) กรณีที เป็นการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่า
เท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องหากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วย
ลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จะต้องลด บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการ
เองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วยลงทุนที เหลืออยู่นั นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็น
จํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื อชดเชยราคาให้แก่กองทุนเปิด เว้นแต่การที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูก
ต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว
ในกรณีที บริษัทจัดการต้องชดเชยราคาเป็นเงินให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนรายใดมีมูลค่าไม่ถึงหนึ งร้อย
บาท บริษัทจัดการอาจนําเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที มีการจ่ายเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุน แต่ถ้าบุคคลดังกล่าว
ไม่มีสถานะเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจัดการจะชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาการจ่ายเงินของกองทุนเปิดเพื อชดเชย
ราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนตาม (1) (ข) หรือผู้ซื อหน่วยลงทุนตาม 2(ก) บริษัทจัดการอาจจ่ายเงินของบริษัทจัดการเอง
แทนกองทุนเปิดก็ได้

4. บริษัทจัดการจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที เกิดขึ นจากราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง เช่น ค่าใช้จ่ายในการประกาศการแก้ไข
ราคาตามข้อ 2(3) ในหนังสือพิมพ์ ค่าออกเช็ค ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเงินชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุนและผู้ขายคืน
หน่วยลงทุน เป็นต้น เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้

17. ชื อผู้เกี ยวข้อง : 

17.1. ชื อบริษัทจัดการ : 

ชื อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนแอสเซท พลัส จํากัด

17.2. ชื อผู้ดูแลผลประโยชน์ : 

ชื อ : ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)

17.3. ชื อผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : 

ไม่มี

17.4. ชื อของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : 

ชื อ :

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

17.5. ที ปรึกษา : 

17.5.1. ชื อที ปรึกษาการลงทุน : 

ชื อ :

17.5.2. ชื อที ปรึกษากองทุน : 

17.6. ผู้สอบบัญช ี: 

ชื อ : นาย ประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์

ชื อ : นาย เทอดทอง เทพมังกร

ชื อ : นางสาว ชมภูนุช แซ่แต้

ชื อ : นาย ไกรสิทธิ ศิลปมงคลกุล

รายละเอียดเพิ มเติม (ผู้สอบบัญช)ี : 

หรือบุคคลอื นที ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี โดยบริษัทจัดการจะแจังให้สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

17.7. การแต่งตั งคณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : 

18. รอบระยะเวลาบัญชีประจําปีของกองทุนรวม : 

18.1. วันที สิ นสุดรอบบัญช ี: วันที เดือน

18.2. วันที สิ นสุดรอบบัญชีครั งแรก : วันที 

18.3. รายละเอียดเพิ มเติม : 

ประมาณ 12 เดือนนับจากวันที จดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม

ทั งนี บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะขยายรอบระยะเวลาบัญชีสุดท้ายของกองทุนให้สิ นสุด ณ วันเลิกกองทุนได้ โดยรอบระยะ
เวลาบัญชีดังกล่าวจะไม่เกิน 15 เดือน ซึ งบริษัทจัดการจะจัดทํางบการเงินเพียงรอบเดียว ณ วันเลิกกองทุน

19. การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ :

19.1 การแก้ไขเพิ มเติมโครงการตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากปรากฏว่ามติของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่เกินร้อยละห้า
สิบห้าของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของโครงการ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมส่งเอกสารหลักฐานเกี ยวกับ
การขอมติและการนับมติไปยังผู้ดูแลผลประโยชน์ เพื อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองผลการนับมตินั น

มติของผู้ถือหน่วยลงทุนตามวรรคหนึ ง หมายความว่า มติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุน
รวมกันเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของโครงการ

19.2 ในกรณีที กองทุนรวมใดมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนนอกจากจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลัก
เกณฑ์เกี ยวกับการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนที กําหนดไว้ในข้อผูกพัน หรือที กําหนดไว้ในมาตรา 129 หรือตามที กําหนดใน
ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที ของ
บริษัทจัดการ การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์เพิ มเติมดังต่อไปนี ด้วย

(1) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้รับผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนไม่
เท่ากัน ให้ได้รับมติผู้ถือหน่วยลงทุนที ถือหน่วยลงทุนชนิดที ได้รับผลกระทบเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิด

(2) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใด ให้ได้รับมติผู้ถือหน่วยลงทุนที ถือ
หน่วยลงทุนชนิดที ได้รับผลกระทบเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิด

(3) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ งให้ได้รับมติผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดที ได้รับผลกระ
ทบเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนชนิดนั น

19.3 ในกรณีที การแก้ไขเพิ มเติมโครงการหรือวิธีการจัดการได้กระทําตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะแจ้งให้
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับตั งแต่วันถัดจากวันที ได้มีมติแก้ไขและแจ้งการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ
จัดการกองทุนรวมหรือวิธีการจัดการไปยังผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายและจะประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ
ภายใน 15 วันนับตั งแต่วันถัดจากวันที ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือวันที ได้มีมติให้แก้ไขเพิ ม
เติม แล้วแต่กรณี

เว้นแต่กฎหมาย ก.ล.ต. กําหนดเป็นอย่างอื น ในการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนหรือแก้ไขวิธีจัดการ หากมิได้กระทํา
ตามมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที 
จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของโครงการจัดการกองทุนรวม จะต้องได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมติดังกล่าว ให้เป็นไปตามข้อกําหนดในข้อ
ผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การขอมติเพื อแก้ไขเพิ มเติมโครงการเป็นไปตามที กําหนดไว้
ในมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

19.4 ในการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ หากไม่สามารถดําเนินการตามมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ เนื องจากข้อ
จํากัดในการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการ
ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการอาจดําเนินการขอรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ตามแนวทางที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดได้

หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมติดังกล่าว ให้เป็นไปตามข้อกําหนดในข้อ
ผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การขอมติเพื อแก้ไขเพิ มเติมโครงการเป็นไปตามที กําหนดไว้
ในมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

20. ข้อกําหนดอื น ๆ : 

1. ในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนตามนัยข้อ 4 ของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่า
ด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับการดํารงความเพียงพอของเงินกองทุน และการทําประกันภัยความรับผิดของบริษัทจัดการ บริษัท
จัดการจะเปลี ยนให้บริษัทจัดการรายอื นเข้าจัดการกองทุนรวมแทน ด้วยวิธีขอรับความเห็นชอบจากสํานักงาน หรือ ขอมติโดย
เสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้ว
ทั งหมดของกองทุนรวมภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที บริษัทจัดการรู้ หรืออาจรู้ถึงการไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงิน
กองทุนดังกล่าว ทั งนี หากมีเหตุจําเป็นและสมควร บริษัทจัดการอาจขอให้สํานักงานพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้ โดย
การคัดเลือกบริษัทจัดการรายใหม่จะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ และ ในกรณีที มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ นจาก
การเปลี ยนบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว

หากบริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการภายในระยะเวลาที กําหนด บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุนรวมต่อไป

2. ในกรณีที บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้ว
ทั งหมด บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องไม่นับคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนั นในส่วนที เกินกว่าหนึ งในสามของ
จํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด และดําเนินการแก้ไขสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนของบุคคลหรือกลุ่มบุคคล
เดียวกันนั นให้มีจํานวนไม่เกินหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนรวมนั นภายในสองเดือน
นับแต่วันที ปรากฏกรณีดังกล่าว หรือดําเนินการเลิกกองทุนรวมนั นทันที เว้นแต่เข้าข้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการตลาด
ทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัทจัดการ

3. บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื อกองทุนจากบุคคลที เป็นผู้ให้บริการ อันเนื องมาจากการใช้บริการของบุคคล
ดังกล่าวในการจัดการกองทุนได้ แต่ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 
(1) ผลประโยชน์ตอบแทนที รับไว้นั นต้องเป็นทรัพย์สินที มีมูลค่าในทางเศรษฐกิจและต้องเกี ยวกับบทบาทโดยตรงของความ
เป็นกองทุนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
(2) ต้องไม่มีพฤติกรรมที แสดงให้เห็นว่าบริษัทจัดการใช้บริการของบุคคลนั นบ่อยครั งเกินความจําเป็นเพื อให้กองทุนได้รับ
ประโยชน์จากบุคคลดังกล่าว (churning) 
ในการจัดสรรผลประโยชน์ตามวรรคหนึ งให้แก่กองทุนที อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ บริษัทต้องกระทําด้วย
ความเป็นธรรมและคํานึงถึงลักษณะและประเภทหลักทรัพย์ที อาจมีไว้ได้ของกองทุนนั นด้วย

4. ตัวชี วัด (Benchmark) ของการลงทุนในกองทุนนี จะเปรียบเทียบกับอัตราผลตอบแทนของการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลอายุ
ประมาณ 5 ปี ที ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี ไทย (ThaiBMA) (35%) และอัตราผลตอบแทนของการลงทุนใน
พันธบัตรรัฐบาลอาย ุ5 ปี ของประเทศที ลงทุน ณ วันที ลงทุน บวกด้วยส่วนชดเชยความเสี ยงจากการลงทุน (Spread) อันดับ
ความน่าเชื อถือ BBB ณ วันที ลงทุนปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี ยงอัตราแลกเปลี ยนเพื อคํานวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงิน
บาท ณ วันที ลงทุน (65%)

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ ที จะเปลี ยนแปลงเกณฑ์มาตรฐานในการวัดผลการดําเนินงาน เพื อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ
นโยบายของกองทุนหลักตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน โดย
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า และจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสมาคม
บริษัทจัดการลงทุนประกาศกําหนด

ทั งนี กรณีที มีการเปลี ยนแปลงตัวชี วัดของการลงทุนอันเนื องมาจากปัจจัยภายนอก เช่น มีการยกเลิกการคํานวณดัชนีดังกล่าว
หรือหน่วยงานที กํากับดูแลมีการเปลี ยนแปลงตัวชี วัด เป็นต้นบริษัทจัดการสงสนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงตัวชี วัดดังกล่าว โดยไม่
ถือเป็นการแก้ไขโครงการ โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ สํานักงานของ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนและประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

5. ข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน

บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดจะถือหน่วยลงทุนได้ไม่เกินหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด
ของกองทุนรวม

6. ข้อกําหนดเกี ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกัน
ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายที เรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ งต่อไปจะเรียก
ว่า FATCA) โดยมีผลบังคับใช้วันที  1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าวกําหนดให้สถาบันการเงินที ไม่ใช่สัญชาติ
อเมริกันนอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานข้อมูลเกี ยวกับบัญชีของบุคคลที อยู่ใน
บังคับต้องเสียภาษีให้กับประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ งรวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล สัญชาติอเมริกัน ผู้ซึ งมีถิ นที อยู่ถาวรใน
สหรัฐอเมริกา และผู้ซึ งมีถิ นที อยู่ทางภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึ งเปิดหรือมีไว้กับ FFI นั น นอกจากนี ยังปรากฎด้วยว่าในปัจจุบนัมี
รัฐบาลในหลายประเทศกําลังดําเนินการออกกฎหมายที มีข้อกําหนดและหลักเกณฑ์ในลักษณะที คล้ายคลึงกับ FATCA (ซึ งต่อ
ไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดังกล่าวว่า “กฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง”) 
กองทุนรวมและบริษัทจัดการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ งถูกกําหนดให้ต้องเข้าผูกพันตนกับหน่วยงาน
สรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหน้าที ต้องรายงานข้อมูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสัญชาติอเมริกันและ
บุคคลที มีลักษณะตามหลักเกณฑ์ที  FATCA กําหนด หน้าที ในการตรวจสอบข้อมูลลูกค้าเพื อหาความสัมพันธ์ของลูกค้ากับ
ประเทศสหรัฐอเมริกา และรวมถึงหน้าที ในการกําหนดให้ลูกค้าบางประเภทต้องจัดทําเอกสารยืนยันตนตามหลักเกณฑ์ของ
FATCA เป็นต้น

ภายใต้ข้อกําหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เข้าผูกพันตนเพื อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ FATCA (กล่าวคือ มีสถานะ
เป็น NonParticipating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทุนรวมนั นจะได้รับผลกระทบที สําคัญในสองกรณี
คือ
(1) ต้องถูกหักเงินในอัตรา 30 % ของเงินที กองทุนรวมจะได้รับจากรายได้ ผลประโยชน์หรือเงินจากการขายทรัพย์สินทางการ
เงินในประเทศสหรัฐอเมริกา (เงินลงทุนทางตรง) ซึ งจะเริ มต้นตั งแต่วันที  1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป และเงินลงทุน
ทางอ้อมในทรัพย์สินทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Passthru) ซึ งอาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกับสถาบันการเงิน
อื นๆ นอกประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ งจะเริ มต้นตั งแต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป โดย FATCA กําหนดให้สถาบันการเงินของประเทศ
สหรัฐอเมริกาและ FFI ที เข้าร่วมผูกพันตนตามข้อกําหนดของ FATCA (ซึ งรวมถึงธนาคารและสถาบันการเงินในประเทศไทย
ผู้รับฝากทรัพย์สิน ผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน) มีหน้าที ดําเนินการหักเงิน ณ ที จ่ายดังกล่าวก่อนชําระให้กับ
กองทุนรวมที เป็น NPFFI 
(2) ธนาคารและสถาบันการเงินทั งในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทั งผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้
สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน ที เข้าร่วมผูกพันตามข้อกําหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือระงับการทําธุรกรรม
ทางการเงินหรือยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรือบริษัทจัดการ ซึ งอาจทําให้กองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการ
ลงทุนต่อไปได้ และ/หรือดําเนินการลงทุนได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจทําให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถทํารายการ
ผ่านทางผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุนได้อีกต่อไป
เพื อมิให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมได้รับผลกระทบในการดําเนินงานรวมทั งเพื อเป็นการรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วย
ลงทุนโดยรวม บริษัทจัดการและกองทุนรวม (โดยบริษัทจัดการ) จึงเข้าผูกพันตนเพื อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และข้อกําหนด
ของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง และเพื อให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใต้ข้อกําหนด
และหลักเกณฑ์ของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องได้ บริษัทจัดการและกองทุนรวม (ซึ งรวมทั งผู้ที เกี ยวข้องกับการปฎิบัติ
งานของกองทุน เช่น ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน) จึงขอสงวน
สิทธิในการดําเนินการดังนี 
(1) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามที กฎหมายต่างประเทศที 
เกี ยวข้องกําหนด) ให้คํายินยอมบริษัทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการนําส่งข้อมูล (เช่น ชื อ ที อยู่ เลขประจําตัวผู้เสีย
ภาษีของสหรัฐอเมริกา จํานวนและมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ จํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือเงินปันผลที ได้รับ เป็นต้น)
มีอยู่ในบัญชีทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนนั นกับบริษัทจัดการ ให้กับหน่วยงานของรัฐทั งในและต่างประเทศ ตามข้อกําหนด
ของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง
(2) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนนําส่งข้อมูล เอกสาร และ/หรือคํายินยอม เพิ มเติม เพื อยืนยันหรือพิสูจน์ทราบความเกี ยวข้อง
กับประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสัญชาติอเมริกันหรือการให้ข้อมูลตามหัวข้อที กําหนดไว้ในแบบ
ฟอร์มของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจ้งปรับปรุงข้อมูลเมื อข้อมูลที เคยให้ไว้มีการเปลี ยนแปลง
เป็นต้น รวมถึงนําส่งหลักฐานเพื อยืนยันการเข้าร่วมใน FATCA หรือกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง (ในกรณีที เป็นลูกค้า
สถาบันการเงิน) ทั งนี เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายดังกล่าว
(3) ดําเนินการอื นใดเพื อให้สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง

เพื อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบที จะเกิดต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทั งเพื อให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วย
ลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ มขึ นหากมีการดําเนินการที สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องข้างต้น ในกรณีที ผู้
ถือหน่วยลงทุนปฏิเสธการดําเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวน
สิทธิในการดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี ตามความจําเป็นและความเหมาะสม โดยถือว่าผู้ถือหน่วย
ลงทุนดังกล่าวรับทราบการดําเนินการตามที บริษัทจัดการแจ้งนี แล้ว และ/หรือได้ดําเนินการตามข้อตกลงที ได้ระบุไว้ในคําขอ
เปิดบัญชี
(1) ไม่รับคําสั งซื อ/ สับเปลี ยน/ โอน หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว
(2) ระงับหรือหยุดให้บริการ และดําเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว
(3) ดําเนินการหักเงิน ณ ที จ่ายจากรายได้เงินลงทุน เงินปันผลและ/หรือเงินที ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน
รายนั นได้ เพื อให้สอดคล้องกับเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง ทั งนี ต้องไม่ขัดกับกฎหมายของ
ประเทศไทย
(4) ดําเนินการอื นใดอันเป็นการป้องกันหรือลดผลกระทบ หรือทําให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ ม
ขึ น หากมีการดําเนินการที สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องข้างต้น
การดําเนินการดังกล่าวถือเป็นความจําเป็น และเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะเป็นการกระทําเพื อหลีก
เลี ยงมิให้บริษัทจัดการและกองทุนมีการดําเนินการที ไม่สอดคล้องข้อบังคับของ FATCA และกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง
อันจะทําให้กองทุนอาจต้องถูกหัก ณ ที จ่าย หรือถูกปิดบัญชีธนาคารตามที กล่าวแล้วข้างต้น ซึ งในทางปฏิบัติบริษัทจัดการจะ
เลือกดําเนินการเฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามที กฎหมายต่าง
ประเทศที เกี ยวข้องกําหนด)เท่านั น

ทั งนี ในกรณีที กฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิ มเติมข้อกําหนดเพื อรองรับการดําเนินการตามที บริษัทจัดการได้สงวนสิทธิไว้ข้างต้น
บริษัทจัดการ(รวมถึงผู้ที เกี ยวข้อง) จะดําเนินการตามข้อกําหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนําส่งข้อมูลของผู้ถือ
หน่วยลงทุนไปยังหน่วยงาน หรือดําเนินการอื นใดที ราชการกําหนด โดยไม่จําเป็นต้องร้องขอต่อผู้ถือหน่วยลงทุน

7. บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนภายในประเทศไทย และมีวัตถุประสงค์ที จะไม่เสนอขาย
หน่วยลงทุนของกองทุนกับหรือเพื อประโยชน์ของประเทศสหรัฐอเมริกา พลเมืองสหรัฐอเมริกา รวมถึงผู้ที มีหนังสือเดินทางของ
ประเทศสหรัฐอเมริกาหรือผู้ที มีถิ นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา หรือบุคคลซึ งโดยปกติมีถิ นที อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกอง
ทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าวและบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนซึ งจัดให้มีขึ นและดําเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา บริษัทจัดการจึงขอ
สงวนสิทธิที จะปฏิเสธหรือระงับการสั งซื อ การจัดสรร และ/หรือการโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมสําหรับผู้ลงทุน
ที เป็นบุคคลอเมริกัน (US person) ดังที กล่าวมาข้างต้น เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก

21. มาตรการเยียวยากรณีบริษัทจัดการปฏิบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์เกี ยวกับการอนุมัติให้จัดตั ง
กองทุนรวมเป็นการทั วไป : 

ในกรณีที บริษัทจัดการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี ยวกับการอนุมัติให้จัดตั งกองทุนรวมแบบ autoapprove และการ
ฝ่าฝืนหรือการไม่ปฏิบัตินั นก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ลงทุน บริษัทจัดการจะดําเนินการเยียวยาความเสียหายให้แก่ผู้ลงทุน
โดยไม่ชักช้า โดยในกรณีที ไม่สามารถตกลงกันได้ บริษัทจัดการจะยินยอมให้นําข้อพิพาทเข้าสู่การพิจารณาของ
อนุญาโตตุลาการ

22. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที ปฏิบัติตามโครงการจัดการกองทุนรวม ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ
กองทุนรวม และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ และคําสั งที ออกโดยอาศัยอํานาจแห่ง
กฎหมายดังกล่าว ทั งนี ในกรณีที ข้อกําหนดในโครงการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งดังกล่าว
หากบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งนั น ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุน
รวมได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามโครงการแล้ว

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม โดยผู้ดูแล
ผลประโยชน์มีอํานาจลงนามในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การลงนามในข้อผูกพัน
ของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ได้รับการแต่งตั งโดยชอบ ให้ถือว่าผูกพันผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง

การที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจัดการกองทุน
รวมนี ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที จะผูกพันตามข้อกําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมและ
ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม

โครงการจัดการกองทุนรวมที ผ่านการอนุมัติจากสํานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็น
ส่วนหนึ งของข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม
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10/11/2558 รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม  [0692/2558] หน้า 6 / 30



คําจํากัดความ / คํานิยาม : 

กองทุน หมายถึง กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอเทิร์มฟันด ์5Y1

โครงการ หมายถึง โครงการจัดการกองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอเทิร์มฟันด ์5Y1 

บริษัทจัดการ หมายถึง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จํากัด

หน่วยลงทุน หมายถึง หน่วยลงทุนของกองทุน

หนังสือชี ชวน หมายถึง หนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุน หมายถึง ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน

ผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย หมายถึง ผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ที กจ.9/2555 ว่าด้วยการกําหนดนิยามผู้ลงทุนสถาบันและผ้ลงทุนรายใหญ่ และที แก้ไขเพิ มเติม

ผู้ดูแลผลประโยชน์ หมายถึง ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) 

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน หมายถึง บุคคลที บริษัทจัดการกองทุนรวมมอบหมายให้ทําหน้าที ขายหรือรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนแล้วแต่กรณี ของกองทุน

นายทะเบียน หมายถึง นายทะเบียนหน่วยลงทุน

ผู้สอบบัญชี หมายถึง ผู้สอบบัญชีของกองทุน

วันทําการ หมายถึง วันเปิดทําการตามปกติของบริษัทจัดการ

เสนอขายครั งแรก หมายถึง เสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก

จองซื อ หมายถึง จองซื อหน่วยลงทุนในการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก

หนังสือรับรองสิทธิ หมายถึง หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน

มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหารด้วยจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดตามทะเบียน
หน่วยลงทุน เมื อสิ นวันที คํานวณนั น โดยคํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขที มีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษ
ทศนิยมตามหลักสากล

ตลาดหลักทรัพย์ หมายถึง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สมาคมตลาดตราสารหนี ไทย หมายถึง สมาคมตลาดตราสารหนี ไทย ซึ งจัดตั งขึ นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์

บริษัทจดทะเบียน หมายถึง บริษัทที มีหุ้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทขึ นทะเบียน หมายถึง บริษัทที มีหลักทรัพย์ซื อขายในสมาคมตลาดตราสารหนี ไทย

ใบแสดงสิทธิ หมายถึง ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (depositary receipt) 

หลักทรัพย์อ้างอิง หมายถึง หลักทรัพย์ประเภทใดประเภทหนึ งที ออกโดยบริษัทจดทะเบียนและใช้เพื อรองรับใบแสดงสิทธิ

คําเสนอซื อ หมายถึง คําเสนอซื อหลักทรัพย์ของกิจการเป็นการทั วไปที ผู้ทําคําเสนอซื อต้องปฏิบัติตามประกาศว่าด้วยหลัก
เกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื อครอบงํากิจการ

แก้ไขราคาย้อนหลัง หมายถึง แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องโดยแก้ไขราคาย้อนหลัง
ตั งแต่วันที ราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องจนถึงปัจจุบัน

การชดเชยราคา หมายถึง การเพิ มหรือลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที มีราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
หรือการจ่ายเงินซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องแทนการเพิ มหรือลด
จํานวนหน่วยลงทุน

กิจการ หมายถึง บริษัทที มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทที มีหลักทรัพย์ซื อขายในศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์
หรือบริษัทมหาชนจํากัด

กลุ่มกิจการ หมายถึง บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีที สภาวิชาชีพบัญชีกําหนดเกี ยวกับการจัดทํางบการเงิน
รวม

สถาบันการเงิน หมายถึง สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยดอกเบี ยเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงิน

สมาคม หมายถึง สมาคมที เกี ยวเนื องกับธุรกิจหลักทรัพย์ที ได้รับอนุญาตและจดทะเบียนกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
โดยมีวัตถุประสงค์เพื อทําการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทที เกี ยวกับการจัดการลงทุน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

กฎหมาย ก.ล.ต. หมายถึง พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ
หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ปัจจุบันและที แก้ไขเพิ มเติม

มูลค่าธุรกรรม หมายถึง ราคาซื อรวมผลประโยชน์ที กองทุนพึงได้รับจากธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืนจนถึงวันที มีการ
คํานวณ

1. ชื อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

1.1. ชื อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอเทิร์มฟันด์ 5Y1 

1.2. ชื อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  Asset Plus AI Term Fund 5Y1 

1.3. ชื อย่อ :  ASPAITF5Y1 

1.4. ประเภทโครงการ :  กองทุนเปิด

1.5. ประเภทการขาย :  ขายครั งเดียว

1.6. การกําหนดอายุโครงการ :  กําหนด

1.7. อายุโครงการ : 5  ปี   เดือน   วัน

1.8. อายุโครงการถึงวันที  (กรณีกําหนดอายุเป็นช่วงเวลา) : 

1.9. เงื อนไข (อายุโครงการ) : 

ประมาณ 5 ปี แต่ไม่ต่ํากว่า 4 ปี 11 เดือน และไม่เกิน 5 ปี 1 เดือน นับตั งแต่วันถัดจากวันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุน
รวม โดยบริษัทจัดการจะแจ้งวันครบอายุโครงการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบทางไปรษณีย์ ภายใน 30 วันนับตั งแต่วันถัดจากวัน
จดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะยุติการจัดตั งโครงการ หากหลังจากปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก มูลค่าหน่วยลงทุนที 
จําหน่ายได้แล้วทั งหมดคํานวณตามมูลค่าที ตราไว้ของหน่วยลงทุนตํ่ากว่ามูลค่าขั นตํ่าที จะลงทุนในหลักทรัพย์ได้ตาม
วัตถุประสงค์ของกองทุน โดยบริษัทจัดการจะคืนเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนตามที ระบุไว้ในข้อ 5.2.7
“การคืนเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุน”

1.10. ลักษณะโครงการ :  กองทุนรวมที เสนอขายเฉพาะผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย

2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที ตราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที 
เสนอขาย : 

2.1. จํานวนเงินทุนของโครงการ : 1,000,000,000.00 บาท

2.2. เงื อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) : 

ระหว่างระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจํานวนเงินทุนของ
โครงการได้ไม่เกิน ร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ

2.3. มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย : 10.0000 บาท

2.4. จํานวนหน่วยลงทุน : 100,000,000.0000 หน่วย

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรก : 10 บาท

2.6. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก : 50,000.00 บาท

2.7. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป : 

2.8. มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด

2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่าของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด

2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด

2.12. รายละเอียดเพิ มเติม : 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน
ลักษณะพิเศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า ประเภทและอัตราส่วนการ
ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

เพื อเพิ มทางเลือกในการลงทุนสําหรับผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย (accredited investors) ที มีศักยภาพในการดูแลตนเอง ที มุ่งหวัง
ผลตอบแทนที ดี และยอมรับความเสี ยงของการลงทุนได้ในระดับสูง

3.2. ชนิดกองทุนรวม :  ลงทุนโดยตรง

3.3. ประเภทกองทุนรวม :  ทั วไป

3.4. นโยบายการลงทุน :  ตราสารแห่งหนี 

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้าม)ี :  

3.6. การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) :  ลงทุน
เพื อ การลดความเสี ยง (Hedging)

3.7. การลงทุนในตราสารที มีลักษณะของสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ไม่ลงทุน

3.8. ลักษณะพิเศษ : 

ไม่มี

3.9. รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 

รายละเอียดเพิ มเติมเกี ยวกับนโยบายการลงทุน

1. กองทุนมีนโยบายที จะลงทุนในตราสารแห่งหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน ตราสารทางการเงิน และ/หรือเงินฝาก และ/หรือหลัก
ทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดให้กองทุนลงทุนได้

2. กองทุนอาจจะพิจารณาลงทุนในตราสารแห่งหนี ต่างประเทศ และอาจเข้าทําสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives)โดยมี
วัตถุประสงค์เพื อลดความเสี ยง (Hedging) จากการลงทุน ตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกําหนด
โดยจะไม่ลงทุนในหรือมีไว้ซึ งตราสารที มีลักษณะของสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured note)

3. กรณีที กองทุนมีการลงทุนในต่างประเทศ บริษัทจัดการมีนโยบายที จะทําการป้องกันความเสี ยงด้านอัตราแลกเปลี ยนเงินตรา
ต่างประเทศเต็มจํานวน (Fully hedge)

4. กองทุนอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ งตราสารแห่งหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือตํ่ากว่าที สามารถลงทุนได้ (NonInvestment
Grade) และ/หรือตราสารที ไม่ได้รับการจัดอ้นดับความน่าเชื อถือ (Unrated Securities) ซึ งเป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือได้รับ
ความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

3.10. การลงทุนในต่างประเทศ : ลงทุนในต่างประเทศบางส่วน
วงเงินการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน ไม่เกิน 0  ล้านเหรียญ หรือไม่เกินร้อยละ 79.00  ของ NAV
และมีนโยบายลดหรือป้องกันความเสี ยงจากอัตราแลกเปลี ยนทั งหมดที มีอยู่

3.11. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 

กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในต่างประเทศไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและไม่เกินวงเงินที ได้รับจัดสรร

3.12. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.12.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในประเทศ : 

บริษัทจัดการจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื นอย่างใดอย่างหนึ งหรือหลาย
อย่างตามที ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนประกาศกําหนดดังต่อไปนี รวมถึงการลงทุนในหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือหาดอกผลโดย
วิธีอื นอย่างใด ตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการกํากับตลาดทุนจะได้มี
ประกาศแก้ไขหรือเพิ มเติม หรือผ่อนผันให้กองทุนรวมสามารถลงทุนได้เพิ มเติมในอนาคตอีกด้วย
3.12.1.1 ตราสารแห่งหนี ในประเทศ ได้แก่ หลักทรัพย์ ตราสาร หรือสัญญา ที เสนอขายในประเทศ หรือมีผู้ออกหรือคู่สัญญา
เป็นนิติบุคคลที จัดตั งขึ นตามกฎหมายไทย ดังต่อไปนี 
(1) ตราสารแห่งหนี ที มีลักษณะคล้ายเงินฝาก ได้แก่
(1.1) ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน บัตรเงินฝาก หรือหุ้นกู้ระยะสั น ที ธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น ธนาคารพาณิชย์ หรือ
บริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกัน
(1.2) ตั วแลกเงินหรือตั วสัญญาใช้เงินที บริษัทหลักทรัพย์ที ประกอบธุรกิจประเภทการให้สินเชื อเพื อธุรกิจหลักทรัพย์เป็นผู้ออก
ซึ งกําหนดวันใช้เงินตามตั วไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตั ว และเป็นตั วเมื อทวงถามหรือเมื อได้เห็น
(1.3) ตั วแลกเงินหรือตั วสัญญาใช้เงินอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที ออก ซึ งมีอันดับความน่าเชื อถือดังต่อไปนี 
(ก) อันดับความน่าเชื อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับแรก ทั งนี ในกรณีที เป็นอันดับความน่าเชื อถือของผู้
ออกตราสาร ต้องเป็นอันดับความน่าเชื อถือที ได้มาจากการจัดอันดับความน่าเชื อถือระยะสั น (shortterm rating) ด้วย หรือ
(ข) อันดับความน่าเชื อถือของผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกัน อยู่ในอันดับที สามารถลงทุนได ้(investment
grade) ทั งนี โดยการจัดอันดับความน่าเชื อถือของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื อถือภายใต้ชื อ Standard & Poor หรือ
Moody’s หรือ Fitch หรือสถาบันอื นที สํานักงานกําหนดเพิ มเติม
(2) ตราสารแห่งหนี ทั วไป ได้แก่
(2.1) ตราสารภาครัฐไทย อันได้แก่
(ก) ตั วเงินคลัง
(ข) พันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
(ค) พันธบัตร ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน หุ้นกู้ หรือใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้นกู้ ที กระทรวงการคลังหรือกองทุนเพื อการ
ฟื นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินเป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล หรือผู้ค้ําประกัน
(2.2) ตราสารภาครัฐต่างประเทศ อันได้แก่ ตราสารที มีรูปแบบทํานองเดียวกับตราสารภาครัฐไทยที รัฐบาลต่างประเทศ
องค์การหรือหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศ รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศ เป็นผู้ออก
หรือผู้ค้ําประกัน ทั งนี ตราสารดังกล่าวต้องมีลักษณะตามเงื อนไขท้ายข้อ 3.12.1.1 ด้วย
(2.3) ตราสารที เปลี ยนมือได้ ซึ งหมายถึง พันธบัตร ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน หรือหุ้นกู้ที ไม่รวมถึงหุ้นกู้แปลงสภาพและหุ้น
กู้อนุพันธ์ ที สํานักงานอนุญาตให้เสนอขายในลักษณะทั วไปหรือในลักษณะจํากัด หรือที ออกภายใต้ข้อผูกพันที กําหนดและ
อนุญาตโดยกระทรวงการคลัง หรือที นิติบุคคลที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ นเป็นผู้ออก หรือที เป็นหลักทรัพย์ที ออกใหม่ ซึ งผู้
ออกหลักทรัพย์ได้เสนอขายหลักทรัพย์ที ออกใหม่นั นทั งหมดต่อผู้ถือหุ้นโดยได้รับชําระราคาเต็มมูลค่าที เสนอขายจากผู้ถือหุ้น
ทั งนี ตราสารที เปลี ยนมือได้ต้องมีลักษณะตามเงื อนไขท้ายข้อ 3.12.1.1 ด้วย
(2.4) ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทยที มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้ที ไม่ใช่หุ้นกู้
อนุพันธ์
(2.5) ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน หุ้นกู้ หรือใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้นกู้ ที เสนอขายในต่างประเทศโดยมีผู้ออกเป็น
นิติบุคคลที จัดตั งขึ นตามกฎหมายไทย ทั งนี หุ้นกู้ดังกลา่วไมร่วมถงึหุน้กูแ้ปลงสภาพและหุน้กูอ้นุพันธ์
(2.6) หน่วยลงทุนหรือใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหน่วยลงทุนของกอ งทุนรวมตราสารแห่งหนี หรือของกองทุนรวมอื นที มีนโย
บายการลงทุนเฉพาะเงินฝาก ตราสารแห่งหนี หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที สํานักงานกําหนด หรือให้ความเห็นชอบ เช่น
กองทุนรวมตลาดเงิน เป็นต้น
(2.7) ธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืน ทั งนี บริษัทจัดการต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
(2.8) ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์โดยหลักทรัพย์ที ให้ยืมเป็นตราสารแห่งหนี ตาม (1.1)(1.2)(1.3) (2.1)(2.2)(2.3)(2.4)
หรือ (2.6) ทั งนี บริษัทจัดการต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

ในกรณีที ตราสารแห่งหนี ตามข้อ 3.12.1.1 เป็นตั วแลกเงินหรือตั วสัญญาใช้เงินที มีการจ่ายผลตอบแทน ผลตอบแทนนั นต้อง
อยู่ในรูปอัตราดอกเบี ยคงที หรืออัตราดอกเบี ยลอยตัวเท่านั น

การรับรอง รับอาวัล สลักหลัง หรือคํ้าประกันของบุคคลที กําหนดไว้ในข้อ 3.12.1.1 ต้องเป็นการรับรองตลอดไป รับอาวัลทั ง
จํานวน สลักหลังโอนประเภทมีสิทธิไล่เบี ยโดยไม่มีข้อกําหนดลบล้างหรือจํากัดความรับผิดของผู้สลักหลัง หรือค้ําประกันต้น
เงินและดอกเบี ยเต็มจํานวนแบบไม่มีเงื อนไข

เงื อนไข : ตราสารภาครัฐต่างประเทศตามข้อ (2.2) และตราสารที เปลี ยนมือได้ตามข้อ (2.3) ต้องมีลักษณะดังต่อไปนี 
(1) เป็นตราสารขึ นทะเบียนในสมาคมตลาดตราสารหนี ไทย
(2) มีราคาที เหมาะสมตามที สมาคมตลาดตราสารหนี ไทยกําหนด หรือมีผู้แสดงตนต่อบุคคลทั วไปว่าพร้อมจะเสนอราคาซื อ
และรับซื อตราสารนั น ในราคาดังกล่าว (bid price แบบ firm quote) ตามจํานวนและวิธีการที สมาคมตลาดตราสารหนี ไทย
กําหนดอยู่เสมอ โดยได้ส่งสําเนาราคาแก่สมาคมตลาดตราสารหนี ไทยตลอดอายุของตราสารนั น และ
(3) เป็นตราสารที เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 
(ก) ในกรณีที เป็นตราสารภาครัฐต่างประเทศ ตราสารดังกล่าวต้องเป็นตราสารที มีอันดับความน่าเชื อถือของตราสารหรือของผู้
ออกตราสารอยู่ในอันดับที สามารถลงทุนได ้(investment grade) เว้นแต่ผู้ออกตราสารดังกล่าวเป็นรัฐวิสาหกิจตามกฎหมาย
ต่างประเทศ ตราสารนั นต้องมีอันดับความน่าเชื อถือของตราสารอยู่ในอันดับที สามารถลงทุนได ้(investment grade) เท่านั น
(ข) ในกรณีที ผู้ออกตราสารเป็นนิติบุคคลต่างประเทศ ตราสารนั นต้องมีอันดับความน่าเชื อถือของตราสารอยู่ในอันดับที 
สามารถลงทุนได ้(investment grade) 
(ค) ในกรณีที กองทุนลงทุนในตราสารอื นนอกเหนือจาก (ก) และ (ข) ในการเสนอขายครั งแรก หากตราสารดังกล่าวไม่มี
อันดับความน่าเชื อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับที สามารถลงทุนได ้(investment grade) ตราสารนั นต้อง
มีบริษัทจัดการไม่ต่ํากว่าสามรายเป็นผู้ซื อตราสารดังกล่าวเพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนภายใต้การจัดการ

3.12.1.2 ตราสารกึ งหนี กึ งทุน ได้แก่
(1) หุ้นกู้แปลงสภาพที เสนอขายในประเทศ ซึ งต้องมีลักษณะตามเงื อนไขในท้ายข้อ 3.12.1.1 (1) และ (2) ทั งนี ในกรณีที 
กองทุนลงทุนในหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวในการเสนอขายครั งแรก หุ้นกู้แปลงสภาพนั นต้องเป็นหุ้นกู้แปลงสภาพที มีอันดับ
ความน่าเชื อถืออยู่ในอันดับที สามารถลงทุนได ้(investment grade) หรือเป็นหุ้นกู้แปลงสภาพที มีบริษัทจัดการไม่ตํ่ากว่าสาม
รายเป็นผู้ซื อตราสารดังกล่าวเพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนภายใต้การจัดการ
ในกรณีที หุ้นกู้แปลงสภาพตามวรรคหนึ งมีการค้ําประกัน การค้ําประกันดังกล่าวต้องเป็นการค้ําประกันต้นเงินและดอกเบี ยเต็ม
จํานวนแบบไม่มีเงื อนไข
(2) หุ้นกู้แปลงสภาพที เสนอขายในต่างประเทศโดยมีผู้ออกเป็นนิติบุคคลที จัดตั งขึ นตามกฎหมายไทย

นอกจากนี ในการลงทุนในตราสารกึ งหนี กึ งทุนนั น ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 
(1) ในขณะที ลงทุน หรือได้มา มูลค่าของหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวมีมูลค่าสูงกว่าราคาตลาดของหุ้นที รองรับหุ้นกู้แปลงสภาพ
นั น (out of the money) 
(2) ในกรณีที มีการใช้สิทธิแปลงสภาพ ให้บริษัทจัดการขายหุ้นที ได้รับจากการแปลงสภาพนั นภายใน 30 วัน นับแต่วันที ได้หุ้น
ดังกล่าวมา
การใช้สิทธิแปลงสภาพตาม (2) หมายความว่า การแปลงสภาพแห่งสิทธิในหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้น ไม่ว่าการแปลงสภาพดัง
กล่าวจะเกิดจากการใช้สิทธิแปลงสภาพหรือเกิดจากข้อกําหนดบังคับการแปลงสภาพ

3.12.1.3 เงินฝากในสถาบันการเงินตามกฎหมายไทย

3.12.1.4 สัญญาซื อขายล่วงหน้าที มีตัวแปรเป็นอัตราแลกเปลี ยนเงิน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื อลดความเสี ยง (hedging) ตาม
หลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

3.12.1.5 หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์

3.12.1.6 ทรัพย์สินอื นที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กําหนดเพิ มเติมในอนาคต หรือทรัพย์สินอื นที มีลักษณะทํานองเดียว
กับ 3.12.1.1 – 3.12.1.5 โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

3.12.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในต่างประเทศ : 

บริษัทจัดการอาจลงทุนในทรัพย์สินในต่างประเทศเพื อกองทุนได้เทียบเท่ากับประเภททรัพย์สินในประเทศ โดยกรอบประเทศ
ที ลงทุนต้องมีคุณสมบัติดังนี 
1. มีการเสนอขายในประเทศที มีหน่วยงานกํากับดูแลเป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO หรือประเทศที มีตลาดหลักทรัพย์เป็น
สมาชิกของ WFE 
2. การลงทุนนั นต้องไม่ทําให้การจัดการกองทุนเบี ยงเบนไปจากวัตถุประสงค์ หรือนโยบายการลงทุนของกองทุนและไม่ทําให้
กองทุนขาดทุนเป็นมูลค่าสูงกว่ามูลค่าลงทุน
3. บริษัทจัดการต้องสามารถเข้าถึงข้อมูลเกี ยวกับหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินดังกล่าวเป็นภาษาอังกฤษผ่านระบบอินเตอร์เนตได้
4. มีข้อมูลทางด้านราคาที สะท้อนมูลค่ายุติธรรม โดยเป็นราคาที น่าเชื อถือ อ้างอิงได้ และสอดคล้องตามหลักวิชาการอันเป็นที 
ยอมรับในระดับสากล
5. มีการคุ้มครองประโยชน์ของผู้ลงทุน (investor protection) ที ถือได้ว่าเทียบเท่ากับการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที 
มีลักษณะคล้ายกันในประเทศไทย
6. ลักษณะอื นใดที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจกําหนดเพิ มเติม

3.12.2.1 ตราสารแห่งหนี ต่างประเทศ ได้แก่ หลักทรัพย์หรือตราสารที ออกโดยบุคคลต่างประเทศ และเสนอขายในต่าง
ประเทศ
(1) ตราสารภาครัฐต่างประเทศ อันได้แก่
(1.1) พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี ที รัฐบาลต่างประเทศ องค์การหรือหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศหรือองค์การระหว่าง
ประเทศเป็นผู้ออก หรือผู้ค้ําประกัน
(1.2) พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี ที รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายต่างประเทศเป็นผู้ออก หรือผู้ค้ําประกัน
(2) ตราสารแห่งหนี ภาคเอกชน อันได้แก่ ตราสารแห่งหนี ที ออกโดยนิติบุคคลต่างประเทศ ทั งนี ผู้ลงทุนต้องสามารถเข้าถึง
ข้อมูลเกี ยวกับตราสารแห่งหนี ดังกล่าวเป็นภาษาอังกฤษผ่านระบบอินเตอร์เนตด้วย
(3) ตราสารแห่งหนี อื น อันได้แก่ หน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที เป็นกองทุนรวมตราสารแห่งหนี หรือกองทุนรวมอื น
ที มีนโยบายการลงทุนเฉพาะเงินฝาก ตราสารแห่งหนี หรือทรัพย์สินอื นที สํานักงานให้ความเห็นชอบให้ลงทุนได้ เช่น กองทุน
รวมตลาดเงิน เป็นต้น ซึ งต้องเป็นไปตามเงื อนไขที สํานักงานคณะกํารรมการ ก.ล.ต.ประกาศกําหนด ดังต่อไปนี 
(3.1) ต้องเป็นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที อยู่ภายใต้การกํากับดูแลของหน่วยงานกํากับดูแล
ด้านหลักทรัพย์และตลาดซื อขายหลักทรัพย์ที เป็นสมาชิกสามัญของ International Organizations of Securities 
Commission (IOSCO) หรือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที มีการซื อขายในตลาดซื อขายหลักทรัพย์
ที เป็นสมาชิกของ World Federations of Exchange (WFE) 
(3.2) ต้องเป็นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที มีทรัพย์สินที ลงทุนเป็นประเภทและชนิดเดียวกับ
ทรัพย์สินที กองทุนอาจลงทุนหรือมีไว้ได้ เว้นแต่เป็นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที มีนโยบาย
การลงทุนในทองคําโดยตรง
(3.3) ในกรณีที เป็นการลงทุนหรือมีไว้เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป (retail fund) กองทุน
สํารองเลี ยงชีพ หรือกองทุนส่วนบุคคลรายย่อย หน่วยลงทุนที จะลงทุนหรือมีไว้ได้ ต้องเป็นหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมต่างประเทศที จัดตั งขึ นเพื อผู้ลงทุนทั วไปเช่นกัน
(3.4) ต้องไม่ใช่หน่วยลงทุนของกองทุนรวมประเภทเฮ็ดจ์ฟันด ์(hedge fund)

3.12.2.2 ตราสารหนี ที มีลักษณะคล้ายเงินฝาก ได้แก่ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน บัตรเงินฝาก หรือหุ้นกู้ระยะสั นที 
ออกโดยสถาบันการเงินต่างประเทศ ที ตั งอยู่ในประเทศที กองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินต่างประเทศ ทั งนี ให ้
หมายรวมถึงการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงิน (money market fund) ในต่างประเทศด้วย โดยการ
มีไว้ซึ งเงินฝากหรือตราสารดังกล่าวต้องมีวัตถุประสงค์เพื ออํานวยความสะดวกหรือป้องกันปัญหาในการดําเนินงานใน
ต่างประเทศของกองทุน เช่น เพื อรอการลงทุน หรือเพื อชําระค่าใช้จ่าย หรือเพื อรักษาสภาพคล่องของกองทุนเป็นต้น

3.12.2.3 สัญญาซื อขายล่วงหน้าที มีวัตถุประสงค์ เพื อการลดความเสี ยง (hedging) ตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

3.12.2.4 เงินฝากในสถาบันการเงินต่างประเทศ

3.13.2.5 ใบแสดงสิทธิในประโยชน์ที เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงที มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นพันธบัตร หรือหุ้นกู้ที มิใช่หุ้นกู้อนุพันธ์

3.12.2.6 หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และตราสารของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศ

3.12.2.7 ทรัพย์สินอื นที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กําหนดเพิ มเติมในอนาคตหรือทรัพย์สินอื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับ
ข้อ 3.12.2.1 3.12.2.6 โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน

3.13. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม : 

3.13.1. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นในประเทศ : 

บริษัทจัดการจะลงทุนหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื นเพื อเป็นทรัพย์สินของ
กองทุนรวม ตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนดดังต่อไปนี ในกรณีที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศแก้ไขเปลี ยนแปลงอัตราส่วนการลงทุน
บริษัทจัดการจะลงทุนให้เป็นไปตามประกาศที แก้ไขด้วย

3.13.1.1 บริษัทจัดการอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินดังต่อไปนี เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม โดยไม่จํากัดอัตราส่วน
(1) ตราสารภาครัฐไทย
(2) ตราสารภาครัฐต่างประเทศตามข้อ 3.12.1.2 (2.2) ที มีอันดับความน่าเชื อถืออยู่ในสองอันดับแรก หรือสัญญาซื อขายล่วง
หน้าที มีสินค้าเป็นตราสารดังกล่าว

ในกรณีของกองทุนรวมเปิด มูลค่าของตราสารภาครัฐต่างประเทศตามข้อ (2) เมื อรวมกันแล้วต้องไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่า
ตราสารนั นในแต่ละรุ่น เว้นแต่เป็นกองทุนรวมเปิดที มีการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งล่วงหน้าซึ งระบุเวลาแน่นอน
(auto redemption) 

3.13.1.2 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งตราสารภาครัฐต่างประเทศที นอกเหนือจากข้อ 3.13.1.1 (2) หรือสัญญาซื อขาย
ล่วงหน้าที มีสินค้าเป็นตราสารดังกล่าว เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนได้ โดยมีมูลค่ารวมกันทั งสิ นเมื อคํานวณเฉพาะผู้ออกหรือ
ผู้เป็นคู่สัญญารายนั น ไม่เกินร้อยละ 35 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

การคํานวณอัตราส่วนตามวรรคหนึ ง ให้นับตราสารตามวรรคหนึ งและทรัพย์สินทุกประเภทที ผู้ออกหรือผู้เป็นคู่สัญญารายดัง
กล่าวเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญา ซึ งกองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินเหล่านั น
รวมในอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าวด้วย
ในกรณีของกองทุนรวมเปิด มูลค่าของตราสารภาครัฐต่างประเทศตามวรรคหนึ ง ต้องไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าตราสารนั นใน
แต่ละรุ่น เว้นแต่เป็นกองทุนรวมเปิดที มีการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งล่วงหน้าซึ งระบุเวลาแน่นอน (auto
redemption) 

3.13.1.3 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินดังต่อไปนี ซึ งธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น ธนาคารพาณิชย์
หรือบริษัทเงินทุนรายใดเป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญา เพื อเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนได้ โดยมีมูลค่ารวมกันทั งสิ นเมื อคํานวณเฉพาะธนาคารหรือบริษัทเงินทุนรายนั น ไม่เกินร้อยละ 25 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
(1) ตราสารแห่งหนี ในประเทศ ตามข้อ 13.2.1.1
(2) ตราสารกึ งหนี กึ งทุน ตามข้อ 13.2.1.2 
(3) เงินฝากในสถาบันการเงินตามกฎหมายไทย ตามข้อ 13.2.1.3
(4) สัญญาซื อขายล่วงหน้าตามข้อ 3.12.1.4 ที คู่สัญญามี อันดับความน่าเชื อถืออยู่ในอันดับที สามารถลงทุนได ้(investment
grade)
การคํานวณอัตราส่วนตามวรรคหนึ ง ให้นับตราสารตามวรรคหนึ งและทรัพย์สินตามข้อ 3.13.1.7 (1) ที ธนาคารหรือบริษัทเงิน
ทุนดังกล่าวเป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญา ซึ งกองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้รวมใน
อัตราส่วนดังกล่าว โดยในกรณีของธนาคารพาณิชย์หากธนาคารพาณิชย์นั นเป็นสาขาของธนาคารต่างประเทศให้นําทรัพย์สินที 
นาคารต่างประเทศดังกล่าวเป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้อาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ําประกันหรือคู่สัญญา ซึ งกองทุนได้ลงทุนหรือมี
ไว้รวมในอัตราส่วนดังกล่าวด้วย

ทั งนี ในกรณีที กองทุนมีเงินฝากในนิติบุคคลตามวรรคหนึ ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื อการดําเนินงานของกองทุน มิให้นับมูลค่าของ
เงินฝากดังกล่าวรวมในอัตราส่วนตามวรรคหนึ ง

3.13.1.4 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินดังต่อไปนี ที บุคคลใดเป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลัก
หลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญา เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนได้ โดยมีมูลค่ารวมกันทั งสิ นเมื อคํานวณเฉพาะผู้ออก ผู้สั งจ่าย
ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญารายนั น ไม่เกินร้อยละ 25 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
(1) ตราสารแห่งหนี ในประเทศตามข้อ 3.12.1.1 
(2) ตราสารกึ งหนี กึ งทุนตามข้อ 3.12.1.3 
(3) สัญญาซื อขายล่วงหน้า ตามข้อ 3.12.1.4 ที คู่สัญญามีอันดับความน่าเชื อถืออยู่ในอันดับที สามารถลงทุนได ้(investment
grade) 
ตราสารแห่งหนี ตาม (1) มิให้หมายความรวมถึงหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที ถูกจัดให้เป็นตราสารแห่งหนี ตามข้อ 3.12.1.1

3.13.1.5 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินที กลุ่มกิจการใดเป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้คํ้า
ประกัน หรือคู่สัญญา เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนได้ โดยมีมูลค่ารวมกันทั งสิ นของกลุ่มกิจการนั นไม่เกินอัตราอย่างใดอย่าง
หนึ งดังต่อไปนี แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า
(1) ร้อยละสามสิบของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน
(2) อัตราที คํานวณได้จากนํ้าหนักของกลุ่มกิจการดังกล่าวในตัวชี วัด (benchmark) ของกองทุนนั นรวมกับร้อยละสิบของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนนั น ทั งนี ตัวชี วัดดังกล่าวต้องเป็นดัชนีหรือองค์ประกอบของดัชนี ที มีการเผยแพร่อย่างกว้างขวาง
และสอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนั น

3.13.1.6 การลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินที บริษัทในกลุ่มกิจการใดเป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย หรือคู่สัญญา เพื อเป็นทรัพย์สินของกอง
ทุน หากทรัพย์สินดังกล่าวเป็นองค์ประกอบที ใช้ในการคํานวณตัวชี วัด (benchmark) ของกองทุนนั น บริษัทจัดการอาจลงทุน
หรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินดังกล่าวโดยมีมูลค่ารวมกันทั งสิ นเมื อคํานวณเฉพาะผู้ออก ผู้สั งจ่าย หรือคู่สัญญารายนั น ไม่เกินอัตราที 
คํานวณได้จากนํ้าหนักของทรัพย์สินดังกล่าวในตัวชี วัดรวมกับร้อยละสิบของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั งนี เฉพาะใน
กรณีที อัตราดังกล่าวสูงกว่าอัตราส่วนที กําหนดไว้ในข้อ 3.13.1.3 และข้อ 3.13.1.4 แล้วแต่กรณี
มิให้นําความในข้อ 3.13.1.3 และข้อ 3.13.1.4 มาใช้บังคับกับกรณีตามวรรคหนึ ง

3.13.1.7 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินอื นนอกเหนือจากกรณีที กําหนดไว้ในข้อ 3.13.1.2 ข้อ 3.13.1.3 และ
ข้อ 3.13.1.4 เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมตามอัตราส่วนดังต่อไปนี 
(1) การลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินดังกล่าวซึ งบุคคลใดเป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่
สัญญา ต้องมีมูลค่ารวมกันทั งสิ นเมื อคํานวณเฉพาะผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญา
รายนั น ไม่เกินร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
(2) การลงทุนในหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินตาม (1) เมื อคํานวณรวมทุกบุคคลที เป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง
ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญาแล้วต้องมีมูลค่ารวมกันทั งสิ นไม่เกินร้อยละ15 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

3.13.1.8 ในกรณีของกองทุนรวม ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมลงทุนหรือมีไว้ซึ งเงินฝาก บัตรเงินฝาก ตั วแลกเงิน หรือตั ว
สัญญาใช้เงิน ที ธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ บรรษัทตลาดรอง
สินเชื อที อยู่อาศัย หรือสถาบันการเงินที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น เป็นผู้ออกหรือคู่สัญญา เป็นจํานวนที มีมูลค่ารวมโดยเฉลี ย
ในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 45 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

อัตราส่วนตามวรรคหนึ งมิให้นํามาใช้บังคับกับกองทุนรวมที มีการกําหนดอายุโครงการตั งแต่หนึ งปีขึ นไป ทั งนี เฉพาะในระยะ
เวลาหกเดือนก่อนวันครบกําหนดอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม
ในกรณีที เงินฝากหรือตราสารแห่งหนี ที มีลักษณะคล้ายเงินฝากที กองทุนรวมลงทุนในหรือมีไว้เกินอัตราส่วนที กําหนดตามวรรค
หนึ ง ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินดังกล่าวให้มีมูลค่ารวมโดยเฉลี ยไม่เกินร้อยละ 45 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมภายในสามสิบวันนับแต่วันสิ นรอบปีบัญชีนั น ทั งนี ให้คํานวณอัตราส่วนการลงทุนหรือมีไว้ซึ ง
ทรัพย์สินดังกล่าวโดยเฉลี ยตั งแต่วันแรกของรอบปีบัญชีนั นจนถึงวันที ทรัพย์สินนั นมีมูลค่าเป็นไปตามอัตราส่วนดังกล่าว

เมื อบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ปฏิบัติตามวรรคสามแล้ว ให้บริษัทรายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมทราบภายใน
วันทําการถัดจากวันที ทรัพย์สินนั นมีมูลค่ารวมโดยเฉลี ยไม่เกินร้อยละ 45 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม เพื อให้ผู้
ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ตรวจสอบการปฏิบัติดังกล่าว ทั งนี บริษัทต้องดําเนินการให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน
รวมแจ้งให้สํานักงานทราบภายในห้าวันนับแต่วันที ได้รับรายงานจากบริษัทด้วย

หากบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถปฏิบัติตามวรรคสามได้ สํานักงานอาจสั งให้บริษัทเลิกกองทุนรวมนั น

3.13.1.9 ในกรณีที มีเหตุจําเป็นและสมควร เพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนอันเนื องมาจากปัญหาความผันผวน
(fluctuation) ของตลาดเงินและตลาดทุนในวงกว้างในรอบปีบัญชีใด บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจขอผ่อนผันต่อสํานักงาน
เพื อไม่ต้องนําการลงทุนในหรือมีไว้ซึ งเงินฝาก บัตรเงินฝาก ตั วแลกเงิน หรือตั วสัญญาใช้เงิน ในช่วงเวลาที เกิดความผันผวนดัง
กล่าวมารวมคํานวณอัตราส่วนการลงทุนตามข้อ 3.13.1.8 ได้สําหรับรอบปีบัญชีนั น

3.13.1.10 บริษัทจัดการอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ งสัญญาซื อขายล่วงหน้า ที มีวัตถุประสงค์เพื อการลดความเสี ยง (hedging)
เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนได้ โดยไม่เกินมูลค่าความเสี ยงทั งหมดที กองทุนมีอยู่

3.13.1.11 การคํานวณมูลค่าการลงทุนหรือมีไว้ซึ งสัญญาซื อขายล่วงหน้าเพื อการคํานวณอัตราส่วนการลงทุน ตามข้อ
3.13.1.2 ข้อ 3.13.1.3 และข้อ 3.13.1.4 ให้นับมูลค่าที คู่สัญญาอีกผ่ายหนึ งมีหน้าที ต้องชําระตามสัญญาซื อขายล่วงหน้า รวม
คํานวณในอัตราส่วนของบุคคลที เป็นคู่สัญญาดังกล่าว เว้นแต่กรณีที กองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้ซึ งสัญญานั น ในศูนย์ซื อขาย
สัญญาซื อขายล่วงหน้า บริษัทจัดการไม่ต้องคํานวณมูลค่าและอัตราส่วนตามที กําหนดในข้อดังกล่าว

3.13.1.12 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนได้
โดยมีมูลค่าไม่เกินร้อยละ 25 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

3.13.1.13 บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งหน่วยลงทุนและใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหน่วยลงทุนเพื อเป็น
ทรัพย์สินของกองทุนรวมได้ ไม่เกินอัตราส่วนดังต่อไปนี ทั งนี การลงทุนดังกล่าวไม่รวมถึงหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย์
(1) ลงทุนหรือมีไว้ซึ งหน่วยลงทุนและใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหน่วยลงทุนของแต่ละกองทุนรวมที บริษัทจัดการอื นเป็นผู้รับ
ผิดชอบดําเนินการ ไม่เกินร้อยละ 25 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของแต่ละกองทุนรวมที บริษัทจัดการเป็นผู้รับผิดชอบดําเนินการ
(2) ลงทุนหรือมีไว้ซึ งหน่วยลงทุนและใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหน่วยลงทุนของทุกกองทุนรวมที บริษัทจัดการอื นเป็นผู้รับผิด
ชอบดําเนินการ ไม่เกินร้อยละ 25 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของแต่ละกองทุนรวมที บริษัทจัดการเป็นผู้รับผิดชอบดําเนินการ

3.13.1.14 บริษัทจัดการอาจทําธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืนในนามกองทุนได้ โดยมีมูลค่าธุรกรรมรวมกันทั งสิ นไม่เกิน
ร้อยละ 25 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

3.13.1.15 การลงทุนในหรือมีไว้ซึ งธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืน ให้บริษัทจัดการคํานวณอัตราส่วนการลงทุนตาม
ข้อ3.13.1.3 และ 3.13.1.4 ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 
(1) ในกรณีที มูลค่ารวมของหลักทรัพย์ หรือตราสารแห่งหนี ที ซื อและที โอนมาเพื อดํารงมูลค่าธุรกรรมตามประกาศกําหนด (ถ้า
มี) ณ สิ นวันไม่น้อยกว่ามูลค่าธุรกรรม ให้นําหลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนี ดังกล่าวมาคํานวณอัตราสาวนการลงทุนเท่ากับ
มูลค่าธุรกรรม ทั งนี บริษัทจัดการไม่ต้องนําธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืนมาคํานวณอัตราส่วนการลงทุนที คู่สัญญา
(2) ในกรณีมูลค่ารวมของหลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนี ที ซื อและที โอนมาเพื อดํารงมูลค่าธุรกรรมตามประกาศกําหนด (ถ้าม)ี 
ณ สิ นวัน น้อยกว่ามูลค่าธุรกรรม ให้คํานวณอัตราส่วนการลงทุนดังต่อไปนี 
(ก) นําหลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนี ดังกล่าวมาคํานวณอัตราส่วนการลงทุนเท่ากับมูลค่าหลักทรัพย์ หรือตราสารแห่งหนี นั น
ตามราคาตลาด และ
(ข) นําธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืนมาคํานวณอัตราส่วนการลงทุนที คู่สัญญาเท่ากับส่วนต่างของมูลค่าธุรกรรมกับมูลค่า
หลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนี นั นตามราคาตลาด
(3) ในกรณีเป็นธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืนตามสัญญาที มีข้อกําหนดให้คํานวณมูลค่าหลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนี ที 
ซื อและมูลค่าธุรกรรมรวมเป็นยอดสุทธิของธุรกรรมทั งหมดที กองทุนมีอยู่กับคู่สัญญารายเดียวกัน และที สัญญากําหนดให้
สามารถบังคับชําระหนี ตามธุรกรรมใดธุรกรรมหนึ งจากหลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนี ที ซื อหรือทรัพย์สินที โอนเพื อดํารงมูลค่า
ธุรกรรมตามประกาศกําหนด (ถ้ามี) ของธุรกรรมอื นได้ ให้คํานวณอัตราส่วนการลงทุนดังนี 
(ก) ในกรณีที มูลค่ารวมของหลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนี ที ซื อและที โอนมา เพื อดํารงมูลค่าธุรกรรมตามประกาศกําหนด (ถ้า
มี) ณ สิ นวันของแต่ละธุรกรรม มีมูลค่าไม่น้อยกว่ามูลค่าธุรกรรมแต่ละธุรกรรมนั น ให้คํานวณอัตราสาวนการลงทุนตามหลัก
เกณฑ์ในข้อ (1) 
(ข) ในกรณีที มูลค่ารวมของหลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนี ที ซื อและที โอนมา เพื อดํารงมูลค่าธุรกรรมตามประกาศกําหนด(ถ้า
มี) ณ สิ นวันของแต่ละธุรกรรม มีมูลค่าน้อยกว่ามูลค่าธุรกรรมแต่ละธุรกรรม ให้คํานวณอัตราส่วนการลงทุนตามหลักเกณฑ์ใน
ข้อ (2) 
(ค) ในกรณีที บางธุรกรรมที มูลค่ารวมของหลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนี ที ซื อและที โอนมาเพื อดํารงมูลค่าธุรกรรมตามประกาศ
กําหนด (ถ้ามี) ณ สิ นวันน้อยกว่ามูลค่าธุรกรรม ให้บริษัทจัดการนําหลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนี ที ซื อของธุรกรรม ที มูลค่า
รวมของหลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนี ที ซื อและที โอนมา เพื อดํารงมูลค่าธุรกรรมตามประกาศกําหนด (ถ้าม)ี ณ สิ นวันไม่น้อย
กว่ามูลค่าธุรกรรม มาคํานวณอัตราส่วนการลงทุนเพิ มเติมเพื อชดเชยส่วนต่างของมูลค่าธุรกรรมกับมูลค่ารวมของหลักทรัพย์
หรือตราสารแห่งหนี ที ซื อและที โอนมา เพื อดํารงมูลค่าธุรกรรมตามประกาศกําหนด (ถ้ามี) ณ สิ นวันของธุรกรรมแรก ทั งนี หาก
ภายหลังการชดเชยส่วนต่างข้างต้น มูลค่าสุทธิของทุกหลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนี ที ซื อโดยมีสัญญาขายคืนยังคงน้อยกว่า
มูลค่าสุทธิของทุกธุรกรรม ให้นําธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืนมาคํานวณอัตราส่วนการลงทุนที คู่สัญญาเท่ากับส่วนต่าง
ดังกล่าว

3.13.1.16 บริษัทจัดการอาจทําธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ของกองทุนได้ โดยมีมูลค่าธุรกรรมรวมกันทั งสิ นไม่เกินร้อยละ
25 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั งนี การคํานวณมูลค่าธุรกรรมดังกล่าว ให้บริษัทจัดการคํานวณโดยใช้มูลค่าหลัก
ทรัพย์ที ให้ยืม รวมผลประโยชน์ที พึงได้รับจนถึงวันที คํานวณมูลค่าธุรกรรมดังกล่าว

ในกรณีที ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ในขณะที กองทุนเข้าทําธุรกรรม มีมูลค่าไม่เกินอัตราส่วนที กําหนดในวรรคหนึ ง หากต่อ
มาธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์นั นมีมูลค่าเกินอัตราส่วนดังกล่าวโดยมิได้เกิดจากการทําธุรกรรมเพิ มเติม บริษัทจัดการจะยังคง
มีไว้ซึ งธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ดังกล่าวต่อไปก็ได้

ให้บริษัทจัดการจัดทํารายงานโดยระบุวันที ทรัพย์สินนั นมีมูลค่าเกินอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดพร้อมสาเหตุ และส่งรายงาน
ดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมทราบภายในสามวันทําการนับแต่วันที ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์นั นมีมูลค่า
เกินอัตราส่วนที กําหนด พร้อมทั งจัดทําสําเนารายงานดังกล่าวไว้ที บริษัทจัดการเพื อให้สํานักงานสามารถตรวจสอบได้

3.13.1.17 ให้บริษัทจัดการคํานวณอัตราส่วนการลงทุนหรือมีไว้ซึ งใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิง
ไทย หน่วยลงทุนของกองทุนรวมพันธบัตรเอเชีย หรือธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 
(1) ในกรณีของใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย ให้นับมูลค่าของหลักทรัพย์อ้างอิงของใบแสดง
สิทธิดังกล่าว รวมในอัตราส่วนสําหรับหลักทรัพย์อ้างอิงดังกล่าวที กําหนดในโครงการนี โดยถือเสมือนหนึ งว่ากองทุนได้ลงทุน
หรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์อ้างอิงนั นโดยตรง ทั งนี บริษัทจัดการอาจไม่นับมูลค่าของใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที เกิดจากหลัก
ทรัพย์อ้างอิงไทยรวมในอัตราส่วนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญาที กําหนดตามข้อ 3.13.1.2 3.13.1.3 3.7.1.4
และข้อ 3.13.1.7 ก็ได้

มูลค่าของหลักทรัพย์อ้างอิงที นํามาคํานวณรวมในอัตราส่วนตามวรรคหนึ งให้มีมูลค่าเท่ากับมูลค่าใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์
ที เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทยที กองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้

(2) ในกรณีของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมพันธบัตรเอเชียบริษัทจัดการจะคํานวณอัตราส่วนการลงทุนโดยวิธีใดวิธีหนึ งดังต่อ
ไปนี 
(ก) นับมูลค่าของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมพันธบัตรเอเชียที กองทุนได้ลงทุนในหรือมีไว้ซึ งหน่วยลงทุนดังกล่าว หรือ
(ข) นับมูลค่าของทรัพย์สินที กองทุนรวมพันธบัตรเอเชียดังกล่าวลงทุนหรือมีไว้ รวมในอัตราส่วนสําหรับทรัพย์สินที กําหนดไว้
ในโครงการนี โดยถือเสมือนหนึ งว่ากองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินนั นโดยตรง
(3) ในกรณีของธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ บริษัทจัดการจะคํานวณอัตราส่วนการลงทุนใน หรือมีไว้ซึ งการให้ยืมหลักทรัพย์
โดยให้นับมูลค่าทรัพย์สินที ให้ยืมรวมในอัตราส่วนสําหรับหลักทรัพย์ที กําหนดไว้ในข้อ 3.13.1.2 3.13.1.3 3.13.1.4 และ
3.13.1.7 โดยถือเสมือนหนึ งว่ากองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์นั นอยู่ ทั งนี บริษัทจัดการอาจไม่นับรวมในอัตราส่วนที 
คํานวณตามคู่สัญญาที กําหนดตามข้อ 3.13.1.2 3.13.1.3 3.13.1.4 และ 3.13.1.7 ก็ได้

3.13.1.18 ในการคํานวณอัตราส่วนตามข้อ 3.13.1.2 และ ข้อ 3.13.1.3 ให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี รวม
ทั งเงื อนไขตามข้อ 3.13.1.18 ด้วย
(1) ในกรณีที ทรัพย์สินดังกล่าวมีผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกัน บริษัทจัดการจะคํานวณอัตราส่วนที ผู้ออก
ทรัพย์สินหรือผู้ที เป็นคู่สัญญาดังกล่าว หรือคํานวณอัตราส่วนผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกัน แล้วแต่กรณีก็ได้
(2) ในกรณีที ทรัพย์สินมีบุคคลมากกว่าหนึ งรายเป็นผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกัน บริษัทจัดการจะเลือก
คํานวณอัตราส่วนที ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกันรายใดรายหนึ งก็ได้

3.13.1.19 การคํานวณอัตราส่วนที ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกันตามข้อ 3.13.1.14 จะทําได้ต่อเมื อบุคคลดัง
กล่าวได้ทําการรับรองตลอดไป รับอาวัลทั งจํานวน สลักหลังโอนประเภทมีสิทธิไล่เบี ยโดยไม่มีข้อกําหนดลบล้างหรือจํากัด
ความรับผิดของผู้สลักหลัง หรือค้ําประกันต้นเงินและดอกเบี ยเต็มจํานวนแบบไม่มีเงื อนไข

3.13.1.20 ในกรณีที ตราสารแห่งหนี หรือ ตราสารกึ งหนี กึ งทุน ในขณะที ลงทุนหรือในขณะที ได้มาเป็นทรัพย์สินของกองทุน มี
มูลค่าไม่เกินอัตราส่วนที กําหนดข้างต้น หากต่อมาตราสารแห่งหนี หรือตราสารกึ งหนี กึ งทุนนั น มีมูลค่าเกินอัตราส่วนดังกล่าว
โดยสาเหตุถูกปรับลดอันดับความน่าเชื อถือ ให้บริษัทดําเนินการแก้ไขอัตราส่วนให้เป็นไปตามที กําหนด ภายใน 30 วันนับแต่
วันที มีการประกาศให้ทราบถึงเหตุดังกล่าว เว้นแต่ในกรณีที มีเหตุจําเป็นและสมควรโดยได้รับผ่อนผันจากสํานักงาน

3.13.1.21 ในกรณีที ทรัพย์สินในขณะที ลงทุนหรือในขณะที ได้มาเป็นทรัพย์สินของกองทุน มีมูลค่าไม่เกินอัตราส่วนที กําหนด
ข้างต้น หากต่อมามีมูลค่าเกินอัตราส่วนดังกล่าวจากการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น บริษัทจัดการจะยังคงมีไว้ซึ งทรัพย์สินดัง
กล่าวต่อไป ก็ได้ให้บริษัทจัดการจัดทํารายงานโดยระบุชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินตามวรรคหนึ ง และ
วันที ทรัพย์สินนั นมีมูลค่าเกินอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดพร้อมสาเหตุ และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกอง
ทุนรวมทราบ ภายในสามวันทําการนับแต่วันที ทรัพย์สินนั นมีมูลค่าเกินอัตราส่วนที กําหนด พร้อมทั งจัดทําสําเนารายงานดัง
กล่าวไว้ที บริษัทจัดการ เพื อให้สํานักงานสามารถตรวจสอบได้

3.13.1.22 ในกรณีที การรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นเป็นผลให้กองทุนรวมเป็นผู้ถือหุ้นที บริษัทใดเป็นผู้ออก เพื อเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนรวม เมื อรวมกันทุกกองทุนรวมที บริษัทจัดการเป็นผู้รับผิดชอบดําเนินการเกินกว่าร้อยละ 25 ของจํานวนหุ้นที 
จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของบริษัทนั น บริษัทจัดการจะดําเนินการตามประกาศที สน. 24/2552 เรื อง การลงทุนและการมีไว้
เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุน ลงวันที  28 กรกฎาคม 2552 ดังนี คือ
(1) ปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศที กําหนดให้บริษัทจัดการสามารถรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นได้
(2) งดเว้นการใช้สิทธิออกเสียงในหุ้นจํานวนที เกินอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าว เว้นแต่กรณีที มีเหตุ
จําเป็นและสมควรโดยได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน และ
(3) กรณีที เป็นหุ้นของบริษัทจดทะเบียน และการได้มาซึ งหุ้นของบริษัทดังกล่าว เป็นผลให้กองทุนได้มา หรือเป็นผู้ถือหุ้นของ
บริษัทนั นจนถึงหรือข้ามจุดที ต้องทําคําเสนอซื อ บริษัทจัดการต้องดําเนินการเพื อให้ได้รับการยกเว้นการทําคําเสนอซื อโดย
การลดสัดส่วนการถือหุ้นหรือลดการมีอํานาจควบคุม หรือยื นคําขอผ่อนผันการทําคําเสนอซื อ ตามประกาศคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื อครอบงํากิจการ ทั งนี การ
ลดสัดส่วนการถือหุ้นดังกล่าว ให้บริษัทจัดการลดสัดส่วนตามสัดส่วนของหุ้นของบริษัทจดทะเบียนที แต่ละกองทุนได้มาจาก
การรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น

3.13.1. 23 ในกรณีที ทรัพย์สินในขณะที ลงทุนหรือในขณะที ได้มาเป็นทรัพย์สินของกองทุน มีมูลค่าไม่เกินอัตราส่วนที กําหนด
ข้างต้น หากต่อมามีมูลค่าเกินอัตราส่วนดังกล่าวโดยไม่เข้าลักษณะตามข้อ 3.13.1.6 ข้อ 3.13.1.17  19 และการเกิน
อัตราส่วนดังกล่าวมิได้เกิดจากการลงทุนหรือได้ทรัพย์สินมาเพิ มเติม บริษัทจัดการจะยังคงมีไว้ซึ งทรัพย์สินดังกล่าวต่อไปก็ได้

ให้บริษัทจัดการจัดทํารายงานโดยระบุชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินตามวรรคหนึ ง และวันที ทรัพย์สินนั น
มีมูลค่าเกินอัตราส่วนที กําหนดพร้อมสาเหตุ และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ทราบภายในสามวัน
ทําการ
นับแต่วันที ทรัพย์สินนั นมีมูลค่าเกินอัตราส่วนที กําหนด พร้อมทั งจัดทําสําเนารายงานดังกล่าวไว้ที บริษัทจัดการเพื อให้สํานักงาน
สามารถตรวจสอบได้

3.13.1.24 ข้อจํากัดการลงทุนข้างต้นจะไม่นํามาบังคับใช้ในกรณีที ปรากฏเหตุตามหัวข้อ “การเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม”
และบริษัทจัดการต้องดําเนินการเพื อเลิกกองทุนตามหัวข้อ “การดําเนินการของบริษัทจัดการเมื อเลิกกองทุนรวม”

สรุปอัตราส่วนการลงทุน : 

1. Total noninvestment grade : ลงทุนไม่เกินร้อยละ 100.00 
2. Noninvestment grade company limit : ลงทุนไม่เกินร้อยละ 25.00 
3. Investment grade company limit : ลงทุนไม่เกินร้อยละ 25 
4. Financial institution company limit : ลงทุนไม่เกินร้อยละ 25 
5. Individual fund limit : ลงทุนไม่เกินร้อยละ 25.00 
6. Total fund limit : ลงทุนไม่เกินร้อยละ 25.00 

3.13.2. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นในต่างประเทศ : 

สําหรับกองทุนที มีการลงทุนหรือเข้าเป็นคู่สัญญาในต่างประเทศ ให้บริษัทจัดการลงทุนหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นเพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุน ตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดดังต่อไปนี เพิ มเติมด้วย ทั งนี อัตราส่วนที คํานวณ
ตามประเภททรัพย์สิน ข้อกําหนดในการคํานวณอัตราส่วน และการดําเนินการเมื อมีเหตุที ทําให้ไม่เป็นไปตาม
อัตราส่วน ให้เป็นไปตามที กําหนดในข้อ 3.13.1. โดยอนุโลม

3.13.2.1 บริษัทจัดการอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินดังต่อไปนี เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม โดยไม่จํากัดอัตราส่วน
(1) เงินฝากในสถาบันการเงินต่างประเทศหรือตราสารหนี ที มีลักษณะคล้ายเงินฝากในต่างประเทศตามข้อ 3.12.2.2 ที มี
วัตถุประสงค์เพื อการดําเนินงาน
(2) ตราสารภาครัฐต่างประเทศตามข้อ 3.12.2.1 (1) ที มีอันดับความน่าเชื อถืออยู่ในสองอันดับแรก หรือสัญญาซื อขายล่วง
หน้าที มีสินค้าเป็นตราสารดังกล่าว
ในกรณีของกองทุนรวมเปิด มูลค่าของตราสารภาครัฐต่างประเทศตามข้อ (2) เมื อรวมกันแล้วต้องไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่า
ตราสารนั นในแต่ละรุ่น เว้นแต่เป็นกองทุนรวมเปิดที มีการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งล่วงหน้าซึ งระบุเวลาแน่นอน
(auto redemption) 

3.13.2.2 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งตราสารภาครัฐต่างประเทศที นอกเหนือจากข้อ 3.13.2.1 (2)หรือสัญญาซื อขาย
ล่วงหน้าที มีสินค้าเป็นตราสารดังกล่าว เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนได้โดยมีมูลค่ารวมกันทั งสิ นเมื อคํานวณเฉพาะผู้ออกหรือผู้
เป็นคู่สัญญารายนั น ไม่เกินร้อยละ 35 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั งนี ให้นับรวมกับอัตราส่วนการลงทุนในประเทศ
ด้วย

ในกรณีของกองทุนรวมเปิด มูลค่าของตราสารภาครัฐต่างประเทศตามวรรคหนึ ง ต้องไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าตราสารนั นใน
แต่ละรุ่น เว้นแต่เป็นกองทุนรวมเปิดที มีการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งล่วงหน้าซึ งระบุเวลาแน่นอน (auto
redemption) 

การคํานวณอัตราส่วนตามวรรคหนึ ง ให้นับตราสารตามวรรคหนึ งและทรัพย์สินทุกประเภทที ผู้ออกหรือผู้เป็นคู่สัญญารายดัง
กล่าวเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญา ซึ งกองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินเหล่านั น
รวมในอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าวด้วย

3.13.2.3 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งเงินฝากในสถาบันการเงินต่างประเทศที มีอันดับความน่าเชื อถืออยู่ในอันดับที 
สามารถลงทุนได้ โดยมีมูลค่ารวมกันทั งสิ นเมื อคํานวณเพาะสถาบันการเงินต่างประเทศรายนั น ไม่เกินร้อยละ 25 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

การคํานวณอัตราส่วนตามวรรคหนึ ง ให้นับมูลค่าของทรัพย์สินที กองทุนลงทุนหรือมีไว้ดังต่อไปนี รวมในอัตราส่วนดังกล่าว
1. ทรัพย์สินตามข้อ 3.13.2.4 วรรคหนึ ง และข้อ3.13.2.7 (1) ที สถาบันการเงินต่างประเทศรายเดียวกันเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู ้
รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญา
2. ทรัพย์สินตามข้อ 3.13.1.3 ข้อ 3.13.2.4 และข้อ 3.13.2.7 (1) ที ธนาคารพาณิชย์ซึ งเป็นสาขาของสถาบันการเงินต่าง
ประเทศรายนั นเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญา
ในกรณีที กองทุนมีเงินฝากตามวรรคหนึ ง หรือวรรคสอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื อการดําเนินงานของกองทุน ให้นับมูลค่าของเงิน
ฝากดังกล่าวรวมในอัตราส่วนตามวรรคหนึ ง

3.13.2.4 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินดังต่อไปนี ที บุคคลใดเป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลัก
หลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญา เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนได้ โดยมีมูลค่ารวมกันทั งสิ นเมื อคํานวณเฉพาะผู้ออก ผู้สั งจ่าย
ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญารายนั น ไม่เกินร้อยละ 25 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั งนี 
ให้นับรวมกับอัตราส่วนการลงทุนในประเทศด้วย
(1) ตราสารแห่งหนี ต่างประเทศตามข้อ 3.12.2.1 
(2) หน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศตามข้อ 3.12.2.1 (3) 
(3) สัญญาซื อขายล่วงหน้า ตามข้อ 3.12.2.3 ที คู่สัญญามีอันดับความน่าเชื อถืออยู่ในอันดับที สามารถลงทุนได ้(investment
grade) 
(4) เงินฝากในสถาบันการเงินต่างประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื อการลงทุน
(5) ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิง ที มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นพันธบัตร หรือหุ้นกู้ที ไม่ใช่หุ้นกู้อนุพันธ์
ตามข้อ 13.2.2.5 ทั งนี เฉพาะที มีอันดับความน่าเชื อถืออยู่ในอันดับที สามารถลงทุนได ้(investment grade)
(6) หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และตราสารของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศ ตามข้อ 13.2.2.6

3.13.2.5 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินที กลุ่มกิจการใดเป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้คํ้า
ประกัน หรือคู่สัญญา เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนได้ โดยมีมูลค่ารวมกันทั งสิ นของกลุ่มกิจการนั นไม่เกินอัตราอย่างใดอย่าง
หนึ งดังต่อไปนี แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า
(1) ร้อยละสามสิบของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน
(2) อัตราที คํานวณได้จากนํ้าหนักของกลุ่มกิจการดังกล่าวในตัวชี วัด (benchmark) ของกองทุนนั นรวมกับร้อยละสิบของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนนั น ทั งนี ตัวชี วัดดังกล่าวต้องเป็นดัชนีหรือองค์ประกอบของดัชนี ที มีการเผยแพร่อย่างกว้างขวาง
และสอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนั น

3.13.2.6 การลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินที บริษัทในกลุ่มกิจการใดเป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย หรือคู่สัญญา เพื อเป็นทรัพย์สินของกอง
ทุน หากทรัพย์สินดังกล่าวเป็นองค์ประกอบที ใช้ในการคํานวณตัวชี วัด (benchmark) ของกองทุนนั น บริษัทจัดการอาจลงทุน
หรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินดังกล่าวโดยมีมูลค่ารวมกันทั งสิ นเมื อคํานวณเฉพาะผู้ออก ผู้สั งจ่าย หรือคู่สัญญารายนั น ไม่เกินอัตราที 
คํานวณได้จากนํ้าหนักของทรัพย์สินดังกล่าวในตัวชี วัดรวมกับร้อยละสิบของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั งนี เฉพาะใน
กรณีที อัตราดังกล่าวสูงกว่าอัตราส่วนที กําหนดไว้ในข้อ 3.13.2.2 ข้อ 3.13.2.4 และข้อ 3.13.2.7 แล้วแต่กรณี

มิให้นําความในข้อ 3.13.2.2 ข้อ 3.13.2.4 และข้อ 3.13.2.7 มาใช้บังคับกับกรณีตามวรรคหนึ ง

3.13.2.7 บริษัทจัดการอาจลงทุน หรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินอื นนอกเหนือจากกรณีที กําหนดไว้ในข้อ 3.13.2.2  3.13.2.3 และข้อ
3.13.2.4 เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมตามอัตราส่วนดังต่อไปนี 
(1) การลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินดังกล่าวซึ งบุคคลใดเป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่
สัญญา ต้องมีมูลค่ารวมกันทั งสิ นเมื อคํานวณเฉพาะผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญา
รายนั น ไม่เกินร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
(2) การลงทุนในหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินตาม (1) เมื อคํานวณรวมทุกบุคคลที เป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง
ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญาแล้วต้องมีมูลค่ารวมกันทั งสิ นไม่เกินร้อยละ15 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

3.13.2.8 ในกรณีของกองทุนรวม ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมลงทุนหรือมีไว้ซึ งเงินฝาก บัตรเงินฝาก ตั วแลกเงิน หรือตั ว
สัญญาใช้เงิน ที ธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ บรรษัทตลาดรอง
สินเชื อที อยู่อาศัย หรือสถาบันการเงินที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น หรือธนาคารต่างประเทศเป็นผู้ออกหรือคู่สัญญา เป็นจํานวน
ที มีมูลค่ารวมโดยเฉลี ยไม่เกิน ร้อยละ 45 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ในรอบระยะเวลาบัญชี หรือในรอบอายุ
ของกองทุนรวมสําหรับกองทุนรวมที มีอายุน้อยกว่า 1 ปีแล้วแต่กรณี โดยให้นับรวมเงินฝากในประเทศและต่างประเทศ ทั งนี 
ไม่ว่ากรณีใด มิให้คํานวณเงินฝากในบัญชีเงินฝากเพื อการดําเนินงานของกองทุนเข้าในอัตราส่วนดังกล่าว
อัตราส่วนตามวรรคหนึ งมิให้นํามาใช้บังคับกับกองทุนรวมที มีการกําหนดอายุโครงการตั งแต่หนึ งปีขึ นไป ทั งนี เฉพาะในระยะ
เวลาหกเดือนก่อนวันครบกําหนดอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม
ในกรณีที เงินฝากหรือตราสารแห่งหนี ที มีลักษณะคล้ายเงินฝากที กองทุนรวมลงทุนในหรือมีไว้เกินอัตราส่วนที กําหนดตามวรรค
หนึ ง ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินดังกล่าวให้มีมูลค่ารวมโดยเฉลี ยไม่เกินร้อยละ 45 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมภายในสามสิบวันนับแต่วันสิ นรอบปีบัญชีนั น ทั งนี ให้คํานวณอัตราส่วนการลงทุนหรือมีไว้ซึ ง
ทรัพย์สินดังกล่าว โดยเฉลี ยตั งแต่วันแรกของรอบปีบัญชีนั นจนถึงวันที ทรัพย์สินนั นมีมูลค่าเป็นไปตามอัตราส่วนดังกล่าว
เมื อบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ปฏิบัติตามวรรคสามแล้ว ให้บริษัทรายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมทราบภายใน
วันทําการถัดจากวันที ทรัพย์สินนั นมีมูลค่ารวมโดยเฉลี ยไม่เกินร้อยละ 45 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม เพื อให้ผู้
ดูแลผล ประโยชน์ของกองทุนรวม ตรวจสอบการปฏิบัติดังกล่าว ทั งนี บริษัทต้องดําเนินการให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน
รวมแจ้งให้สํานักงานทราบภายในห้าวันนับแต่วันที ได้รับรายงานจากบริษัทด้วย
หากบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถปฏิบัติตามวรรคสามได้ สํานักงานอาจสั งให้บริษัทเลิกกองทุนรวมนั น

3.13.2.9 ในกรณีที มีเหตุจําเป็นและสมควร เพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนอันเนื องมาจากปัญหาความผันผวน
(fluctuation) ของตลาดเงินและตลาดทุนในวงกว้างในรอบปีบัญชีใด บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจขอผ่อนผันต่อสํานักงาน
เพื อไม่ต้องนําการลงทุนในหรือมีไว้ซึ งเงินฝาก บัตรเงินฝาก ตั วแลกเงิน หรือตั วสัญญาใช้เงิน ในช่วงเวลาที เกิดความผันผวนดัง
กล่าวมารวมคํานวณอัตราส่วนการลงทุนตามข้อ 3.13.2.8 ได้สําหรับรอบปีบัญชีนั น

3.13.2.10 บริษัทจัดการอาจลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้าที มีคู่สัญญาเป็นศูนย์ซื อขายสัญญาซื อขายล่วงหน้าโดยไม่จํากัด
อัตราส่วนของคู่สัญญา

3.13.2.11 การคํานวณมูลค่าการลงทุนหรือมีไว้ซึ งสัญญาซื อขายล่วงหน้าเพื อการคํานวณอัตราส่วนการลงทุนตามข้อ 3.13.2.2
และข้อ 3.13.2.4 ให้นับมูลค่าที คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งมีหน้าที ต้องชําระตามสัญญาซื อขายล่วงหน้า รวมคํานวณในอัตราส่วนของ
บุคคลที เป็นคู่สัญญาดังกล่าว เว้นแต่กรณีที กองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้ซึ งสัญญานั น ในศูนย์ซื อขายสัญญาซื อขายล่วงหน้า
บริษัทจัดการไม่ต้องคํานวณมูลค่าและอัตราส่วนตามที กําหนดในข้อดังกล่าว

3.13.2.12 ในการคํานวณอัตราส่วนตามข้อ 3.13.2.2 และ ข้อ 3.13.2.4 ให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี รวม
ทั งเงื อนไขตามข้อ 3.13.2.13 ด้วย
(1) ในกรณีที ทรัพย์สินดังกล่าวมีผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกัน บริษัทจัดการจะคํานวณอัตราส่วนที ผู้ออก
ทรัพย์สินหรือผู้ที เป็นคู่สัญญาดังกล่าว หรือคํานวณอัตราส่วนผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกัน แล้วแต่กรณีก็ได้
(2) ในกรณีที ทรัพย์สินมีบุคคลมากกว่าหนึ งรายเป็นผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกัน บริษัทจัดการจะเลือก
คํานวณอัตราส่วนที ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกันรายใดรายหนึ งก็ได้

3.13.2.13 การคํานวณอัตราส่วนที ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกันตามข้อ 3.13.2.12 จะทําได้ต่อเมื อบุคคลดัง
กล่าวได้ทําการรับรองตลอดไป รับอาวัลทั งจํานวน สลักหลังโอนประเภทมีสิทธิไล่เบี ยโดยไม่มีข้อกําหนดลบล้างหรือจํากัด
ความรับผิดของผู้สลักหลัง หรือค้ําประกันต้นเงินและดอกเบี ยเต็มจํานวนแบบไม่มีเงื อนไข

3.13.2.14 ในกรณีที ตราสารแห่งหนี ในขณะที ลงทุนหรือในขณะที ได้มาเป็นทรัพย์สินของกองทุน มีมูลค่าไม่เกินอัตราส่วนที 
กําหนดข้างต้น หากต่อมาตราสารแห่งหนี มีมูลค่าเกินอัตราส่วนดังกล่าวโดยสาเหตุ ถูกปรับลดอันดับความน่าเชื อถือให้บริษัท
ดําเนินการแก้ไขอัตราส่วนให้เป็นไปตามที กําหนดภายใน 30 วันนับแต่วันที มีการประกาศให้ทราบถึงเหตุดังกล่าว เว้นแต่ใน
กรณีที มีเหตุจําเป็นและสมควรโดยได้รับผ่อนผันจากสํานักงาน

3.13.2.15 ในกรณีที ทรัพย์สินในขณะที ลงทุนหรือในขณะที ได้มาเป็นทรัพย์สินของกองทุน มีมูลค่าไม่เกินอัตราส่วนที กําหนด
ข้างต้น หากต่อมามีมูลค่าเกินอัตราส่วนดังกล่าวจากการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น บริษัทจัดการจะยังคงมีไว้ซึ งทรัพย์สินดัง
กล่าวต่อไปก็ได้

ให้บริษัทจัดการจัดทํารายงานโดยระบุชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินตามวรรคหนึ ง และวันที ทรัพย์สินนั น
มีมูลค่าเกินอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดพร้อมสาเหตุ และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ทราบ
ภายในสามวันทําการนับแต่วันที ทรัพย์สินนั นมีมูลค่าเกินอัตราส่วนที กําหนด พร้อมทั งจัดทําสําเนารายงานดังกล่าวไว้ ที บริษัท
จัดการเพื อให้สํานักงานสามารถตรวจสอบได้

3.13.2.16 ในกรณีที ทรัพย์สินในขณะที ลงทุนหรือในขณะที ได้มาเป็นทรัพย์สินของกองทุน มีมูลค่าไม่เกินอัตราส่วนที กําหนด
ข้างต้น หากต่อมามีมูลค่าเกินอัตราส่วนดังกล่าวโดยไม่เข้าลักษณะตาม 3.13.2.8 ข้อ 3.13.2.14 และข้อ 3.13.2.15 และการ
เกินอัตราส่วนดังกล่าวมิได้เกิดจากการลงทุนหรือได้ทรัพย์สินมาเพิ มเติม บริษัทจัดการจะยังคงมีไว้ซึ งทรัพย์สินดังกล่าวต่อไป
ก็ได้

ให้บริษัทจัดการจัดทํารายงานโดยระบุชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินตามวรรคหนึ ง และวันที ทรัพย์สินนั น
มีมูลค่าเกินอัตราส่วนที กําหนดพร้อมสาเหตุ และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ทราบภายในสามวัน
ทําการนับแต่วันที ทรัพย์สินนั นมีมูลค่าเกินอัตราส่วนที กําหนด พร้อมทั งจัดทําสําเนารายงานดังกล่าวไว้ที บริษัทจัดการเพื อให้
สํานักงานสามารถตรวจสอบได้

3.13.2.17 ข้อจํากัดการลงทุนข้างต้นจะไม่นํามาบังคับใช้ในกรณีที ปรากฏเหตุตามหัวข้อ “การเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม”
และบริษัทจัดการต้องดําเนินการเพื อเลิกกองทุนตามหัวข้อ “การดําเนินการของบริษัทจัดการเมื อเลิกกองทุนรวม”

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) : 

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.3. รายละเอียดเพิ มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : 

ไม่มี

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 โทรสาร

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

บริษัทจัดการจะเสนอขายหน่วยลงทุนในระยะเวลาเสนอขายครั งแรกที ระบุไว้ในหนังสือชี ชวน โดยเริ มตั งแต่เวลาเปิดทําการ
ของบริษัทจัดการ หรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ถึงเวลา 15.30 น.

5.2.1 การขอรับหนังสือชี ชวนและเอกสารการจองซื อ
ผู้สนใจจองซื อหน่วยลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี ชวน และ เอกสารการจองซื อได้ที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื อคืน ทุกวัน ระหว่าง เวลาทําการ

5.2.2 วิธีการเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน
ในกรณีที ไม่เคยมีบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน ผู้สนใจลงทุนต้องเปิดบัญชีดังกล่าวก่อน โดยกรอกรายละเอียดในใบคําขอเปิดบัญชีผู้
ถือหน่วยลงทุน และเอกสารที กําหนดอย่างถูกต้องและตามความเป็นจริง พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน ตามที บริษัทจัดการ
กําหนดในการเปิดบัญชีซึ งลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง

ผู้จองซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนต้องรับทราบและยินยอมที จะปฏิบัติตามเงื อนไขที กําหนดในใบคําขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน
และใบคําขอเปลี ยนแปลงข้อมูล รวมทั งเงื อนไขอื น ๆ ที บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะกําหนดต่อไป ซึ งจะติดประกาศไว้ที 
บริษัทจัดการ หรือมีจดหมายเพื อแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ ทั งนี กรณีบริษัทจัดการจะแก้ไขเปลี ยนแปลงวิธีการเปิดบัญชี
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยติดประกาศไว้ที บริษัทจัดการ และสํานักงานของผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื อคืน

5.2.3 เอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชี
1. กรณีบุคคลธรรมดา
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรประจําตัวข้าราชการ หรือสําเนาบัตรประจําตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือสําเนา
หนังสือเดินทางซึ งลงนามรับรองความถูกต้อง

2. กรณีนิติบุคคล
(1) สําเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์
(2) สําเนาหนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับ
(3) ตัวอย่างลายมือชื อผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล และเงื อนไขการลงนาม
(4) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล

ทั งนี เอกสารต่าง ๆ ต้องลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง

5.2.4 วิธีการจองซื อหน่วยลงทุน
เมื อผู้สนใจจองซื อหน่วยลงทุนมีบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน แล้ว สามารถจองซื อหน่วยลงทุนด้วยตนเองที บริษัทจัดการหรือผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ได้ตามราคาเสนอขายหน่วยลงทุนในการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก โดยกรอกใบคําสั งซื อ
หน่วยลงทุนให้ครบถ้วนพร้อมชําระเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุน โดยผู้สั งซื อจะต้องสั งซื อหน่วยลงทุนไม่ตํ่ากว่า 50,000 บาท

5.2.5 การรับชําระ และการเก็บรักษาเงินค่าซื อหน่วยลงทุน
ผู้จองซื ออาจชําระเป็นเงินสด หรือชําระเป็นเช็ค ดราฟต์ หรือวิธีอื นใด โดยการชําระเป็นเช็ค ดราฟต์ หรือวิธีอื นใดผู้จองซื อต้อง
ขีดคร่อมเฉพาะสั งจ่าย “บัญชีจองซื อหน่วยลงทุนของ บลจ.แอสเซท พลัส จํากัด” ซึ งเป็นบัญชีกระแสรายวัน ที เปิดไว้กับ
ธนาคารดังต่อไปนี ซึ งดอกเบี ยรับหรือผลประโยชน์ใดๆ ที ได้รับจากบัญชีจองซื อหน่วยลงทุนข้างต้น บริษัทจัดการจะดําเนินการ
ให้เป็นผลประโยชน์ต่อกองทุน
• ธนาคารกสิกรไทย สาขาราษฎร์บูรณะ
• ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาพระรามที  3
• ธนาคารกรุงเทพ สาขาสาทร
• ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาถนนวิทยุ
บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงเพิ มเติมบัญชีดังกล่าว โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ โดยจะติดประกาศไ
ที ที ทําการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

ทั งนี ในการชําระเงินไม่ว่าด้วยวิธีใด หากมิใช่กรณีที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิดอื นภายใต้การ
จัดการของบริษัทจัดการเพื อจองซื อหน่วยลงทุนของกองทุน บริษัทจัดการต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้ก่อนระยะเวลาเสนอ
ขายครั งแรกจะสิ นสุด

ในกรณีที ผู้จองซื อชําระเป็นเงินสด หรือวิธีอื นใดที สามารถเรียกเก็บเงินได้ทันที ผู้จองซื อสามารถจองซื อได้ภายในเวลา 15.30
น. แต่หากผู้จองซื อชําระเป็นเช็ค ดราฟต์ หรือวิธีอื นใดที ต้องส่งเรียกเก็บเงินและทราบผลในวันทําการถัดไป ผู้จองซื อต้อง
ชําระค่าซื อหน่วยลงทุนภายในเวลา 12.00 น.

การจองซื อหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื อบริษัทจัดการได้รับเงินค่าซื อหน่วยลงทุนครบตามจํานวนเงินที สั งซื อ และได้ทํา
รายการขายหน่วยลงทุนแล้ว เพื อให้บริษัทจัดการจัดสรรหน่วยลงทุน ผู้จองซื อหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกคําสั งจองซื อ
หน่วยลงทุนนั นได้เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

ในกรณีที ผู้จองซื อหน่วยลงทุนชําระเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุนเป็นเช็ค ดราฟต์ หรือวิธีอื นใดซึ งถูกปฏิเสธการจ่ายเงิน บริษัท
จัดการจะดําเนินการยกเลิกรายการจองซื อหน่วยลงทุนนั นและแจ้งให้ผู้จองซื อทราบ
บริษัทจัดการจะนําเงินที ได้รับจากการจองซื อหน่วยลงทุนนี เก็บรักษาไว้ในบัญชีเงินฝากในนาม “บัญชีจองซื อหน่วยลงทุนของ
บลจ. แอสเซท พลัส จํากัด” 

5.2.6 การจัดสรรหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื อโดยคํานวณจากจํานวนเงินที ได้รับชําระหารด้วยมูลค่าที ตราไว้ โดยจํานวน
หน่วยลงทุนที ได้รับจัดสรรจะคํานวณตามหลักสากลเป็นตัวเลขทศนิยม 5 ตําแหน่งแต่ใช้ทศนิยม 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยม
ตําแหน่งที  5 ทิ ง

กรณีที ผู้จองซื อชําระค่าจองซื อหน่วยลงทุนเป็นเช็ค ดราฟต์ ตั วแลกเงิน คําสั งจ่ายเงิน หรือวิธีอื นใด บริษัทจัดการจะจัดสรร
หน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื อหน่วยลงทุน ณ วันที บริษัทจัดการ สามารถเรียกเก็บเงินจากเช็ค ดราฟต์ ตั วแลกเงิน คําสั งจ่ายเงิน
หรือวิธีการอื นใดได้เรียบร้อยแล้ว และวันที บริษัทจัดการได้รับเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุนจะต้องอยู่ระหว่างระยะเวลาเสนอขาย
โดยบริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนตามหลักการ “จองซื อก่อนได้ก่อน” 

ในกรณีที จํานวนเงินที ระบุในใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนไม่ตรงกับจํานวนเงินที บริษัทจัดการได้รับชําระ บริษัทจัดการจะจัดสรร
หน่วยลงทุนให้ตามจํานวนเงินที ได้รับชําระเป็นเกณฑ์
ในกรณีที การจองซื อหน่วยลงทุนนั นมีผลให้จํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินจํานวนหน่วยลงทุนที ได้รับอนุมัติจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนโดยใช้หลักการ “จองซื อก่อนได้ก่อน” ตามคําสั งซื อที สามารถเรียก
เก็บเงินได้ ในกรณีที จองซื อพร้อมกัน และมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรร บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรหน่วยลงทุน
ที เหลืออยู่ให้ผู้จองซื อ ที จองซื อพร้อมกันนั นตามสัดส่วนจํานวนหน่วยลงทุนที ผู้จองซื อแต่ละรายจองซื อเข้ามา (Pro Rata)
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทั งหมดก็ได้โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้
ทราบล่วงหน้า

ในกรณีที บริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการจัดสรรหน่วยลงทุนมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือหน่วย
ลงทุน หรือต่อชื อเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะจัดสรรหรือไม่
จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทั งหมดก็ได้ โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ผู้จองซื อทราบล่วงหน้า

5.2.7 การคืนเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุน
ในกรณีที ผู้จองซื อหน่วยลงทุนในการเสนอขายครั งแรกไม่ได้รับการจัดสรรไม่ว่าทั งหมด หรือบางส่วน และ/หรือในกรณีที 
บริษัทจัดการต้องยุติโครงการจัดการเนื องจากไม่สามารถจําหน่ายให้แก่ประชาชนได้ถึง 35 ราย หรือในกรณีที มีการจัดสรร
หน่วยลงทุนให้แก่บุคคลใด หรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกินกว่าหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด
บริษัทจัดการจะแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันสิ นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุน
ครั งแรก และจะคืนเงินค่าซื อหน่วยลงทุนส่วนที ไม่ได้รับการจัดสรรพร้อมดอกเบี ย (ถ้ามี) ให้ผู้จองซื อตามวิธีการรับเงินค่าขาย
คืนหน่วยลงทุนที ผู้จองซื อระบุไว้ในใบคําขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน ภายใน 1 เดือน นับแต่วันสิ นสุดการเสนอขายหน่วย
ลงทุนครั งแรก หรือนับตั งแต่วันปิดการเสนอขายแล้วแต่กรณี เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ให้ดําเนินการโครงการจัดการต่อไปได้ หากบริษัทจัดการไม่สามารถคืนเงินพร้อมดอกเบี ย (ถ้าม)ี อันเนื องจากความผิด
พลาดของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะชําระดอกเบี ยในอัตราไม่ต่ํากว่าร้อยละเจ็ดครึ งต่อปี นับแต่วันที ครบกําหนดเวลาดัง
กล่าวข้างต้น ถึงวันที บริษัทจัดการชําระเงินค่าจองซื อคืนจนครบถ้วน

5.2.8 เงื อนไขการขายหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะปฏิเสธคําสั งซื อหากผู้ลงทุนไม่ใช่ "ผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย"

บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนภายในประเทศไทย และมีวัตถุประสงค์ที จะไม่เสนอขาย
หน่วยลงทุนของกองทุนกับหรือเพื อประโยชน์ของประเทศสหรัฐอเมริกา พลเมืองสหรัฐอเมริกา รวมถึงผู้ที มีหนังสือเดินทางของ
ประเทศสหรัฐอเมริกาหรือผู้ที มีถิ นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา หรือบุคคลซึ งโดยปกติมีถิ นที อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกอง
ทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าวและบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนซึ งจัดให้มีขึ นและดําเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา บริษัทจัดการจึงขอ
สงวนสิทธิที จะปฏิเสธหรือระงับการสั งซื อ การจัดสรร และ/หรือการโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมสําหรับผู้
ลงทุนที เป็นบุคคลอเมริกัน (US person) ดังที กล่าวมาข้างต้น เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก

ในการชําระค่าซื อหน่วยลงทุน หากมิใช่กรณีที ผู้จองซื อหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอื นที จัดตั งโดยบริษัท
จัดการเพื อจองซื อหน่วยลงทุนของกองทุนนี ผู้จองซื อจะต้องชําระค่าซื อหน่วยลงทุนด้วยเงินจนเต็มมูลค่า จะหักกลบลบหนี กับ
บริษัทจัดการไม่ได้

การจองซื อหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื อบริษัทจัดการได้รับเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวนและได้ทํารายการขายหน่วย
ลงทุนแล้ว เพื อให้บริษัทจัดการจัดสรรหน่วยลงทุนและผู้จองซื อจะไม่สามารถยกเลิกคําสั งจองซื อหน่วยลงทุนนั นได้ เว้นแต่ จะ
ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธการจองซื อตามคําสั งจองซื อหน่วยลงทุน ในกรณีที บริษัทจัดการได้
พิจารณาแล้วว่าการจองซื อในกรณีดังกล่าวมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรือต่อชื อเสียง
หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ

สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ นหลังจากนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการจองซื อหน่วยลงทุนของผู้จองซื อ
หน่วยลงทุนแล้วเท่านั น

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

 

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

บริษัทจัดการจะเสนอขายหน่วยลงทุนระหว่างการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกเท่านั น โดยจะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนภาย
หลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก

7. การรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

7.1. ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 บริษัทจัดการ

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.3. วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 รับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.4.1 บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติดังนี 

1. บริษัทจัดการจะรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติไม่เกินปีละ 4 ครั ง โดยบริษัทจัดการจะแจ้งกําหนดวันทําการรับซื อคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบทางไปรษณีย์ ภายใน 30 วันนับตั งแต่วันถัดจากวันจดทะเบียนกองทรัพย์สิน
เป็นกองทุนรวม

ทั งนี บริษัทจัดการจะรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายที มีชื อปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วย
ลงทุน ณ เวลา 8.00 น. ของวันที บริษัทจัดการกําหนดให้มีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

ในการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ บริษัทจัดการมีนโยบายที จะรับซื อคืนเป็นจํานวนเงินที จัดสรรจากเงินสดรับที ได้จาก
ดอกเบี ย และ/หรือกําไรจากเงินลงทุนของตราสารแห่งหนี หรือหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นที กองทุนลงทุน หลังหักค่าใช้จ่าย
ของกองทุน (ถ้ามี) โดยจะจัดสรรเป็นจํานวนเงินที เท่าๆ กันสําหรับแต่ละหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน กรณีที กองทุนได้รับผลกระทบจากการได้รับชําระเงิน
ตามตราสารหนี หรือหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นที กองทุนลงทุนไว้ แตกต่างไปจากเงื อนไขที กําหนด โดยบริษัทจะประกาศใ
ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบในเวปไซต์ของบริษัทจัดการ

2. สําหรับการรับซื อคืนหน่วยลงทุนงวดสุดท้าย บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติที เหลือทั งหมดของผู้
ถือหน่วยลงทุนทุกราย ณ วันครบอายุโครงการ

7.4.2  การจัดสรรเงินให้แก่ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุน
ยกเว้นในกรณีตามข้อ “การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน” หรือ “การไม่ขายหรือไม่
รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน” หรือ “การหยุดรับซื อคืนหน่วยลงทุน” บริษัทจัดการจะจัดสรร
เงินให้แก่ ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยคํานวณจากราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ณ สิ นวันที บริษัทจัดการดําเนินการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติ หากวันดังกล่าวตรงกับวันหยุดจะเลื อนเป็นวันทําการถัดไป

บริษัทจัดการจะคํานวณจํานวนหน่วยลงทุนที จะรับซื อคืนอัตโนมัติ โดยหารจํานวนเงินที จะรับซื อคืนด้วยราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการรับซื อคืนนั น ทั งนี จํานวนหน่วยลงทุนที คํานวณได้จะเป็นตัวเลขทศนิยม 4 ตําแหน่ง โดยตัด
ทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง

บริษัทจัดการจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในทะเบียนหน่วยลงทุน ในวันทําการถัดจากวันทําการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนจํานวนนั น

7.4.3 การชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน ภายใน 5 วันทําการ นับตั งแต่วันถัดจากวัน
ที ทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ในการชําระเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนให้
แก่ ผู้ถือหน่วยลงทุนตามวิธีการที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในใบคําขอเปิดบัญชี ผู้ถือหน่วยลงทุน หรือใบคําสั งขายคืนหน่วย
ลงทุน

7.4.4  เงื อนไขในการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ตกลงสั งขายคืนหน่วยลงทุน และยินยอมให้บริษัทจัดการรับซื อหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
ตามกําหนดเวลาที บริษัทจัดการกําหนด

นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก้ผู้ถือหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ ภายใน 5 วันทําการ
นับตั งแต่วันถัดจากวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมติั

การสั งขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื อบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ได้รับคําสั งขายคืนหน่วย
ลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุน และได้ทํารายการรับซื อคืนหน่วยลงทุนแล้ว

บริษัทจัดการจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในทะเบียนหน่วยลงทุนในวันทําการถัดจากวันทําการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนจํานวนนั น

7.5. ระยะเวลาในการรับซื อคืน :  ไม่เกินปีละ 4 ครั งตามที บริษัทจัดการกําหนด

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน : 

1) บริษัทจัดการจะรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติไม่เกินปีละ 4 ครั ง โดยบริษัทจัดการจะแจ้งวันที จะดําเนินการรับซื อคืน
หน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบทางไปรษณีย์ ภายใน 30 วันนับตั งแต่วันถัดจากวันจดทะเบียนกองทรัพย์สิน
เป็นกองทุนรวม
2) สําหรับการรับซื อคืนหน่วยลงทุนงวดสุดท้าย บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติที เหลือทั งหมด
ของผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย ณ วันครบอายุโครงการ

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.9. รายละเอียดเพิ มเติม : 

8. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

8.1. ช่องทางการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

 บริษัทจัดการ

8.2. รายละเอียดการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการที บริษัทจัดการ
กําหนดให้สามารถสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ เข้ากองทุนนี ระหว่างการเสนอขายครั งแรก
การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนดังกล่าวหมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนหนึ ง (กองทุนต้นทาง) เพื อซื อหน่วยลงทุนของ
อีกกองทุนหนึ ง (กองทุนปลายทาง) โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนจาก กองทุนต้นทางซึ งได้หัก
ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เพื อไปชําระค่าซื อหน่วยลงทุนกองทุนปลายทาง ในกรณีที กองทุนต้นทางใดมี
การคิดค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามระยะเวลาการถือหน่วยลงทุน การคํานวณหน่วยลงทุนที จะขายคืนจาก
กองทุนต้นทาง จะใช้เกณฑ์การคํานวณโดยระบบ “เข้าก่อน ออกก่อน (FIFO)”

9. การชําระค่ารับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน : 

กรณีบริษัทจัดการไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน และจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื นแทน บริษัทจัดการจะกําหนดขั นตอนการดําเนินการต่อไป โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานก่อน และไม่
ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ โดยขั นตอนที กําหนดดังกล่าวต้องสามารถปฏิบัติได้จริง และเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมทุกราย และบริษัทจัดการจะต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วัน

10. การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิด
ไว้แล้วได้ ในกรณีดังต่อไปนี 
(1) บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที เข้าเหตุดังต่อไปนี โดยได้รับ
ความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(ก) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล หรือ
(ข) มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าวอยู่
นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม
(2) มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้ว แต่ในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการยังไม่ได้ชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุน บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลใน
รายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาโดยราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องนั นต่างจากราคารับซื อ
คืนหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไปและคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ถูกต้อง
(3) ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการกองทุนรวมพบว่า ราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุนไม่ถูกต้องและผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
โดยราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องนั นต่างจากราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป และคิดเป็น
อัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ถูกต้อง
การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามข้อ (1) (2)หรือ (3) บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 
(1) เลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนได้ไม่เกินสิบวันทําการนับแต่วันที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนนั น เว้นแต่ได้รับ
การผ่อนผันจากสํานักงาน
(2) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื อนกําหนดการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน
ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบเรื องดังกล่าวด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน
(3) แจ้งการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน พร้อมทั งจัดส่งรายงานที แสดงเหตุผลของการเลื อน และหลักฐานการได้รับความเห็น
ชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ (1) หรือการรับรองข้อมูลของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ (2) ต่อสํานักงานโดยพลัน ทั งนี 
บริษัทจัดการกองทุนรวมจะมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดําเนินการแทนก็ได้
(4) ในระหว่างการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าว ให้บริษัท
จัดการกองทุนรวมรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั น โดยต้องชําระค่าขายคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามลําดับวันที ส่งคําสั งขายคืนก่อน
หลัง

11. การไม่ขายไม่รับซื อคืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง : 

1. บริษัทจัดการจะไม่ขายหรือไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้ว หรือจะหยุดรับคําสั งซื อหรือ
คําสั งขายคืนหน่วยลงทุนได้ เฉพาะในกรณีที กําหนดไว้ ซึ งไม่เกินกรณีดังต่อไปนี 
(1) ตลาดหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิดทําการซื อขายได้ตามปกติ
(2) บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีดังต่อไปนี โดยได้รับความเห็น
ชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(ก) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล
(ข) ไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม หรือ
(ค) มีเหตุจําเป็นอื นใดเพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
ทั งนี การไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้ว หรือการหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนตาม
(ก) (ข) หรือ (ค) ให้กระทําได้ไม่เกินหนึ งวันทําการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน
(3) กองทุนรวมได้ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี เกิดขึ น ซึ งก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อกองทุนรวมอย่างมีนัยสําคัญ
(ก) ตลาดซื อขายหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิดทําการซื อขายได้ตามปกติ ทั งนี เฉพาะในกรณีที กองทุนรวม
ลงทุนในหลักทรัพย์ที ซื อขายในตลาดซื อขายหลักทรัพย์แห่งนั นเกินกว่าร้อยละสิบของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
(ข) มีเหตุการณ์ที ทําให้ไม่สามารถแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และทําให้ไม่สามารถโอนเงินออกจากประเทศ
หรือรับโอนเงินจากต่างประเทศได้ตามปกติ หรือ
(ค) มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าวอยู่
เหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม และผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว
(4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหน่วยลงทุนที รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุน แก่ผู้ลงทุน
เฉพาะราย เนื องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังต่อไปนี 
(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั น ๆ มีส่วนเกี ยวข้องกับการกระทําดังต่อไปนี 
1. การกระทําที เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไม่
ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
2. การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือ
3. การกระทําที เป็นการปฏิบัติตามคําสั งเกี ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน โดยบุคคลผู้มีอํานาจตามกฎหมาย
(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื อทราบข้อเท็จจริงเกี ยวกับลูกค้าได้ในสาระ
สําคัญ

2. เมื อปรากฏเหตุตามข้อ 1 และบริษัทจัดการกองทุนรวมประสงค์จะไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อ
หรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมปฏิบัติดังต่อไปนี 
(1) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุน
โดยพลัน และหากเป็นเหตุตาม ข้อ 1(1) (2) หรือ (3) ให้เปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการ
หยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลันด้วย
(2) รายงานการไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือการหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนพร้อมทั งแสดง
เหตุผล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทุนรวมเปิดนั นให้สํานักงานทราบโดยพลัน
(3) ในกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนหรือหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
ตามข้อ 1(1) (2) และ (3) เกินหนึ งวันทําการให้บริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการดังต่อไปนี ก่อนการเปิดรับคําสั งซื อหรือคํา
สั งขายคืนหน่วยลงทุน
(ก) รายงานการเปิดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนรวมเปิด ณ วันทําการ
สุดท้ายก่อนวันรายงานนั นให้สํานักงานทราบภายในวันทําการก่อนวันเปิดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
(ข) แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเปิดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน
ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการเปิดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนด้วย
วิธีการใด ๆ โดยพลัน

3. บริษัทจัดการจะหยุดการขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้วหรือหยุดรับคําสั งซื อ
หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง โดยราคาขายหน่วย
ลงทุนที ไม่ถูกต้องนั นต่างจากราคาขายหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไปและคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของ
ราคาขายหน่วยลงทุนที ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงาน
การชดเชยราคา ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการ
หยุดขายหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการหยุดรับคําสั งซื อหน่วย
ลงทุนด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน

12. การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

เพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือในกรณีที มีความจําเป็นเพื อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของ
ประเทศ หรือเพื อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศให้บริษัทจัดการหยุด
รับคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดได้เป็นการชั วคราวตามระยะเวลาที เห็นสมควร แต่
รวมแล้วต้องไม่เกิน 20 วันทําการติดต่อกัน เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ขยายระยะเวลาหยุด
รับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกไปได้

13. เงือนไขและข้อจํากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะปฏิเสธคําสั งโอนหน่วยลงทุนหากผู้ลงทุนไม่ใช่ "ผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย" 

บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนภายในประเทศไทย และมีวัตถุประสงค์ที จะไม่เสนอขาย
หน่วยลงทุนของกองทุนกับหรือเพื อประโยชน์ของประเทศสหรัฐอเมริกา พลเมืองสหรัฐอเมริกา รวมถึงผู้ที มีหนังสือเดินทางของ
ประเทศสหรัฐอเมริกาหรือผู้ที มีถิ นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา หรือบุคคลซึ งโดยปกติมีถิ นที อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกอง
ทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าวและบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนซึ งจัดให้มีขึ นและดําเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา บริษัทจัดการจึงขอ
สงวนสิทธิที จะปฏิเสธหรือระงับการสั งซื อ การจัดสรร และ/หรือการโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมสําหรับผู้ลงทุน
ที เป็นบุคคลอเมริกัน (US person) ดังที กล่าวมาข้างต้น เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะไม่จัดสรร และ/หรือปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุนที จะทําให้การถือหน่วยลงทุนเกินข้อจํากัดการถือ
หน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและ
หน้าที ของบริษัทจัดการ

ข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน
ในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัทจัดการมีข้อยกเว้นได้ในกรณีดังต่อไปนี 

(1)  กรณียกเว้นให้ถือหน่วยลงทุนได้โดยไม่จํากัดสัดส่วนสําหรับผู้ถือหน่วยลงทุนดังต่อไปนี 

(ก)  กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ

(ข)  กองทุนประกันสังคม

(ค)  กองทุนการออมแห่งชาติ

(ง)  กองทุนบําเหน็จบํานาญแห่งชาติ

(จ)  กองทุนสํารองเลี ยงชีพ

(ฉ)  กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป

(ช)  กองทุนต่างประเทศที มีลักษณะตาม (ก) ถึง (ฉ)

(ซ)  กองทุนอื นใดที มีลักษณะทํานองเดียวกับกองทุนตาม (ก) ถึง (ฉ)

(ฌ)  นิติบุคคลที จัดตั งขึ นตามกฎหมายไทยนอกเหนือจาก  (ก)  ถึง  (ฉ)  ซึ งไม่อยู่ภายใต้บังคับต้องเสียภาษีเงินไ
นิติบุคคล เช่น ธนาคารออมสิน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มูลนิธิ หรือวัด เป็นต้น

(ญ) บุคคลอื นที ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงานเมื อมีเหตุจําเป็นและสมควร

(2) กรณียกเว้นให้โดยผ่อนคลายสัดส่วนการถือหน่วยลงทุน หรือเมื อเป็นไปตามเงื อนไข ซึ งได้แก่กรณีดังต่อไปนี 

(ก)  กรณีที เป็นการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมอีทีเอฟโดยผู้ลงทุนรายใหญ่และผู้ดูแลสภาพคล่องที ได้รับการแต่ง
ตั งจากบริษัทจัดการ อาจถือหน่วยลงทุนได้โดยไม่จํากัดสัดส่วน ทั งนี เฉพาะในช่วงระยะเวลาตั งแต่วันจดทะเบียน
กองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมจนถึงวันที ครบกําหนดหนึ งปีนับแต่วันที เริ มซื อขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟ
ดังกล่าวในตลาดรอง

(ข)  กรณีของกองทุนรวมที มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนตามอัตราผลประโยชน์ตอบแทนที ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับ
จากการลงทุนในหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจถือหน่วยลงทุนเกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะ
กรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัท
จัดการได้ไม่เกินสัดส่วนที ระบุไว้ในโครงการ ทั งนี เมื อได้รับการผ่อนผันจากสํานักงานตามเหตุจําเป็นและสมควร

(ค)   กรณีที มีเหตุจําเป็นและสมควรอื นใด ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจถือหน่วยลงทุนเกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนตาม
ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและ
หน้าที ของบริษัทจัดการได้แต่ไม่เกินร้อยละห้าสิบของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด โดยได้รับการ
ผ่อนผันจากสํานักงาน ทั งนี ในการผ่อนผันดังกล่าว ให้สํานักงานพิจารณาถึงประโยชน์โดยรวมของผู้ถือหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมดังกล่าวเป็นสําคัญ

14. การจ่ายเงินปันผล : 

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่าย

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : 

14.3. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที ประมาณการได้ที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด) : 

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) : 
ประมาณการค่าธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่าใช้จ่ายทั งหมดข้างต้น ไม่เกินร้อยละ 4.00 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิถัวเฉลี ย (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ ม) 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนทั งหมดไม่เกินร้อยละ 4.00 ต่อปีของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิถัวเฉลี ย (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ ม)

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวม : 

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
อัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วันที คํานวณ *

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
อัตราไม่เกินร้อยละ 0.07 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วันที คํานวณ *

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
อัตราไม่เกินร้อยละ 1.50 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วันที คํานวณ *

15.2.4. ค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการลงทุน : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่าย : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
(1) ค่าใช้จ่ายเพื อวัตถุประสงค์ในการเสนอขายครั งแรกจะจ่ายตามจํานวนที จ่ายจริง โดยทางบัญชีจะตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ของกองทุนเฉลี ยเท่ากันทุกวัน ตลอดอายุโครงการ ได้แก่
(ก) ค่าใช้จ่ายในการจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ การจัดอบรมเผยแพร่ความรู้ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด การส่งเสริมการขาย
ตลอดจนการสัมมนาแนะนํากองทุน ตามที จ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 0.50 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ
(ข) ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที เกี ยวข้องในการจัดตั งกองทุน และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามกฎหมาย
ก.ล.ต.
(2) ค่าใช้จ่ายเพื อการดําเนินงานของกองทุนที เรียกเก็บตามจํานวนที จ่ายจริง โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาตัดจ่ายทั งจํานวน
หรือทยอยตัดจ่ายตามระยะเวลาการใช้งานของค่าใช้จ่ายนั น ได้แก่
(ก) ค่าใช้จ่ายในการจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าสื อโฆษณาประชาสัมพันธ์ การจัดอบรมเผยแพร่ความรู้ ค่าใช้จ่ายด้านการ
ตลาด การส่งเสริมการขายตลอดจนการสัมมนาแนะนํากองทุน ตามที จ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 0.50 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุน
(ข) ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี ค่าที ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามคําสั ง หรือตามกฎหมาย หรือ
ประกาศของสมาคม
(ค) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์และจัดส่งใบแจ้งผลการจัดสรรหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการจัดทําและจัดพิมพ์ ใบคําขอเปิดบัญชี ผู้ถือ
หน่วยลงทุน ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน ใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน เอกสารที เกี ยวข้อง ค่าจัดทําจัดพิมพ์ และจัดส่งหนังสือบอก
กล่าวรายงานต่าง ๆ สาส์นถึงผู้ถือหน่วยลงทุน
(ง) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งเอกสารที เกี ยวกับการแก้ไขเปลี ยนแปลงโครงการ ค่าใช้จ่ายในการลงประกาศในหนังสือพิมพ์
การจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามกฎหมาย ก.ล.ต.
(จ) ค่าจัดทํา ค่าพิมพ์และจัดส่งหนังสือชี ชวนและรายงานประจําปีถึงผู้ถือหน่วยลงทุน
(ฉ) ค่าแปลเอกสารที เกี ยวกับการดําเนินงานของกองทุนเป็นภาษาต่างประเทศ
(ช) ค่าเอกสารทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าเอกสารการลงบัญชีกองทุน
(ซ) ค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) ในการดําเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติหน้าที หรือเรียกค่าสินไหม
ทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการเพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายเพื อรักษาสิทธิของกองทุน ค่าใช้จ่ายในการติดตามหนี ของกองทุน
(ฌ) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระหนี เป็นทรัพย์สินอื นแทนการชําระหนี ด้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนี 
ค่าธรรมเนียมศาล ค่าธรรมเนียมทนายความ ค่าใช้จ่ายในด้านนิติกรรม ค่าประเมินราคา ค่าจดจํานอง ค่าปลดจํานอง ค่าจัด
พิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่าย หรือค่าธรรมเนียมอื นใดที เกี ยวข้องกับทางราชการ ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการรับชําระหนี เป็นทรัพย์สิน
อื นแทนการชําระหนี ด้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนี ค่าใช้จ่ายด้านภาษี ค่าทําประกันภัยดูแล และเก็บรักษาตลอดจน ค่าใช้จ่าย
ในการจําหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สินดังกล่าว
(ญ) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
(ฎ) ค่าธรรมเนียมธนาคารต่าง ๆ ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าประกาศในหนังสือพิมพ์ ค่า
ไปรษณียากรสําหรับหนังสือโต้ตอบกับผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าพาหนะ ค่าใช้จ่ายในการสื อสารโต้ตอบโดยวิธีอื นที มิใช่ทาง
ไปรษณีย์
(ฏ) ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการชําระบัญชีและเลิกกองทุน
(ฐ) ค่าใช้จ่ายที เกิดขึ นจากการติดตามทวงถาม หรือการดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใด ของกองทุนรวม
การคิดค่าใช้จ่ายตาม (1) และ (2) จะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที กําหนดโดยสมาคมนักบัญชี และผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
แห่งประเทศไทย
(3) ค่าธรรมเนียมที เกี ยวกับการซื อหลักทรัพย์ ซึ งจะรวมอยู่ในต้นทุนของค่าซื อหลักทรัพย์เมื อมีการซื อหลักทรัพย์และค่า
ธรรมเนียมที เกี ยวกับการขายหลักทรัพย์จะถูกหักจากค่าขายหลักทรัพย์เมื อมีการขายหลักทรัพย์ ได้แก่
(ก) ค่าอากรแสตมป์
(ข) ค่าธรรมเนียมหรือค่านายหน้าการซื อขายหลักทรัพย์
(ค) ค่าใช้จ่ายอื น ๆ (ถ้ามี) 
(4) ค่าใช้จ่ายที อาจเกิดขึ นจากการลงทุนในต่างประเทศ เช่น ค่าธรรมเนียมการทํารายการซื อ ขาย รับมอบ ส่งมอบทรัพย์สิน
ในต่างประเทศ (Transaction Fee) อากรแสตมป์ และภาษีต่างๆที เกี ยวข้อง ค่าใช้จ่าย หรือค่าธรรมเนียมที ต้องจ่ายตามข้อ
กําหนด หรือกฎหมายของประเทศที กองทุนไปลงทุน ตลอดจนค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้องกับการติดต่อประสานงานกับผู้จัดการ
กองทุนในต่างประเทศ เช่น ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าโทรสารทางไกล เป็นต้น (ถ้ามี) ตามที จ่ายจริง
(5) ค่าใช้จ่ายเกี ยวกับการเก็บรักษาทรัพย์สินในต่างประเทศ (ถ้ามี) นอกเหนือจาก ”ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี”
ตามที จ่ายจริง โดยจะไม่เกินร้อยละ 0.15 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
(6) ค่าใช้จ่ายในการประกันความเสี ยงจากอัตราแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศ หรืออัตราดอกเบี ย (ถ้าม)ี ตามที จ่ายจริง
(7) ใช้จ่ายที เกิดจากการผิดนัดชําระราคา (Failed Trade) 
(8) ค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้อง กับการจัดการกองทุนซึ งมิได้ระบุไว้ในข้อ 23.2 (ถ้ามี) โดยบริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากกองทุนตาม
จํานวนเงินและเวลาที เกิดค่าใช้จ่ายนั นจริง ทั งนี การเรียกเก็บค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะไม่เกินร้อยละ 0.01 ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนโดยบริษัทจัดการจะเป็นผู้รับผิดชอบส่วนที เกินกว่าอัตราที กําหนด

ในกรณีที มีค่าใช้จ่ายตามข้อ (8) บริษัทจัดการจะเปิดเผยแยกเป็นรายการอย่างชัดเจนในหนังสือชี ชวนฉบับข้อมูลสําคัญที ผ ู ้
ลงทุนควรทราบและในรายงานประจําปี ซึ งบริษัทจัดการ จัดทําเมื อสิ นรอบระยะเวลาบัญชีแต่ละปี

ค่าใช้จ่ายตามข้อ (1) และข้อ (2) จะถูกเปิดเผยเป็นยอดรวมของค่าใช้จ่าย ปรากฎในรายการค่าใช้จ่าย การดําเนินงานในงบ
กําไรขาดทุน ของกองทุนซึ งเป็นส่วนหนึ งของรายงานประจําปี

ทั งนี ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั งหมดของกองทุนจะบวกด้วยภาษีมูลค่าเพิ มและภาษีอื นใดในทํานองเดียวกัน

อย่างไรก็ตาม หากมีการเปลี ยนแปลงเกี ยวกับภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดในทํานองเดียวกัน บริษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงการรับรู้ภาษีต่าง ๆ ดังกล่าวโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

15.3. ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Frontend Fee) : มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ไม่เกินร้อยละ 1 ของมูลค่าหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจเก็บค่าธรรมเนียมการขายจากผู้สั งซื อหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มใน
อัตราที ไม่เท่ากัน

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (Backend Fee) : ไม่มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 

15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) : มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
คิดเช่นเดียวกับการคิดค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน โดยอาจคิดค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนแต่ละกลุ่มมนอัตราที ไม่เท่ากัน

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ในอัตรา 50 บาท ต่อรายการ โดยผู้โอนจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวในวันที ยื นคําขอโอนหน่วยลงทุน

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนขอให้บริษัทจัดการออกใบหน่วยลงทุน ทั งนี ภายใต้เงื อนไขข้อ 14.2 หรือขอให้ออกเอกสารแสดงสิทธิ
แทนฉบับเดิมที สูญหาย บริษัทจัดการจะคิดค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนในอัตรา 50 บาท ต่อ 1
ฉบับ

15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
1. ค่าธรรมเนียมการทํารายการซื อขายหน่วยลงทุนตามอัตราที ธนาคารพาณิชย์กําหนด (ถ้ามี)
2. ค่าธรรมเนียมการโอนเงินเพื อซื อหน่วยลงทุนหรือการโอนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือค่าธรรมเนียมการหักเงินจากบัญชีผู้
ซื อหน่วยลงทุน ตามอัตราที ธนาคารพาณิชย์กําหนด (ถ้ามี)
บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าใช้จ่ายอื นๆจากผู้ถือหน่วยลงทุนที ขอให้บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนดําเนินการให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือจากกรณีปกติ ที บริษัทจัดการดําเนินการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย เช่น ค่าใช้จ่ายในการจด
แจ้งจํานํากับนายทะเบียน ค่าแก้ไขเปลี ยนแปลงข้อมูลในทะเบียน เป็นต้น ทั งนี บริษัทจัดการจะคิดค่าธรรมเนียมการดําเนิน
การให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นกรณีพิเศษ ในอัตราไม่เกิน 75 บาท ต่อ 1 รายการ

15.4. วิธีการคํานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม : 

* บริษัทจัดการจะคํานวณค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วย
ลงทุน ทุกวันที มีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิโดยใช้มูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่า
ธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วันที คํานวณ นั นเป็น
ฐานในการคํานวณค่าธรรมเนียม โดยค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะบวกด้วยภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื นใดใน
ทํานองเดียวกัน (ถ้ามี) และบริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการ, ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน เป็นราย
3 เดือน และค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ เป็นรายเดือน

ทั งนี การตัดค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที กําหนดโดยสมาคมบริษัทนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
แห่งประเทศไทยและหากมีการเปลี ยนแปลงเกี ยวกับภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื นใดในทํานองเดียวกัน บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงการรับรู้ภาษีต่าง ๆ ดังกล่าวโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

15.5. การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย : 

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายโดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ โดยบริษัทจะ
ดําเนินการดังต่อไปนี 

1. กรณีเพิ มอัตราค่าธรรมเนียม หรืออัตราค่าใช้จ่ายที บริษัทจัดการได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนและหรือจากกองทุน บริษัท
จัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วันโดยจะติดประกาศที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการและ
ที ทําการทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับเป็นเวลา 3
วันติดต่อกัน ทั งนี การเพิ มอัตราค่าธรรมเนียมหรืออัตราค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะต้องไม่เกินร้อยละ 5 ของอัตราค่าธรรมเนียมหรือ
อัตราค่าใช้จ่ายภายในรอบระยะเวลา 1 ปี

2. กรณีที บริษัทจัดการจะลดค่าธรรมเนียมหรืออัตราค่าใช้จ่าย บริษัทจัดการจะปิดประกาศไว้ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ
และที ทําการทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ทั งนี การเปลี ยนแปลงดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการต้องแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับตั งแต่
วันเปลี ยนแปลง กรณีที สมาคม คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือหน่วยงานที เกี ยวข้องมีการ
เปลี ยนแปลงหลักเกณฑ์ในการตัดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมตามที ระบุเป็นอย่างอื นในอนาคต บริษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงวิธีการตัดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ที บังคับใช้ใหม่ โดยถือว่าได้รับมติจากผู้
ถือหน่วยลงทุนแล้ว

15.6. หมายเหตุ : 

16. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.1. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน : ในประเทศ

16.2. เงื อนไขพิเศษ : 

1. บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกําหนด
ทั งนี กรณีที กองทุนมีการลงทุนในทรัพย์สินต่างประเทศบริษัทจัดการจะใช้อัตราแลกเปลี ยนที เหมาะสม ภายใต้ความเห็นชอบ
ของผู้ดูแลผลประโยชน์ ซึ งเป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือประกาศของสมาคมบริษัทจัดการลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคํานวณ
ทรัพย์สินสุทธิส่วนที ลงทุนในต่างประเทศ
2. บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี 
(2.1) คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการ
(2.2) คํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ทั งนี ให้ใช้มูลค่าหน่วย
ลงทุนของสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาดังกล่าว
(2.3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังต่อไปนี 
(ก) วันทําการก่อนวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศภายในวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด
(ข) วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศภายในวันทําการถัดไป
(ค) วันทําการสุดท้ายของแต่ละเดือน โดยให้ประกาศภายในวันทําการถัดไป ทั งนี เฉพาะในกรณีที กองทุนรวมกําหนดวัน
ทําการซื อขายหน่วยลงทุนแต่ละครั งห่างกันยาวกว่าหนึ งเดือน
(ง) วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล โดยให้ประกาศภายในวันทําการถัดไป
ความใน (ก) มิให้นํามาใช้บังคับกับกองทุนรวมเปิดที ซื อขายหน่วยลงทุนทุกวันทําการ และกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภท
สถาบัน
(4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศ
ภายในวันทําการถัดไป
การประกาศมูลค่าและราคาตามวรรคหนึ ง (3) และ (4) ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมปฏิบัติดังต่อไปนี 
(1) ใช้ตัวเลขทศนิยมตามที กําหนดไว้ในข้อ 3. และต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(2) ดําเนินการด้วยวิธีการใด ๆ เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที เหมาะสม เช่น การประกาศทางหนังสือพิมพ์
หรือการประกาศทางเว็บไซต์ เป็นต้น และภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้ และ
(3) จัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวม และสถานที ทุกแห่งที ผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซื อคืนหน่วยลงทุนใช้ซื อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการกองทุนรวม
จะจัดให้มีข้อมูลดังกล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้

ในกรณีที มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดไม่ถูกต้อง บริษัทจัดการจะดําเนิน
การตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศกําหนด

3. การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือจํานวนหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมเปิด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
(3.1) คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยม ตามหลัก
สากล
(3.2) คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลัก
สากล สําหรับมูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณ ราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมตําแหน่ง
ที  4 ขึ น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตําแหน่ง
ที  5 ทิ ง
(3.3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (3.2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหน่ง โดยตัดทศนิยม
ตําแหน่งที  5 ทิ ง และประกาศราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ตามที คํานวณได้ใน (3.2) 
(3.4) คํานวณจํานวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล แต่จะ ใช ้
ผลลัพธ์เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตําแหน่ง โดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
ในกรณีที มีผลประโยชน์เกิดขึ นจากการคํานวณตาม (3.1) ถึง (3.4) บริษัทจัดการจะนําผลประโยชน์นั นรวมเข้าเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนรวมเปิด

16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : 

ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการที www.assetfund.co.th
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะประกาศ โดยช่องทางอื นใดที เหมาะสม โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
และบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน

16.4. หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

1.ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องน้อยกว่าหนึ งสตางค์ หรือต่างจากราคาหน่วยลงทุน
ที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป แต่ไม่ถึงร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง บริษัทจัดการจะจัดทําและส่งรายงานให้
ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบถึงความผิดพลาดภายใน 7 วันทําการนับแต่วันที พบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และจัดให้มีสําเนา
รายงานดังกล่าวไว้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการเพื อให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้ โดยรายงานดัง
กล่าวจะมีรายการอย่างน้อย ดังต่อไปนี 
(1) ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง
(2) ราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง
(3) สาเหตุที ทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
(4) มาตรการป้องกันเพื อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง ทั งนี เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจาก
ปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือ
ศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง
ในกรณีที เหตุของความผิดพลาดซึ งทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามวรรคหนึ งมีผลต่อเนื องต่อการคํานวณราคาหน่วย
ลงทุนครั งต่อไป เช่น การกําหนดอัตราดอกเบี ยผิดพลาด เป็นต้น บริษัทจัดการจะแก้ไขราคาหน่วยลงทุนให้ถูกต้องนับแต่วันที 
บริษัทจัดการพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องด้วย

2.ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราตั งแต่
ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง บริษัทจัดการจะคํานวณราคาหน่วยลงทุนย้อนหลังนับแต่วันที พบราคาหน่วยลงทุน
ไม่ถูกต้องจนถึงวันที ราคาหน่วยลงทุนถูกต้อง และดําเนินการดังต่อไปนี เฉพาะวันที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องต่างจากราคา
หน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราส่วนตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง

(1) จัดทํารายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาให้เสร็จสิ นภายในวันทําการถัดจากวันที พบว่าราคาหน่วย
ลงทุนนั นไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ภายในวันทําการถัดจากวันที คํานวณราคาหน่วยลงทุนเสร็จ
สิ น เพื อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าวภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการส่งรายงานให้ผู้ดูแล
ผลประโยชน์ ทั งนี รายงานดังกล่าวจะมีรายการอย่างน้อยดังต่อไปนี 
(ก) ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง
(ข) ราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง
(ค) สาเหตุที ทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
(ง) การดําเนินการของบริษัทจัดการเมื อพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
ทั งนี บริษัทจัดการจะจัดให้มีสําเนารายงานตาม (1) ไว ้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการ เพื อให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
สามารถตรวจสอบได้
(2) แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนที ถุกต้องภายในวันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาตาม (1)
(3) ประกาศชื อกองทุนรวมที มีการแก้ไขราคาตาม (2) และวัน เดือน ปีที มีการแก้ไขราคาตาม (2)ในหนังสือพิมพ์รายวันอย่าง
น้อยหนึ งฉบับภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว
(4) ชดเชยราคาให้แล้วเสร็จและแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที ได้ซื อหรือขายคืนหน่วยลงทุน
ในช่วงระยะเวลาที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องทราบถึงการแก้ไขราคาตาม (2) และการชดเชยราคา ภายใน 5 วันทําการนับแต่
วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว
(5) จัดทํารายงานมาตรการป้องกันเพื อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าว พร้อมทั งสําเนารายงานการ
แก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาที จัดทําตาม (1) ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 7 วันทําการนับ
แต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคานั น เว้นแต่ในกรณีที 
ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ บริษัทจัดการจะไม่ส่งรายงานมาตรการป้องกัน
ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่จะส่งสําเนาเอกสารที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่าการที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมี
สาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้แทน

3. ในการชดเชยราคาตามข้อ 2 (4) บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี 
(1) กรณีราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องตํ่ากว่าราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง (understate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี 
(ก) กรณีที เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับ
ส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องหากปรากฏว่าผู้ซื อหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลือ
อยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จะต้องลด บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวน
เท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วยลงทุนที เหลืออยู่นั นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับ
ส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื อชดเชยราคาให้แก่กองทุนเปิด เว้นแต่การที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมา
จากปัจจัยภายนอกที 
ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื อขายหลัก
ทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว
(ข) กรณีที เป็นการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่า
เท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับ
ส่วนต่างของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน แต่หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่
บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน
(2) กรณีราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องสูงกว่าราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง (overstate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี 
(ก) กรณีที เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับ
ส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่าง
ของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุน
(ข) กรณีที เป็นการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่า
เท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องหากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วย
ลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จะต้องลด บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการ
เองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วยลงทุนที เหลืออยู่นั นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็น
จํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื อชดเชยราคาให้แก่กองทุนเปิด เว้นแต่การที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูก
ต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว
ในกรณีที บริษัทจัดการต้องชดเชยราคาเป็นเงินให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนรายใดมีมูลค่าไม่ถึงหนึ งร้อย
บาท บริษัทจัดการอาจนําเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที มีการจ่ายเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุน แต่ถ้าบุคคลดังกล่าว
ไม่มีสถานะเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจัดการจะชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาการจ่ายเงินของกองทุนเปิดเพื อชดเชย
ราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนตาม (1) (ข) หรือผู้ซื อหน่วยลงทุนตาม 2(ก) บริษัทจัดการอาจจ่ายเงินของบริษัทจัดการเอง
แทนกองทุนเปิดก็ได้

4. บริษัทจัดการจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที เกิดขึ นจากราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง เช่น ค่าใช้จ่ายในการประกาศการแก้ไข
ราคาตามข้อ 2(3) ในหนังสือพิมพ์ ค่าออกเช็ค ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเงินชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุนและผู้ขายคืน
หน่วยลงทุน เป็นต้น เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้

17. ชื อผู้เกี ยวข้อง : 

17.1. ชื อบริษัทจัดการ : 

ชื อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนแอสเซท พลัส จํากัด

17.2. ชื อผู้ดูแลผลประโยชน์ : 

ชื อ : ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)

17.3. ชื อผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : 

ไม่มี

17.4. ชื อของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : 

ชื อ :

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

17.5. ที ปรึกษา : 

17.5.1. ชื อที ปรึกษาการลงทุน : 

ชื อ :

17.5.2. ชื อที ปรึกษากองทุน : 

17.6. ผู้สอบบัญช ี: 

ชื อ : นาย ประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์

ชื อ : นาย เทอดทอง เทพมังกร

ชื อ : นางสาว ชมภูนุช แซ่แต้

ชื อ : นาย ไกรสิทธิ ศิลปมงคลกุล

รายละเอียดเพิ มเติม (ผู้สอบบัญช)ี : 

หรือบุคคลอื นที ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี โดยบริษัทจัดการจะแจังให้สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

17.7. การแต่งตั งคณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : 

18. รอบระยะเวลาบัญชีประจําปีของกองทุนรวม : 

18.1. วันที สิ นสุดรอบบัญช ี: วันที เดือน

18.2. วันที สิ นสุดรอบบัญชีครั งแรก : วันที 

18.3. รายละเอียดเพิ มเติม : 

ประมาณ 12 เดือนนับจากวันที จดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม

ทั งนี บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะขยายรอบระยะเวลาบัญชีสุดท้ายของกองทุนให้สิ นสุด ณ วันเลิกกองทุนได้ โดยรอบระยะ
เวลาบัญชีดังกล่าวจะไม่เกิน 15 เดือน ซึ งบริษัทจัดการจะจัดทํางบการเงินเพียงรอบเดียว ณ วันเลิกกองทุน

19. การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ :

19.1 การแก้ไขเพิ มเติมโครงการตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากปรากฏว่ามติของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่เกินร้อยละห้า
สิบห้าของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของโครงการ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมส่งเอกสารหลักฐานเกี ยวกับ
การขอมติและการนับมติไปยังผู้ดูแลผลประโยชน์ เพื อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองผลการนับมตินั น

มติของผู้ถือหน่วยลงทุนตามวรรคหนึ ง หมายความว่า มติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุน
รวมกันเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของโครงการ

19.2 ในกรณีที กองทุนรวมใดมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนนอกจากจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลัก
เกณฑ์เกี ยวกับการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนที กําหนดไว้ในข้อผูกพัน หรือที กําหนดไว้ในมาตรา 129 หรือตามที กําหนดใน
ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที ของ
บริษัทจัดการ การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์เพิ มเติมดังต่อไปนี ด้วย

(1) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้รับผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนไม่
เท่ากัน ให้ได้รับมติผู้ถือหน่วยลงทุนที ถือหน่วยลงทุนชนิดที ได้รับผลกระทบเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิด

(2) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใด ให้ได้รับมติผู้ถือหน่วยลงทุนที ถือ
หน่วยลงทุนชนิดที ได้รับผลกระทบเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิด

(3) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ งให้ได้รับมติผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดที ได้รับผลกระ
ทบเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนชนิดนั น

19.3 ในกรณีที การแก้ไขเพิ มเติมโครงการหรือวิธีการจัดการได้กระทําตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะแจ้งให้
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับตั งแต่วันถัดจากวันที ได้มีมติแก้ไขและแจ้งการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ
จัดการกองทุนรวมหรือวิธีการจัดการไปยังผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายและจะประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ
ภายใน 15 วันนับตั งแต่วันถัดจากวันที ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือวันที ได้มีมติให้แก้ไขเพิ ม
เติม แล้วแต่กรณี

เว้นแต่กฎหมาย ก.ล.ต. กําหนดเป็นอย่างอื น ในการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนหรือแก้ไขวิธีจัดการ หากมิได้กระทํา
ตามมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที 
จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของโครงการจัดการกองทุนรวม จะต้องได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมติดังกล่าว ให้เป็นไปตามข้อกําหนดในข้อ
ผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การขอมติเพื อแก้ไขเพิ มเติมโครงการเป็นไปตามที กําหนดไว้
ในมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

19.4 ในการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ หากไม่สามารถดําเนินการตามมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ เนื องจากข้อ
จํากัดในการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการ
ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการอาจดําเนินการขอรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ตามแนวทางที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดได้

หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมติดังกล่าว ให้เป็นไปตามข้อกําหนดในข้อ
ผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การขอมติเพื อแก้ไขเพิ มเติมโครงการเป็นไปตามที กําหนดไว้
ในมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

20. ข้อกําหนดอื น ๆ : 

1. ในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนตามนัยข้อ 4 ของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่า
ด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับการดํารงความเพียงพอของเงินกองทุน และการทําประกันภัยความรับผิดของบริษัทจัดการ บริษัท
จัดการจะเปลี ยนให้บริษัทจัดการรายอื นเข้าจัดการกองทุนรวมแทน ด้วยวิธีขอรับความเห็นชอบจากสํานักงาน หรือ ขอมติโดย
เสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้ว
ทั งหมดของกองทุนรวมภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที บริษัทจัดการรู้ หรืออาจรู้ถึงการไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงิน
กองทุนดังกล่าว ทั งนี หากมีเหตุจําเป็นและสมควร บริษัทจัดการอาจขอให้สํานักงานพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้ โดย
การคัดเลือกบริษัทจัดการรายใหม่จะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ และ ในกรณีที มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ นจาก
การเปลี ยนบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว

หากบริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการภายในระยะเวลาที กําหนด บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุนรวมต่อไป

2. ในกรณีที บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้ว
ทั งหมด บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องไม่นับคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนั นในส่วนที เกินกว่าหนึ งในสามของ
จํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด และดําเนินการแก้ไขสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนของบุคคลหรือกลุ่มบุคคล
เดียวกันนั นให้มีจํานวนไม่เกินหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนรวมนั นภายในสองเดือน
นับแต่วันที ปรากฏกรณีดังกล่าว หรือดําเนินการเลิกกองทุนรวมนั นทันที เว้นแต่เข้าข้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการตลาด
ทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัทจัดการ

3. บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื อกองทุนจากบุคคลที เป็นผู้ให้บริการ อันเนื องมาจากการใช้บริการของบุคคล
ดังกล่าวในการจัดการกองทุนได้ แต่ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 
(1) ผลประโยชน์ตอบแทนที รับไว้นั นต้องเป็นทรัพย์สินที มีมูลค่าในทางเศรษฐกิจและต้องเกี ยวกับบทบาทโดยตรงของความ
เป็นกองทุนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
(2) ต้องไม่มีพฤติกรรมที แสดงให้เห็นว่าบริษัทจัดการใช้บริการของบุคคลนั นบ่อยครั งเกินความจําเป็นเพื อให้กองทุนได้รับ
ประโยชน์จากบุคคลดังกล่าว (churning) 
ในการจัดสรรผลประโยชน์ตามวรรคหนึ งให้แก่กองทุนที อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ บริษัทต้องกระทําด้วย
ความเป็นธรรมและคํานึงถึงลักษณะและประเภทหลักทรัพย์ที อาจมีไว้ได้ของกองทุนนั นด้วย

4. ตัวชี วัด (Benchmark) ของการลงทุนในกองทุนนี จะเปรียบเทียบกับอัตราผลตอบแทนของการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลอายุ
ประมาณ 5 ปี ที ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี ไทย (ThaiBMA) (35%) และอัตราผลตอบแทนของการลงทุนใน
พันธบัตรรัฐบาลอาย ุ5 ปี ของประเทศที ลงทุน ณ วันที ลงทุน บวกด้วยส่วนชดเชยความเสี ยงจากการลงทุน (Spread) อันดับ
ความน่าเชื อถือ BBB ณ วันที ลงทุนปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี ยงอัตราแลกเปลี ยนเพื อคํานวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงิน
บาท ณ วันที ลงทุน (65%)

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ ที จะเปลี ยนแปลงเกณฑ์มาตรฐานในการวัดผลการดําเนินงาน เพื อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ
นโยบายของกองทุนหลักตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน โดย
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า และจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสมาคม
บริษัทจัดการลงทุนประกาศกําหนด

ทั งนี กรณีที มีการเปลี ยนแปลงตัวชี วัดของการลงทุนอันเนื องมาจากปัจจัยภายนอก เช่น มีการยกเลิกการคํานวณดัชนีดังกล่าว
หรือหน่วยงานที กํากับดูแลมีการเปลี ยนแปลงตัวชี วัด เป็นต้นบริษัทจัดการสงสนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงตัวชี วัดดังกล่าว โดยไม่
ถือเป็นการแก้ไขโครงการ โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ สํานักงานของ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนและประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

5. ข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน

บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดจะถือหน่วยลงทุนได้ไม่เกินหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด
ของกองทุนรวม

6. ข้อกําหนดเกี ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกัน
ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายที เรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ งต่อไปจะเรียก
ว่า FATCA) โดยมีผลบังคับใช้วันที  1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าวกําหนดให้สถาบันการเงินที ไม่ใช่สัญชาติ
อเมริกันนอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานข้อมูลเกี ยวกับบัญชีของบุคคลที อยู่ใน
บังคับต้องเสียภาษีให้กับประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ งรวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล สัญชาติอเมริกัน ผู้ซึ งมีถิ นที อยู่ถาวรใน
สหรัฐอเมริกา และผู้ซึ งมีถิ นที อยู่ทางภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึ งเปิดหรือมีไว้กับ FFI นั น นอกจากนี ยังปรากฎด้วยว่าในปัจจุบนัมี
รัฐบาลในหลายประเทศกําลังดําเนินการออกกฎหมายที มีข้อกําหนดและหลักเกณฑ์ในลักษณะที คล้ายคลึงกับ FATCA (ซึ งต่อ
ไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดังกล่าวว่า “กฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง”) 
กองทุนรวมและบริษัทจัดการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ งถูกกําหนดให้ต้องเข้าผูกพันตนกับหน่วยงาน
สรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหน้าที ต้องรายงานข้อมูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสัญชาติอเมริกันและ
บุคคลที มีลักษณะตามหลักเกณฑ์ที  FATCA กําหนด หน้าที ในการตรวจสอบข้อมูลลูกค้าเพื อหาความสัมพันธ์ของลูกค้ากับ
ประเทศสหรัฐอเมริกา และรวมถึงหน้าที ในการกําหนดให้ลูกค้าบางประเภทต้องจัดทําเอกสารยืนยันตนตามหลักเกณฑ์ของ
FATCA เป็นต้น

ภายใต้ข้อกําหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เข้าผูกพันตนเพื อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ FATCA (กล่าวคือ มีสถานะ
เป็น NonParticipating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทุนรวมนั นจะได้รับผลกระทบที สําคัญในสองกรณี
คือ
(1) ต้องถูกหักเงินในอัตรา 30 % ของเงินที กองทุนรวมจะได้รับจากรายได้ ผลประโยชน์หรือเงินจากการขายทรัพย์สินทางการ
เงินในประเทศสหรัฐอเมริกา (เงินลงทุนทางตรง) ซึ งจะเริ มต้นตั งแต่วันที  1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป และเงินลงทุน
ทางอ้อมในทรัพย์สินทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Passthru) ซึ งอาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกับสถาบันการเงิน
อื นๆ นอกประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ งจะเริ มต้นตั งแต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป โดย FATCA กําหนดให้สถาบันการเงินของประเทศ
สหรัฐอเมริกาและ FFI ที เข้าร่วมผูกพันตนตามข้อกําหนดของ FATCA (ซึ งรวมถึงธนาคารและสถาบันการเงินในประเทศไทย
ผู้รับฝากทรัพย์สิน ผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน) มีหน้าที ดําเนินการหักเงิน ณ ที จ่ายดังกล่าวก่อนชําระให้กับ
กองทุนรวมที เป็น NPFFI 
(2) ธนาคารและสถาบันการเงินทั งในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทั งผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้
สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน ที เข้าร่วมผูกพันตามข้อกําหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือระงับการทําธุรกรรม
ทางการเงินหรือยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรือบริษัทจัดการ ซึ งอาจทําให้กองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการ
ลงทุนต่อไปได้ และ/หรือดําเนินการลงทุนได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจทําให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถทํารายการ
ผ่านทางผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุนได้อีกต่อไป
เพื อมิให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมได้รับผลกระทบในการดําเนินงานรวมทั งเพื อเป็นการรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วย
ลงทุนโดยรวม บริษัทจัดการและกองทุนรวม (โดยบริษัทจัดการ) จึงเข้าผูกพันตนเพื อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และข้อกําหนด
ของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง และเพื อให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใต้ข้อกําหนด
และหลักเกณฑ์ของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องได้ บริษัทจัดการและกองทุนรวม (ซึ งรวมทั งผู้ที เกี ยวข้องกับการปฎิบัติ
งานของกองทุน เช่น ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน) จึงขอสงวน
สิทธิในการดําเนินการดังนี 
(1) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามที กฎหมายต่างประเทศที 
เกี ยวข้องกําหนด) ให้คํายินยอมบริษัทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการนําส่งข้อมูล (เช่น ชื อ ที อยู่ เลขประจําตัวผู้เสีย
ภาษีของสหรัฐอเมริกา จํานวนและมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ จํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือเงินปันผลที ได้รับ เป็นต้น)
มีอยู่ในบัญชีทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนนั นกับบริษัทจัดการ ให้กับหน่วยงานของรัฐทั งในและต่างประเทศ ตามข้อกําหนด
ของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง
(2) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนนําส่งข้อมูล เอกสาร และ/หรือคํายินยอม เพิ มเติม เพื อยืนยันหรือพิสูจน์ทราบความเกี ยวข้อง
กับประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสัญชาติอเมริกันหรือการให้ข้อมูลตามหัวข้อที กําหนดไว้ในแบบ
ฟอร์มของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจ้งปรับปรุงข้อมูลเมื อข้อมูลที เคยให้ไว้มีการเปลี ยนแปลง
เป็นต้น รวมถึงนําส่งหลักฐานเพื อยืนยันการเข้าร่วมใน FATCA หรือกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง (ในกรณีที เป็นลูกค้า
สถาบันการเงิน) ทั งนี เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายดังกล่าว
(3) ดําเนินการอื นใดเพื อให้สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง

เพื อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบที จะเกิดต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทั งเพื อให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วย
ลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ มขึ นหากมีการดําเนินการที สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องข้างต้น ในกรณีที ผู้
ถือหน่วยลงทุนปฏิเสธการดําเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวน
สิทธิในการดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี ตามความจําเป็นและความเหมาะสม โดยถือว่าผู้ถือหน่วย
ลงทุนดังกล่าวรับทราบการดําเนินการตามที บริษัทจัดการแจ้งนี แล้ว และ/หรือได้ดําเนินการตามข้อตกลงที ได้ระบุไว้ในคําขอ
เปิดบัญชี
(1) ไม่รับคําสั งซื อ/ สับเปลี ยน/ โอน หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว
(2) ระงับหรือหยุดให้บริการ และดําเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว
(3) ดําเนินการหักเงิน ณ ที จ่ายจากรายได้เงินลงทุน เงินปันผลและ/หรือเงินที ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน
รายนั นได้ เพื อให้สอดคล้องกับเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง ทั งนี ต้องไม่ขัดกับกฎหมายของ
ประเทศไทย
(4) ดําเนินการอื นใดอันเป็นการป้องกันหรือลดผลกระทบ หรือทําให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ ม
ขึ น หากมีการดําเนินการที สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องข้างต้น
การดําเนินการดังกล่าวถือเป็นความจําเป็น และเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะเป็นการกระทําเพื อหลีก
เลี ยงมิให้บริษัทจัดการและกองทุนมีการดําเนินการที ไม่สอดคล้องข้อบังคับของ FATCA และกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง
อันจะทําให้กองทุนอาจต้องถูกหัก ณ ที จ่าย หรือถูกปิดบัญชีธนาคารตามที กล่าวแล้วข้างต้น ซึ งในทางปฏิบัติบริษัทจัดการจะ
เลือกดําเนินการเฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามที กฎหมายต่าง
ประเทศที เกี ยวข้องกําหนด)เท่านั น

ทั งนี ในกรณีที กฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิ มเติมข้อกําหนดเพื อรองรับการดําเนินการตามที บริษัทจัดการได้สงวนสิทธิไว้ข้างต้น
บริษัทจัดการ(รวมถึงผู้ที เกี ยวข้อง) จะดําเนินการตามข้อกําหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนําส่งข้อมูลของผู้ถือ
หน่วยลงทุนไปยังหน่วยงาน หรือดําเนินการอื นใดที ราชการกําหนด โดยไม่จําเป็นต้องร้องขอต่อผู้ถือหน่วยลงทุน

7. บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนภายในประเทศไทย และมีวัตถุประสงค์ที จะไม่เสนอขาย
หน่วยลงทุนของกองทุนกับหรือเพื อประโยชน์ของประเทศสหรัฐอเมริกา พลเมืองสหรัฐอเมริกา รวมถึงผู้ที มีหนังสือเดินทางของ
ประเทศสหรัฐอเมริกาหรือผู้ที มีถิ นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา หรือบุคคลซึ งโดยปกติมีถิ นที อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกอง
ทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าวและบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนซึ งจัดให้มีขึ นและดําเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา บริษัทจัดการจึงขอ
สงวนสิทธิที จะปฏิเสธหรือระงับการสั งซื อ การจัดสรร และ/หรือการโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมสําหรับผู้ลงทุน
ที เป็นบุคคลอเมริกัน (US person) ดังที กล่าวมาข้างต้น เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก

21. มาตรการเยียวยากรณีบริษัทจัดการปฏิบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์เกี ยวกับการอนุมัติให้จัดตั ง
กองทุนรวมเป็นการทั วไป : 

ในกรณีที บริษัทจัดการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี ยวกับการอนุมัติให้จัดตั งกองทุนรวมแบบ autoapprove และการ
ฝ่าฝืนหรือการไม่ปฏิบัตินั นก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ลงทุน บริษัทจัดการจะดําเนินการเยียวยาความเสียหายให้แก่ผู้ลงทุน
โดยไม่ชักช้า โดยในกรณีที ไม่สามารถตกลงกันได้ บริษัทจัดการจะยินยอมให้นําข้อพิพาทเข้าสู่การพิจารณาของ
อนุญาโตตุลาการ

22. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที ปฏิบัติตามโครงการจัดการกองทุนรวม ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ
กองทุนรวม และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ และคําสั งที ออกโดยอาศัยอํานาจแห่ง
กฎหมายดังกล่าว ทั งนี ในกรณีที ข้อกําหนดในโครงการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งดังกล่าว
หากบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งนั น ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุน
รวมได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามโครงการแล้ว

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม โดยผู้ดูแล
ผลประโยชน์มีอํานาจลงนามในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การลงนามในข้อผูกพัน
ของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ได้รับการแต่งตั งโดยชอบ ให้ถือว่าผูกพันผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง

การที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจัดการกองทุน
รวมนี ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที จะผูกพันตามข้อกําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมและ
ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม

โครงการจัดการกองทุนรวมที ผ่านการอนุมัติจากสํานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็น
ส่วนหนึ งของข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม

REFERENCE CODE : 

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอเทิร์มฟันด์ 5Y1

10/11/2558 รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม  [0692/2558] หน้า 7 / 30



คําจํากัดความ / คํานิยาม : 

กองทุน หมายถึง กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอเทิร์มฟันด ์5Y1

โครงการ หมายถึง โครงการจัดการกองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอเทิร์มฟันด ์5Y1 

บริษัทจัดการ หมายถึง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จํากัด

หน่วยลงทุน หมายถึง หน่วยลงทุนของกองทุน

หนังสือชี ชวน หมายถึง หนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุน หมายถึง ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน

ผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย หมายถึง ผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ที กจ.9/2555 ว่าด้วยการกําหนดนิยามผู้ลงทุนสถาบันและผ้ลงทุนรายใหญ่ และที แก้ไขเพิ มเติม

ผู้ดูแลผลประโยชน์ หมายถึง ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) 

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน หมายถึง บุคคลที บริษัทจัดการกองทุนรวมมอบหมายให้ทําหน้าที ขายหรือรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนแล้วแต่กรณี ของกองทุน

นายทะเบียน หมายถึง นายทะเบียนหน่วยลงทุน

ผู้สอบบัญชี หมายถึง ผู้สอบบัญชีของกองทุน

วันทําการ หมายถึง วันเปิดทําการตามปกติของบริษัทจัดการ

เสนอขายครั งแรก หมายถึง เสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก

จองซื อ หมายถึง จองซื อหน่วยลงทุนในการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก

หนังสือรับรองสิทธิ หมายถึง หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน

มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหารด้วยจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดตามทะเบียน
หน่วยลงทุน เมื อสิ นวันที คํานวณนั น โดยคํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขที มีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษ
ทศนิยมตามหลักสากล

ตลาดหลักทรัพย์ หมายถึง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สมาคมตลาดตราสารหนี ไทย หมายถึง สมาคมตลาดตราสารหนี ไทย ซึ งจัดตั งขึ นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์

บริษัทจดทะเบียน หมายถึง บริษัทที มีหุ้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทขึ นทะเบียน หมายถึง บริษัทที มีหลักทรัพย์ซื อขายในสมาคมตลาดตราสารหนี ไทย

ใบแสดงสิทธิ หมายถึง ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (depositary receipt) 

หลักทรัพย์อ้างอิง หมายถึง หลักทรัพย์ประเภทใดประเภทหนึ งที ออกโดยบริษัทจดทะเบียนและใช้เพื อรองรับใบแสดงสิทธิ

คําเสนอซื อ หมายถึง คําเสนอซื อหลักทรัพย์ของกิจการเป็นการทั วไปที ผู้ทําคําเสนอซื อต้องปฏิบัติตามประกาศว่าด้วยหลัก
เกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื อครอบงํากิจการ

แก้ไขราคาย้อนหลัง หมายถึง แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องโดยแก้ไขราคาย้อนหลัง
ตั งแต่วันที ราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องจนถึงปัจจุบัน

การชดเชยราคา หมายถึง การเพิ มหรือลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที มีราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
หรือการจ่ายเงินซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องแทนการเพิ มหรือลด
จํานวนหน่วยลงทุน

กิจการ หมายถึง บริษัทที มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทที มีหลักทรัพย์ซื อขายในศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์
หรือบริษัทมหาชนจํากัด

กลุ่มกิจการ หมายถึง บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีที สภาวิชาชีพบัญชีกําหนดเกี ยวกับการจัดทํางบการเงิน
รวม

สถาบันการเงิน หมายถึง สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยดอกเบี ยเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงิน

สมาคม หมายถึง สมาคมที เกี ยวเนื องกับธุรกิจหลักทรัพย์ที ได้รับอนุญาตและจดทะเบียนกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
โดยมีวัตถุประสงค์เพื อทําการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทที เกี ยวกับการจัดการลงทุน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

กฎหมาย ก.ล.ต. หมายถึง พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ
หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ปัจจุบันและที แก้ไขเพิ มเติม

มูลค่าธุรกรรม หมายถึง ราคาซื อรวมผลประโยชน์ที กองทุนพึงได้รับจากธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืนจนถึงวันที มีการ
คํานวณ

1. ชื อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

1.1. ชื อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอเทิร์มฟันด์ 5Y1 

1.2. ชื อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  Asset Plus AI Term Fund 5Y1 

1.3. ชื อย่อ :  ASPAITF5Y1 

1.4. ประเภทโครงการ :  กองทุนเปิด

1.5. ประเภทการขาย :  ขายครั งเดียว

1.6. การกําหนดอายุโครงการ :  กําหนด

1.7. อายุโครงการ : 5  ปี   เดือน   วัน

1.8. อายุโครงการถึงวันที  (กรณีกําหนดอายุเป็นช่วงเวลา) : 

1.9. เงื อนไข (อายุโครงการ) : 

ประมาณ 5 ปี แต่ไม่ต่ํากว่า 4 ปี 11 เดือน และไม่เกิน 5 ปี 1 เดือน นับตั งแต่วันถัดจากวันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุน
รวม โดยบริษัทจัดการจะแจ้งวันครบอายุโครงการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบทางไปรษณีย์ ภายใน 30 วันนับตั งแต่วันถัดจากวัน
จดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะยุติการจัดตั งโครงการ หากหลังจากปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก มูลค่าหน่วยลงทุนที 
จําหน่ายได้แล้วทั งหมดคํานวณตามมูลค่าที ตราไว้ของหน่วยลงทุนตํ่ากว่ามูลค่าขั นตํ่าที จะลงทุนในหลักทรัพย์ได้ตาม
วัตถุประสงค์ของกองทุน โดยบริษัทจัดการจะคืนเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนตามที ระบุไว้ในข้อ 5.2.7
“การคืนเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุน”

1.10. ลักษณะโครงการ :  กองทุนรวมที เสนอขายเฉพาะผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย

2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที ตราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที 
เสนอขาย : 

2.1. จํานวนเงินทุนของโครงการ : 1,000,000,000.00 บาท

2.2. เงื อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) : 

ระหว่างระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจํานวนเงินทุนของ
โครงการได้ไม่เกิน ร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ

2.3. มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย : 10.0000 บาท

2.4. จํานวนหน่วยลงทุน : 100,000,000.0000 หน่วย

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรก : 10 บาท

2.6. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก : 50,000.00 บาท

2.7. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป : 

2.8. มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด

2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่าของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด

2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด

2.12. รายละเอียดเพิ มเติม : 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน
ลักษณะพิเศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า ประเภทและอัตราส่วนการ
ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

เพื อเพิ มทางเลือกในการลงทุนสําหรับผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย (accredited investors) ที มีศักยภาพในการดูแลตนเอง ที มุ่งหวัง
ผลตอบแทนที ดี และยอมรับความเสี ยงของการลงทุนได้ในระดับสูง

3.2. ชนิดกองทุนรวม :  ลงทุนโดยตรง

3.3. ประเภทกองทุนรวม :  ทั วไป

3.4. นโยบายการลงทุน :  ตราสารแห่งหนี 

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้าม)ี :  

3.6. การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) :  ลงทุน
เพื อ การลดความเสี ยง (Hedging)

3.7. การลงทุนในตราสารที มีลักษณะของสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ไม่ลงทุน

3.8. ลักษณะพิเศษ : 

ไม่มี

3.9. รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 

รายละเอียดเพิ มเติมเกี ยวกับนโยบายการลงทุน

1. กองทุนมีนโยบายที จะลงทุนในตราสารแห่งหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน ตราสารทางการเงิน และ/หรือเงินฝาก และ/หรือหลัก
ทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดให้กองทุนลงทุนได้

2. กองทุนอาจจะพิจารณาลงทุนในตราสารแห่งหนี ต่างประเทศ และอาจเข้าทําสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives)โดยมี
วัตถุประสงค์เพื อลดความเสี ยง (Hedging) จากการลงทุน ตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกําหนด
โดยจะไม่ลงทุนในหรือมีไว้ซึ งตราสารที มีลักษณะของสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured note)

3. กรณีที กองทุนมีการลงทุนในต่างประเทศ บริษัทจัดการมีนโยบายที จะทําการป้องกันความเสี ยงด้านอัตราแลกเปลี ยนเงินตรา
ต่างประเทศเต็มจํานวน (Fully hedge)

4. กองทุนอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ งตราสารแห่งหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือตํ่ากว่าที สามารถลงทุนได้ (NonInvestment
Grade) และ/หรือตราสารที ไม่ได้รับการจัดอ้นดับความน่าเชื อถือ (Unrated Securities) ซึ งเป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือได้รับ
ความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

3.10. การลงทุนในต่างประเทศ : ลงทุนในต่างประเทศบางส่วน
วงเงินการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน ไม่เกิน 0  ล้านเหรียญ หรือไม่เกินร้อยละ 79.00  ของ NAV
และมีนโยบายลดหรือป้องกันความเสี ยงจากอัตราแลกเปลี ยนทั งหมดที มีอยู่

3.11. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 

กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในต่างประเทศไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและไม่เกินวงเงินที ได้รับจัดสรร

3.12. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.12.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในประเทศ : 

บริษัทจัดการจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื นอย่างใดอย่างหนึ งหรือหลาย
อย่างตามที ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนประกาศกําหนดดังต่อไปนี รวมถึงการลงทุนในหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือหาดอกผลโดย
วิธีอื นอย่างใด ตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการกํากับตลาดทุนจะได้มี
ประกาศแก้ไขหรือเพิ มเติม หรือผ่อนผันให้กองทุนรวมสามารถลงทุนได้เพิ มเติมในอนาคตอีกด้วย
3.12.1.1 ตราสารแห่งหนี ในประเทศ ได้แก่ หลักทรัพย์ ตราสาร หรือสัญญา ที เสนอขายในประเทศ หรือมีผู้ออกหรือคู่สัญญา
เป็นนิติบุคคลที จัดตั งขึ นตามกฎหมายไทย ดังต่อไปนี 
(1) ตราสารแห่งหนี ที มีลักษณะคล้ายเงินฝาก ได้แก่
(1.1) ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน บัตรเงินฝาก หรือหุ้นกู้ระยะสั น ที ธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น ธนาคารพาณิชย์ หรือ
บริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกัน
(1.2) ตั วแลกเงินหรือตั วสัญญาใช้เงินที บริษัทหลักทรัพย์ที ประกอบธุรกิจประเภทการให้สินเชื อเพื อธุรกิจหลักทรัพย์เป็นผู้ออก
ซึ งกําหนดวันใช้เงินตามตั วไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตั ว และเป็นตั วเมื อทวงถามหรือเมื อได้เห็น
(1.3) ตั วแลกเงินหรือตั วสัญญาใช้เงินอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที ออก ซึ งมีอันดับความน่าเชื อถือดังต่อไปนี 
(ก) อันดับความน่าเชื อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับแรก ทั งนี ในกรณีที เป็นอันดับความน่าเชื อถือของผู้
ออกตราสาร ต้องเป็นอันดับความน่าเชื อถือที ได้มาจากการจัดอันดับความน่าเชื อถือระยะสั น (shortterm rating) ด้วย หรือ
(ข) อันดับความน่าเชื อถือของผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกัน อยู่ในอันดับที สามารถลงทุนได ้(investment
grade) ทั งนี โดยการจัดอันดับความน่าเชื อถือของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื อถือภายใต้ชื อ Standard & Poor หรือ
Moody’s หรือ Fitch หรือสถาบันอื นที สํานักงานกําหนดเพิ มเติม
(2) ตราสารแห่งหนี ทั วไป ได้แก่
(2.1) ตราสารภาครัฐไทย อันได้แก่
(ก) ตั วเงินคลัง
(ข) พันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
(ค) พันธบัตร ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน หุ้นกู้ หรือใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้นกู้ ที กระทรวงการคลังหรือกองทุนเพื อการ
ฟื นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินเป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล หรือผู้ค้ําประกัน
(2.2) ตราสารภาครัฐต่างประเทศ อันได้แก่ ตราสารที มีรูปแบบทํานองเดียวกับตราสารภาครัฐไทยที รัฐบาลต่างประเทศ
องค์การหรือหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศ รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศ เป็นผู้ออก
หรือผู้ค้ําประกัน ทั งนี ตราสารดังกล่าวต้องมีลักษณะตามเงื อนไขท้ายข้อ 3.12.1.1 ด้วย
(2.3) ตราสารที เปลี ยนมือได้ ซึ งหมายถึง พันธบัตร ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน หรือหุ้นกู้ที ไม่รวมถึงหุ้นกู้แปลงสภาพและหุ้น
กู้อนุพันธ์ ที สํานักงานอนุญาตให้เสนอขายในลักษณะทั วไปหรือในลักษณะจํากัด หรือที ออกภายใต้ข้อผูกพันที กําหนดและ
อนุญาตโดยกระทรวงการคลัง หรือที นิติบุคคลที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ นเป็นผู้ออก หรือที เป็นหลักทรัพย์ที ออกใหม่ ซึ งผู้
ออกหลักทรัพย์ได้เสนอขายหลักทรัพย์ที ออกใหม่นั นทั งหมดต่อผู้ถือหุ้นโดยได้รับชําระราคาเต็มมูลค่าที เสนอขายจากผู้ถือหุ้น
ทั งนี ตราสารที เปลี ยนมือได้ต้องมีลักษณะตามเงื อนไขท้ายข้อ 3.12.1.1 ด้วย
(2.4) ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทยที มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้ที ไม่ใช่หุ้นกู้
อนุพันธ์
(2.5) ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน หุ้นกู้ หรือใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้นกู้ ที เสนอขายในต่างประเทศโดยมีผู้ออกเป็น
นิติบุคคลที จัดตั งขึ นตามกฎหมายไทย ทั งนี หุ้นกู้ดังกลา่วไมร่วมถงึหุน้กูแ้ปลงสภาพและหุน้กูอ้นุพันธ์
(2.6) หน่วยลงทุนหรือใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหน่วยลงทุนของกอ งทุนรวมตราสารแห่งหนี หรือของกองทุนรวมอื นที มีนโย
บายการลงทุนเฉพาะเงินฝาก ตราสารแห่งหนี หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที สํานักงานกําหนด หรือให้ความเห็นชอบ เช่น
กองทุนรวมตลาดเงิน เป็นต้น
(2.7) ธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืน ทั งนี บริษัทจัดการต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
(2.8) ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์โดยหลักทรัพย์ที ให้ยืมเป็นตราสารแห่งหนี ตาม (1.1)(1.2)(1.3) (2.1)(2.2)(2.3)(2.4)
หรือ (2.6) ทั งนี บริษัทจัดการต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

ในกรณีที ตราสารแห่งหนี ตามข้อ 3.12.1.1 เป็นตั วแลกเงินหรือตั วสัญญาใช้เงินที มีการจ่ายผลตอบแทน ผลตอบแทนนั นต้อง
อยู่ในรูปอัตราดอกเบี ยคงที หรืออัตราดอกเบี ยลอยตัวเท่านั น

การรับรอง รับอาวัล สลักหลัง หรือคํ้าประกันของบุคคลที กําหนดไว้ในข้อ 3.12.1.1 ต้องเป็นการรับรองตลอดไป รับอาวัลทั ง
จํานวน สลักหลังโอนประเภทมีสิทธิไล่เบี ยโดยไม่มีข้อกําหนดลบล้างหรือจํากัดความรับผิดของผู้สลักหลัง หรือค้ําประกันต้น
เงินและดอกเบี ยเต็มจํานวนแบบไม่มีเงื อนไข

เงื อนไข : ตราสารภาครัฐต่างประเทศตามข้อ (2.2) และตราสารที เปลี ยนมือได้ตามข้อ (2.3) ต้องมีลักษณะดังต่อไปนี 
(1) เป็นตราสารขึ นทะเบียนในสมาคมตลาดตราสารหนี ไทย
(2) มีราคาที เหมาะสมตามที สมาคมตลาดตราสารหนี ไทยกําหนด หรือมีผู้แสดงตนต่อบุคคลทั วไปว่าพร้อมจะเสนอราคาซื อ
และรับซื อตราสารนั น ในราคาดังกล่าว (bid price แบบ firm quote) ตามจํานวนและวิธีการที สมาคมตลาดตราสารหนี ไทย
กําหนดอยู่เสมอ โดยได้ส่งสําเนาราคาแก่สมาคมตลาดตราสารหนี ไทยตลอดอายุของตราสารนั น และ
(3) เป็นตราสารที เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 
(ก) ในกรณีที เป็นตราสารภาครัฐต่างประเทศ ตราสารดังกล่าวต้องเป็นตราสารที มีอันดับความน่าเชื อถือของตราสารหรือของผู้
ออกตราสารอยู่ในอันดับที สามารถลงทุนได ้(investment grade) เว้นแต่ผู้ออกตราสารดังกล่าวเป็นรัฐวิสาหกิจตามกฎหมาย
ต่างประเทศ ตราสารนั นต้องมีอันดับความน่าเชื อถือของตราสารอยู่ในอันดับที สามารถลงทุนได ้(investment grade) เท่านั น
(ข) ในกรณีที ผู้ออกตราสารเป็นนิติบุคคลต่างประเทศ ตราสารนั นต้องมีอันดับความน่าเชื อถือของตราสารอยู่ในอันดับที 
สามารถลงทุนได ้(investment grade) 
(ค) ในกรณีที กองทุนลงทุนในตราสารอื นนอกเหนือจาก (ก) และ (ข) ในการเสนอขายครั งแรก หากตราสารดังกล่าวไม่มี
อันดับความน่าเชื อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับที สามารถลงทุนได ้(investment grade) ตราสารนั นต้อง
มีบริษัทจัดการไม่ต่ํากว่าสามรายเป็นผู้ซื อตราสารดังกล่าวเพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนภายใต้การจัดการ

3.12.1.2 ตราสารกึ งหนี กึ งทุน ได้แก่
(1) หุ้นกู้แปลงสภาพที เสนอขายในประเทศ ซึ งต้องมีลักษณะตามเงื อนไขในท้ายข้อ 3.12.1.1 (1) และ (2) ทั งนี ในกรณีที 
กองทุนลงทุนในหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวในการเสนอขายครั งแรก หุ้นกู้แปลงสภาพนั นต้องเป็นหุ้นกู้แปลงสภาพที มีอันดับ
ความน่าเชื อถืออยู่ในอันดับที สามารถลงทุนได ้(investment grade) หรือเป็นหุ้นกู้แปลงสภาพที มีบริษัทจัดการไม่ตํ่ากว่าสาม
รายเป็นผู้ซื อตราสารดังกล่าวเพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนภายใต้การจัดการ
ในกรณีที หุ้นกู้แปลงสภาพตามวรรคหนึ งมีการค้ําประกัน การค้ําประกันดังกล่าวต้องเป็นการค้ําประกันต้นเงินและดอกเบี ยเต็ม
จํานวนแบบไม่มีเงื อนไข
(2) หุ้นกู้แปลงสภาพที เสนอขายในต่างประเทศโดยมีผู้ออกเป็นนิติบุคคลที จัดตั งขึ นตามกฎหมายไทย

นอกจากนี ในการลงทุนในตราสารกึ งหนี กึ งทุนนั น ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 
(1) ในขณะที ลงทุน หรือได้มา มูลค่าของหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวมีมูลค่าสูงกว่าราคาตลาดของหุ้นที รองรับหุ้นกู้แปลงสภาพ
นั น (out of the money) 
(2) ในกรณีที มีการใช้สิทธิแปลงสภาพ ให้บริษัทจัดการขายหุ้นที ได้รับจากการแปลงสภาพนั นภายใน 30 วัน นับแต่วันที ได้หุ้น
ดังกล่าวมา
การใช้สิทธิแปลงสภาพตาม (2) หมายความว่า การแปลงสภาพแห่งสิทธิในหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้น ไม่ว่าการแปลงสภาพดัง
กล่าวจะเกิดจากการใช้สิทธิแปลงสภาพหรือเกิดจากข้อกําหนดบังคับการแปลงสภาพ

3.12.1.3 เงินฝากในสถาบันการเงินตามกฎหมายไทย

3.12.1.4 สัญญาซื อขายล่วงหน้าที มีตัวแปรเป็นอัตราแลกเปลี ยนเงิน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื อลดความเสี ยง (hedging) ตาม
หลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

3.12.1.5 หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์

3.12.1.6 ทรัพย์สินอื นที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กําหนดเพิ มเติมในอนาคต หรือทรัพย์สินอื นที มีลักษณะทํานองเดียว
กับ 3.12.1.1 – 3.12.1.5 โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

3.12.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในต่างประเทศ : 

บริษัทจัดการอาจลงทุนในทรัพย์สินในต่างประเทศเพื อกองทุนได้เทียบเท่ากับประเภททรัพย์สินในประเทศ โดยกรอบประเทศ
ที ลงทุนต้องมีคุณสมบัติดังนี 
1. มีการเสนอขายในประเทศที มีหน่วยงานกํากับดูแลเป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO หรือประเทศที มีตลาดหลักทรัพย์เป็น
สมาชิกของ WFE 
2. การลงทุนนั นต้องไม่ทําให้การจัดการกองทุนเบี ยงเบนไปจากวัตถุประสงค์ หรือนโยบายการลงทุนของกองทุนและไม่ทําให้
กองทุนขาดทุนเป็นมูลค่าสูงกว่ามูลค่าลงทุน
3. บริษัทจัดการต้องสามารถเข้าถึงข้อมูลเกี ยวกับหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินดังกล่าวเป็นภาษาอังกฤษผ่านระบบอินเตอร์เนตได้
4. มีข้อมูลทางด้านราคาที สะท้อนมูลค่ายุติธรรม โดยเป็นราคาที น่าเชื อถือ อ้างอิงได้ และสอดคล้องตามหลักวิชาการอันเป็นที 
ยอมรับในระดับสากล
5. มีการคุ้มครองประโยชน์ของผู้ลงทุน (investor protection) ที ถือได้ว่าเทียบเท่ากับการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที 
มีลักษณะคล้ายกันในประเทศไทย
6. ลักษณะอื นใดที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจกําหนดเพิ มเติม

3.12.2.1 ตราสารแห่งหนี ต่างประเทศ ได้แก่ หลักทรัพย์หรือตราสารที ออกโดยบุคคลต่างประเทศ และเสนอขายในต่าง
ประเทศ
(1) ตราสารภาครัฐต่างประเทศ อันได้แก่
(1.1) พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี ที รัฐบาลต่างประเทศ องค์การหรือหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศหรือองค์การระหว่าง
ประเทศเป็นผู้ออก หรือผู้ค้ําประกัน
(1.2) พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี ที รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายต่างประเทศเป็นผู้ออก หรือผู้ค้ําประกัน
(2) ตราสารแห่งหนี ภาคเอกชน อันได้แก่ ตราสารแห่งหนี ที ออกโดยนิติบุคคลต่างประเทศ ทั งนี ผู้ลงทุนต้องสามารถเข้าถึง
ข้อมูลเกี ยวกับตราสารแห่งหนี ดังกล่าวเป็นภาษาอังกฤษผ่านระบบอินเตอร์เนตด้วย
(3) ตราสารแห่งหนี อื น อันได้แก่ หน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที เป็นกองทุนรวมตราสารแห่งหนี หรือกองทุนรวมอื น
ที มีนโยบายการลงทุนเฉพาะเงินฝาก ตราสารแห่งหนี หรือทรัพย์สินอื นที สํานักงานให้ความเห็นชอบให้ลงทุนได้ เช่น กองทุน
รวมตลาดเงิน เป็นต้น ซึ งต้องเป็นไปตามเงื อนไขที สํานักงานคณะกํารรมการ ก.ล.ต.ประกาศกําหนด ดังต่อไปนี 
(3.1) ต้องเป็นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที อยู่ภายใต้การกํากับดูแลของหน่วยงานกํากับดูแล
ด้านหลักทรัพย์และตลาดซื อขายหลักทรัพย์ที เป็นสมาชิกสามัญของ International Organizations of Securities 
Commission (IOSCO) หรือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที มีการซื อขายในตลาดซื อขายหลักทรัพย์
ที เป็นสมาชิกของ World Federations of Exchange (WFE) 
(3.2) ต้องเป็นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที มีทรัพย์สินที ลงทุนเป็นประเภทและชนิดเดียวกับ
ทรัพย์สินที กองทุนอาจลงทุนหรือมีไว้ได้ เว้นแต่เป็นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที มีนโยบาย
การลงทุนในทองคําโดยตรง
(3.3) ในกรณีที เป็นการลงทุนหรือมีไว้เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป (retail fund) กองทุน
สํารองเลี ยงชีพ หรือกองทุนส่วนบุคคลรายย่อย หน่วยลงทุนที จะลงทุนหรือมีไว้ได้ ต้องเป็นหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมต่างประเทศที จัดตั งขึ นเพื อผู้ลงทุนทั วไปเช่นกัน
(3.4) ต้องไม่ใช่หน่วยลงทุนของกองทุนรวมประเภทเฮ็ดจ์ฟันด ์(hedge fund)

3.12.2.2 ตราสารหนี ที มีลักษณะคล้ายเงินฝาก ได้แก่ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน บัตรเงินฝาก หรือหุ้นกู้ระยะสั นที 
ออกโดยสถาบันการเงินต่างประเทศ ที ตั งอยู่ในประเทศที กองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินต่างประเทศ ทั งนี ให ้
หมายรวมถึงการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงิน (money market fund) ในต่างประเทศด้วย โดยการ
มีไว้ซึ งเงินฝากหรือตราสารดังกล่าวต้องมีวัตถุประสงค์เพื ออํานวยความสะดวกหรือป้องกันปัญหาในการดําเนินงานใน
ต่างประเทศของกองทุน เช่น เพื อรอการลงทุน หรือเพื อชําระค่าใช้จ่าย หรือเพื อรักษาสภาพคล่องของกองทุนเป็นต้น

3.12.2.3 สัญญาซื อขายล่วงหน้าที มีวัตถุประสงค์ เพื อการลดความเสี ยง (hedging) ตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

3.12.2.4 เงินฝากในสถาบันการเงินต่างประเทศ

3.13.2.5 ใบแสดงสิทธิในประโยชน์ที เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงที มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นพันธบัตร หรือหุ้นกู้ที มิใช่หุ้นกู้อนุพันธ์

3.12.2.6 หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และตราสารของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศ

3.12.2.7 ทรัพย์สินอื นที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กําหนดเพิ มเติมในอนาคตหรือทรัพย์สินอื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับ
ข้อ 3.12.2.1 3.12.2.6 โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน

3.13. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม : 

3.13.1. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นในประเทศ : 

บริษัทจัดการจะลงทุนหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื นเพื อเป็นทรัพย์สินของ
กองทุนรวม ตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนดดังต่อไปนี ในกรณีที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศแก้ไขเปลี ยนแปลงอัตราส่วนการลงทุน
บริษัทจัดการจะลงทุนให้เป็นไปตามประกาศที แก้ไขด้วย

3.13.1.1 บริษัทจัดการอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินดังต่อไปนี เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม โดยไม่จํากัดอัตราส่วน
(1) ตราสารภาครัฐไทย
(2) ตราสารภาครัฐต่างประเทศตามข้อ 3.12.1.2 (2.2) ที มีอันดับความน่าเชื อถืออยู่ในสองอันดับแรก หรือสัญญาซื อขายล่วง
หน้าที มีสินค้าเป็นตราสารดังกล่าว

ในกรณีของกองทุนรวมเปิด มูลค่าของตราสารภาครัฐต่างประเทศตามข้อ (2) เมื อรวมกันแล้วต้องไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่า
ตราสารนั นในแต่ละรุ่น เว้นแต่เป็นกองทุนรวมเปิดที มีการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งล่วงหน้าซึ งระบุเวลาแน่นอน
(auto redemption) 

3.13.1.2 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งตราสารภาครัฐต่างประเทศที นอกเหนือจากข้อ 3.13.1.1 (2) หรือสัญญาซื อขาย
ล่วงหน้าที มีสินค้าเป็นตราสารดังกล่าว เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนได้ โดยมีมูลค่ารวมกันทั งสิ นเมื อคํานวณเฉพาะผู้ออกหรือ
ผู้เป็นคู่สัญญารายนั น ไม่เกินร้อยละ 35 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

การคํานวณอัตราส่วนตามวรรคหนึ ง ให้นับตราสารตามวรรคหนึ งและทรัพย์สินทุกประเภทที ผู้ออกหรือผู้เป็นคู่สัญญารายดัง
กล่าวเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญา ซึ งกองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินเหล่านั น
รวมในอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าวด้วย
ในกรณีของกองทุนรวมเปิด มูลค่าของตราสารภาครัฐต่างประเทศตามวรรคหนึ ง ต้องไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าตราสารนั นใน
แต่ละรุ่น เว้นแต่เป็นกองทุนรวมเปิดที มีการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งล่วงหน้าซึ งระบุเวลาแน่นอน (auto
redemption) 

3.13.1.3 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินดังต่อไปนี ซึ งธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น ธนาคารพาณิชย์
หรือบริษัทเงินทุนรายใดเป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญา เพื อเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนได้ โดยมีมูลค่ารวมกันทั งสิ นเมื อคํานวณเฉพาะธนาคารหรือบริษัทเงินทุนรายนั น ไม่เกินร้อยละ 25 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
(1) ตราสารแห่งหนี ในประเทศ ตามข้อ 13.2.1.1
(2) ตราสารกึ งหนี กึ งทุน ตามข้อ 13.2.1.2 
(3) เงินฝากในสถาบันการเงินตามกฎหมายไทย ตามข้อ 13.2.1.3
(4) สัญญาซื อขายล่วงหน้าตามข้อ 3.12.1.4 ที คู่สัญญามี อันดับความน่าเชื อถืออยู่ในอันดับที สามารถลงทุนได ้(investment
grade)
การคํานวณอัตราส่วนตามวรรคหนึ ง ให้นับตราสารตามวรรคหนึ งและทรัพย์สินตามข้อ 3.13.1.7 (1) ที ธนาคารหรือบริษัทเงิน
ทุนดังกล่าวเป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญา ซึ งกองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้รวมใน
อัตราส่วนดังกล่าว โดยในกรณีของธนาคารพาณิชย์หากธนาคารพาณิชย์นั นเป็นสาขาของธนาคารต่างประเทศให้นําทรัพย์สินที 
นาคารต่างประเทศดังกล่าวเป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้อาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ําประกันหรือคู่สัญญา ซึ งกองทุนได้ลงทุนหรือมี
ไว้รวมในอัตราส่วนดังกล่าวด้วย

ทั งนี ในกรณีที กองทุนมีเงินฝากในนิติบุคคลตามวรรคหนึ ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื อการดําเนินงานของกองทุน มิให้นับมูลค่าของ
เงินฝากดังกล่าวรวมในอัตราส่วนตามวรรคหนึ ง

3.13.1.4 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินดังต่อไปนี ที บุคคลใดเป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลัก
หลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญา เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนได้ โดยมีมูลค่ารวมกันทั งสิ นเมื อคํานวณเฉพาะผู้ออก ผู้สั งจ่าย
ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญารายนั น ไม่เกินร้อยละ 25 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
(1) ตราสารแห่งหนี ในประเทศตามข้อ 3.12.1.1 
(2) ตราสารกึ งหนี กึ งทุนตามข้อ 3.12.1.3 
(3) สัญญาซื อขายล่วงหน้า ตามข้อ 3.12.1.4 ที คู่สัญญามีอันดับความน่าเชื อถืออยู่ในอันดับที สามารถลงทุนได ้(investment
grade) 
ตราสารแห่งหนี ตาม (1) มิให้หมายความรวมถึงหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที ถูกจัดให้เป็นตราสารแห่งหนี ตามข้อ 3.12.1.1

3.13.1.5 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินที กลุ่มกิจการใดเป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้คํ้า
ประกัน หรือคู่สัญญา เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนได้ โดยมีมูลค่ารวมกันทั งสิ นของกลุ่มกิจการนั นไม่เกินอัตราอย่างใดอย่าง
หนึ งดังต่อไปนี แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า
(1) ร้อยละสามสิบของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน
(2) อัตราที คํานวณได้จากนํ้าหนักของกลุ่มกิจการดังกล่าวในตัวชี วัด (benchmark) ของกองทุนนั นรวมกับร้อยละสิบของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนนั น ทั งนี ตัวชี วัดดังกล่าวต้องเป็นดัชนีหรือองค์ประกอบของดัชนี ที มีการเผยแพร่อย่างกว้างขวาง
และสอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนั น

3.13.1.6 การลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินที บริษัทในกลุ่มกิจการใดเป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย หรือคู่สัญญา เพื อเป็นทรัพย์สินของกอง
ทุน หากทรัพย์สินดังกล่าวเป็นองค์ประกอบที ใช้ในการคํานวณตัวชี วัด (benchmark) ของกองทุนนั น บริษัทจัดการอาจลงทุน
หรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินดังกล่าวโดยมีมูลค่ารวมกันทั งสิ นเมื อคํานวณเฉพาะผู้ออก ผู้สั งจ่าย หรือคู่สัญญารายนั น ไม่เกินอัตราที 
คํานวณได้จากนํ้าหนักของทรัพย์สินดังกล่าวในตัวชี วัดรวมกับร้อยละสิบของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั งนี เฉพาะใน
กรณีที อัตราดังกล่าวสูงกว่าอัตราส่วนที กําหนดไว้ในข้อ 3.13.1.3 และข้อ 3.13.1.4 แล้วแต่กรณี
มิให้นําความในข้อ 3.13.1.3 และข้อ 3.13.1.4 มาใช้บังคับกับกรณีตามวรรคหนึ ง

3.13.1.7 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินอื นนอกเหนือจากกรณีที กําหนดไว้ในข้อ 3.13.1.2 ข้อ 3.13.1.3 และ
ข้อ 3.13.1.4 เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมตามอัตราส่วนดังต่อไปนี 
(1) การลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินดังกล่าวซึ งบุคคลใดเป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่
สัญญา ต้องมีมูลค่ารวมกันทั งสิ นเมื อคํานวณเฉพาะผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญา
รายนั น ไม่เกินร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
(2) การลงทุนในหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินตาม (1) เมื อคํานวณรวมทุกบุคคลที เป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง
ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญาแล้วต้องมีมูลค่ารวมกันทั งสิ นไม่เกินร้อยละ15 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

3.13.1.8 ในกรณีของกองทุนรวม ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมลงทุนหรือมีไว้ซึ งเงินฝาก บัตรเงินฝาก ตั วแลกเงิน หรือตั ว
สัญญาใช้เงิน ที ธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ บรรษัทตลาดรอง
สินเชื อที อยู่อาศัย หรือสถาบันการเงินที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น เป็นผู้ออกหรือคู่สัญญา เป็นจํานวนที มีมูลค่ารวมโดยเฉลี ย
ในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 45 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

อัตราส่วนตามวรรคหนึ งมิให้นํามาใช้บังคับกับกองทุนรวมที มีการกําหนดอายุโครงการตั งแต่หนึ งปีขึ นไป ทั งนี เฉพาะในระยะ
เวลาหกเดือนก่อนวันครบกําหนดอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม
ในกรณีที เงินฝากหรือตราสารแห่งหนี ที มีลักษณะคล้ายเงินฝากที กองทุนรวมลงทุนในหรือมีไว้เกินอัตราส่วนที กําหนดตามวรรค
หนึ ง ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินดังกล่าวให้มีมูลค่ารวมโดยเฉลี ยไม่เกินร้อยละ 45 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมภายในสามสิบวันนับแต่วันสิ นรอบปีบัญชีนั น ทั งนี ให้คํานวณอัตราส่วนการลงทุนหรือมีไว้ซึ ง
ทรัพย์สินดังกล่าวโดยเฉลี ยตั งแต่วันแรกของรอบปีบัญชีนั นจนถึงวันที ทรัพย์สินนั นมีมูลค่าเป็นไปตามอัตราส่วนดังกล่าว

เมื อบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ปฏิบัติตามวรรคสามแล้ว ให้บริษัทรายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมทราบภายใน
วันทําการถัดจากวันที ทรัพย์สินนั นมีมูลค่ารวมโดยเฉลี ยไม่เกินร้อยละ 45 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม เพื อให้ผู้
ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ตรวจสอบการปฏิบัติดังกล่าว ทั งนี บริษัทต้องดําเนินการให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน
รวมแจ้งให้สํานักงานทราบภายในห้าวันนับแต่วันที ได้รับรายงานจากบริษัทด้วย

หากบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถปฏิบัติตามวรรคสามได้ สํานักงานอาจสั งให้บริษัทเลิกกองทุนรวมนั น

3.13.1.9 ในกรณีที มีเหตุจําเป็นและสมควร เพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนอันเนื องมาจากปัญหาความผันผวน
(fluctuation) ของตลาดเงินและตลาดทุนในวงกว้างในรอบปีบัญชีใด บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจขอผ่อนผันต่อสํานักงาน
เพื อไม่ต้องนําการลงทุนในหรือมีไว้ซึ งเงินฝาก บัตรเงินฝาก ตั วแลกเงิน หรือตั วสัญญาใช้เงิน ในช่วงเวลาที เกิดความผันผวนดัง
กล่าวมารวมคํานวณอัตราส่วนการลงทุนตามข้อ 3.13.1.8 ได้สําหรับรอบปีบัญชีนั น

3.13.1.10 บริษัทจัดการอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ งสัญญาซื อขายล่วงหน้า ที มีวัตถุประสงค์เพื อการลดความเสี ยง (hedging)
เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนได้ โดยไม่เกินมูลค่าความเสี ยงทั งหมดที กองทุนมีอยู่

3.13.1.11 การคํานวณมูลค่าการลงทุนหรือมีไว้ซึ งสัญญาซื อขายล่วงหน้าเพื อการคํานวณอัตราส่วนการลงทุน ตามข้อ
3.13.1.2 ข้อ 3.13.1.3 และข้อ 3.13.1.4 ให้นับมูลค่าที คู่สัญญาอีกผ่ายหนึ งมีหน้าที ต้องชําระตามสัญญาซื อขายล่วงหน้า รวม
คํานวณในอัตราส่วนของบุคคลที เป็นคู่สัญญาดังกล่าว เว้นแต่กรณีที กองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้ซึ งสัญญานั น ในศูนย์ซื อขาย
สัญญาซื อขายล่วงหน้า บริษัทจัดการไม่ต้องคํานวณมูลค่าและอัตราส่วนตามที กําหนดในข้อดังกล่าว

3.13.1.12 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนได้
โดยมีมูลค่าไม่เกินร้อยละ 25 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

3.13.1.13 บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งหน่วยลงทุนและใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหน่วยลงทุนเพื อเป็น
ทรัพย์สินของกองทุนรวมได้ ไม่เกินอัตราส่วนดังต่อไปนี ทั งนี การลงทุนดังกล่าวไม่รวมถึงหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย์
(1) ลงทุนหรือมีไว้ซึ งหน่วยลงทุนและใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหน่วยลงทุนของแต่ละกองทุนรวมที บริษัทจัดการอื นเป็นผู้รับ
ผิดชอบดําเนินการ ไม่เกินร้อยละ 25 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของแต่ละกองทุนรวมที บริษัทจัดการเป็นผู้รับผิดชอบดําเนินการ
(2) ลงทุนหรือมีไว้ซึ งหน่วยลงทุนและใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหน่วยลงทุนของทุกกองทุนรวมที บริษัทจัดการอื นเป็นผู้รับผิด
ชอบดําเนินการ ไม่เกินร้อยละ 25 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของแต่ละกองทุนรวมที บริษัทจัดการเป็นผู้รับผิดชอบดําเนินการ

3.13.1.14 บริษัทจัดการอาจทําธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืนในนามกองทุนได้ โดยมีมูลค่าธุรกรรมรวมกันทั งสิ นไม่เกิน
ร้อยละ 25 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

3.13.1.15 การลงทุนในหรือมีไว้ซึ งธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืน ให้บริษัทจัดการคํานวณอัตราส่วนการลงทุนตาม
ข้อ3.13.1.3 และ 3.13.1.4 ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 
(1) ในกรณีที มูลค่ารวมของหลักทรัพย์ หรือตราสารแห่งหนี ที ซื อและที โอนมาเพื อดํารงมูลค่าธุรกรรมตามประกาศกําหนด (ถ้า
มี) ณ สิ นวันไม่น้อยกว่ามูลค่าธุรกรรม ให้นําหลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนี ดังกล่าวมาคํานวณอัตราสาวนการลงทุนเท่ากับ
มูลค่าธุรกรรม ทั งนี บริษัทจัดการไม่ต้องนําธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืนมาคํานวณอัตราส่วนการลงทุนที คู่สัญญา
(2) ในกรณีมูลค่ารวมของหลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนี ที ซื อและที โอนมาเพื อดํารงมูลค่าธุรกรรมตามประกาศกําหนด (ถ้าม)ี 
ณ สิ นวัน น้อยกว่ามูลค่าธุรกรรม ให้คํานวณอัตราส่วนการลงทุนดังต่อไปนี 
(ก) นําหลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนี ดังกล่าวมาคํานวณอัตราส่วนการลงทุนเท่ากับมูลค่าหลักทรัพย์ หรือตราสารแห่งหนี นั น
ตามราคาตลาด และ
(ข) นําธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืนมาคํานวณอัตราส่วนการลงทุนที คู่สัญญาเท่ากับส่วนต่างของมูลค่าธุรกรรมกับมูลค่า
หลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนี นั นตามราคาตลาด
(3) ในกรณีเป็นธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืนตามสัญญาที มีข้อกําหนดให้คํานวณมูลค่าหลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนี ที 
ซื อและมูลค่าธุรกรรมรวมเป็นยอดสุทธิของธุรกรรมทั งหมดที กองทุนมีอยู่กับคู่สัญญารายเดียวกัน และที สัญญากําหนดให้
สามารถบังคับชําระหนี ตามธุรกรรมใดธุรกรรมหนึ งจากหลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนี ที ซื อหรือทรัพย์สินที โอนเพื อดํารงมูลค่า
ธุรกรรมตามประกาศกําหนด (ถ้ามี) ของธุรกรรมอื นได้ ให้คํานวณอัตราส่วนการลงทุนดังนี 
(ก) ในกรณีที มูลค่ารวมของหลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนี ที ซื อและที โอนมา เพื อดํารงมูลค่าธุรกรรมตามประกาศกําหนด (ถ้า
มี) ณ สิ นวันของแต่ละธุรกรรม มีมูลค่าไม่น้อยกว่ามูลค่าธุรกรรมแต่ละธุรกรรมนั น ให้คํานวณอัตราสาวนการลงทุนตามหลัก
เกณฑ์ในข้อ (1) 
(ข) ในกรณีที มูลค่ารวมของหลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนี ที ซื อและที โอนมา เพื อดํารงมูลค่าธุรกรรมตามประกาศกําหนด(ถ้า
มี) ณ สิ นวันของแต่ละธุรกรรม มีมูลค่าน้อยกว่ามูลค่าธุรกรรมแต่ละธุรกรรม ให้คํานวณอัตราส่วนการลงทุนตามหลักเกณฑ์ใน
ข้อ (2) 
(ค) ในกรณีที บางธุรกรรมที มูลค่ารวมของหลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนี ที ซื อและที โอนมาเพื อดํารงมูลค่าธุรกรรมตามประกาศ
กําหนด (ถ้ามี) ณ สิ นวันน้อยกว่ามูลค่าธุรกรรม ให้บริษัทจัดการนําหลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนี ที ซื อของธุรกรรม ที มูลค่า
รวมของหลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนี ที ซื อและที โอนมา เพื อดํารงมูลค่าธุรกรรมตามประกาศกําหนด (ถ้าม)ี ณ สิ นวันไม่น้อย
กว่ามูลค่าธุรกรรม มาคํานวณอัตราส่วนการลงทุนเพิ มเติมเพื อชดเชยส่วนต่างของมูลค่าธุรกรรมกับมูลค่ารวมของหลักทรัพย์
หรือตราสารแห่งหนี ที ซื อและที โอนมา เพื อดํารงมูลค่าธุรกรรมตามประกาศกําหนด (ถ้ามี) ณ สิ นวันของธุรกรรมแรก ทั งนี หาก
ภายหลังการชดเชยส่วนต่างข้างต้น มูลค่าสุทธิของทุกหลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนี ที ซื อโดยมีสัญญาขายคืนยังคงน้อยกว่า
มูลค่าสุทธิของทุกธุรกรรม ให้นําธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืนมาคํานวณอัตราส่วนการลงทุนที คู่สัญญาเท่ากับส่วนต่าง
ดังกล่าว

3.13.1.16 บริษัทจัดการอาจทําธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ของกองทุนได้ โดยมีมูลค่าธุรกรรมรวมกันทั งสิ นไม่เกินร้อยละ
25 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั งนี การคํานวณมูลค่าธุรกรรมดังกล่าว ให้บริษัทจัดการคํานวณโดยใช้มูลค่าหลัก
ทรัพย์ที ให้ยืม รวมผลประโยชน์ที พึงได้รับจนถึงวันที คํานวณมูลค่าธุรกรรมดังกล่าว

ในกรณีที ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ในขณะที กองทุนเข้าทําธุรกรรม มีมูลค่าไม่เกินอัตราส่วนที กําหนดในวรรคหนึ ง หากต่อ
มาธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์นั นมีมูลค่าเกินอัตราส่วนดังกล่าวโดยมิได้เกิดจากการทําธุรกรรมเพิ มเติม บริษัทจัดการจะยังคง
มีไว้ซึ งธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ดังกล่าวต่อไปก็ได้

ให้บริษัทจัดการจัดทํารายงานโดยระบุวันที ทรัพย์สินนั นมีมูลค่าเกินอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดพร้อมสาเหตุ และส่งรายงาน
ดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมทราบภายในสามวันทําการนับแต่วันที ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์นั นมีมูลค่า
เกินอัตราส่วนที กําหนด พร้อมทั งจัดทําสําเนารายงานดังกล่าวไว้ที บริษัทจัดการเพื อให้สํานักงานสามารถตรวจสอบได้

3.13.1.17 ให้บริษัทจัดการคํานวณอัตราส่วนการลงทุนหรือมีไว้ซึ งใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิง
ไทย หน่วยลงทุนของกองทุนรวมพันธบัตรเอเชีย หรือธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 
(1) ในกรณีของใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย ให้นับมูลค่าของหลักทรัพย์อ้างอิงของใบแสดง
สิทธิดังกล่าว รวมในอัตราส่วนสําหรับหลักทรัพย์อ้างอิงดังกล่าวที กําหนดในโครงการนี โดยถือเสมือนหนึ งว่ากองทุนได้ลงทุน
หรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์อ้างอิงนั นโดยตรง ทั งนี บริษัทจัดการอาจไม่นับมูลค่าของใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที เกิดจากหลัก
ทรัพย์อ้างอิงไทยรวมในอัตราส่วนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญาที กําหนดตามข้อ 3.13.1.2 3.13.1.3 3.7.1.4
และข้อ 3.13.1.7 ก็ได้

มูลค่าของหลักทรัพย์อ้างอิงที นํามาคํานวณรวมในอัตราส่วนตามวรรคหนึ งให้มีมูลค่าเท่ากับมูลค่าใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์
ที เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทยที กองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้

(2) ในกรณีของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมพันธบัตรเอเชียบริษัทจัดการจะคํานวณอัตราส่วนการลงทุนโดยวิธีใดวิธีหนึ งดังต่อ
ไปนี 
(ก) นับมูลค่าของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมพันธบัตรเอเชียที กองทุนได้ลงทุนในหรือมีไว้ซึ งหน่วยลงทุนดังกล่าว หรือ
(ข) นับมูลค่าของทรัพย์สินที กองทุนรวมพันธบัตรเอเชียดังกล่าวลงทุนหรือมีไว้ รวมในอัตราส่วนสําหรับทรัพย์สินที กําหนดไว้
ในโครงการนี โดยถือเสมือนหนึ งว่ากองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินนั นโดยตรง
(3) ในกรณีของธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ บริษัทจัดการจะคํานวณอัตราส่วนการลงทุนใน หรือมีไว้ซึ งการให้ยืมหลักทรัพย์
โดยให้นับมูลค่าทรัพย์สินที ให้ยืมรวมในอัตราส่วนสําหรับหลักทรัพย์ที กําหนดไว้ในข้อ 3.13.1.2 3.13.1.3 3.13.1.4 และ
3.13.1.7 โดยถือเสมือนหนึ งว่ากองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์นั นอยู่ ทั งนี บริษัทจัดการอาจไม่นับรวมในอัตราส่วนที 
คํานวณตามคู่สัญญาที กําหนดตามข้อ 3.13.1.2 3.13.1.3 3.13.1.4 และ 3.13.1.7 ก็ได้

3.13.1.18 ในการคํานวณอัตราส่วนตามข้อ 3.13.1.2 และ ข้อ 3.13.1.3 ให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี รวม
ทั งเงื อนไขตามข้อ 3.13.1.18 ด้วย
(1) ในกรณีที ทรัพย์สินดังกล่าวมีผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกัน บริษัทจัดการจะคํานวณอัตราส่วนที ผู้ออก
ทรัพย์สินหรือผู้ที เป็นคู่สัญญาดังกล่าว หรือคํานวณอัตราส่วนผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกัน แล้วแต่กรณีก็ได้
(2) ในกรณีที ทรัพย์สินมีบุคคลมากกว่าหนึ งรายเป็นผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกัน บริษัทจัดการจะเลือก
คํานวณอัตราส่วนที ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกันรายใดรายหนึ งก็ได้

3.13.1.19 การคํานวณอัตราส่วนที ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกันตามข้อ 3.13.1.14 จะทําได้ต่อเมื อบุคคลดัง
กล่าวได้ทําการรับรองตลอดไป รับอาวัลทั งจํานวน สลักหลังโอนประเภทมีสิทธิไล่เบี ยโดยไม่มีข้อกําหนดลบล้างหรือจํากัด
ความรับผิดของผู้สลักหลัง หรือค้ําประกันต้นเงินและดอกเบี ยเต็มจํานวนแบบไม่มีเงื อนไข

3.13.1.20 ในกรณีที ตราสารแห่งหนี หรือ ตราสารกึ งหนี กึ งทุน ในขณะที ลงทุนหรือในขณะที ได้มาเป็นทรัพย์สินของกองทุน มี
มูลค่าไม่เกินอัตราส่วนที กําหนดข้างต้น หากต่อมาตราสารแห่งหนี หรือตราสารกึ งหนี กึ งทุนนั น มีมูลค่าเกินอัตราส่วนดังกล่าว
โดยสาเหตุถูกปรับลดอันดับความน่าเชื อถือ ให้บริษัทดําเนินการแก้ไขอัตราส่วนให้เป็นไปตามที กําหนด ภายใน 30 วันนับแต่
วันที มีการประกาศให้ทราบถึงเหตุดังกล่าว เว้นแต่ในกรณีที มีเหตุจําเป็นและสมควรโดยได้รับผ่อนผันจากสํานักงาน

3.13.1.21 ในกรณีที ทรัพย์สินในขณะที ลงทุนหรือในขณะที ได้มาเป็นทรัพย์สินของกองทุน มีมูลค่าไม่เกินอัตราส่วนที กําหนด
ข้างต้น หากต่อมามีมูลค่าเกินอัตราส่วนดังกล่าวจากการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น บริษัทจัดการจะยังคงมีไว้ซึ งทรัพย์สินดัง
กล่าวต่อไป ก็ได้ให้บริษัทจัดการจัดทํารายงานโดยระบุชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินตามวรรคหนึ ง และ
วันที ทรัพย์สินนั นมีมูลค่าเกินอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดพร้อมสาเหตุ และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกอง
ทุนรวมทราบ ภายในสามวันทําการนับแต่วันที ทรัพย์สินนั นมีมูลค่าเกินอัตราส่วนที กําหนด พร้อมทั งจัดทําสําเนารายงานดัง
กล่าวไว้ที บริษัทจัดการ เพื อให้สํานักงานสามารถตรวจสอบได้

3.13.1.22 ในกรณีที การรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นเป็นผลให้กองทุนรวมเป็นผู้ถือหุ้นที บริษัทใดเป็นผู้ออก เพื อเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนรวม เมื อรวมกันทุกกองทุนรวมที บริษัทจัดการเป็นผู้รับผิดชอบดําเนินการเกินกว่าร้อยละ 25 ของจํานวนหุ้นที 
จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของบริษัทนั น บริษัทจัดการจะดําเนินการตามประกาศที สน. 24/2552 เรื อง การลงทุนและการมีไว้
เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุน ลงวันที  28 กรกฎาคม 2552 ดังนี คือ
(1) ปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศที กําหนดให้บริษัทจัดการสามารถรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นได้
(2) งดเว้นการใช้สิทธิออกเสียงในหุ้นจํานวนที เกินอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าว เว้นแต่กรณีที มีเหตุ
จําเป็นและสมควรโดยได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน และ
(3) กรณีที เป็นหุ้นของบริษัทจดทะเบียน และการได้มาซึ งหุ้นของบริษัทดังกล่าว เป็นผลให้กองทุนได้มา หรือเป็นผู้ถือหุ้นของ
บริษัทนั นจนถึงหรือข้ามจุดที ต้องทําคําเสนอซื อ บริษัทจัดการต้องดําเนินการเพื อให้ได้รับการยกเว้นการทําคําเสนอซื อโดย
การลดสัดส่วนการถือหุ้นหรือลดการมีอํานาจควบคุม หรือยื นคําขอผ่อนผันการทําคําเสนอซื อ ตามประกาศคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื อครอบงํากิจการ ทั งนี การ
ลดสัดส่วนการถือหุ้นดังกล่าว ให้บริษัทจัดการลดสัดส่วนตามสัดส่วนของหุ้นของบริษัทจดทะเบียนที แต่ละกองทุนได้มาจาก
การรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น

3.13.1. 23 ในกรณีที ทรัพย์สินในขณะที ลงทุนหรือในขณะที ได้มาเป็นทรัพย์สินของกองทุน มีมูลค่าไม่เกินอัตราส่วนที กําหนด
ข้างต้น หากต่อมามีมูลค่าเกินอัตราส่วนดังกล่าวโดยไม่เข้าลักษณะตามข้อ 3.13.1.6 ข้อ 3.13.1.17  19 และการเกิน
อัตราส่วนดังกล่าวมิได้เกิดจากการลงทุนหรือได้ทรัพย์สินมาเพิ มเติม บริษัทจัดการจะยังคงมีไว้ซึ งทรัพย์สินดังกล่าวต่อไปก็ได้

ให้บริษัทจัดการจัดทํารายงานโดยระบุชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินตามวรรคหนึ ง และวันที ทรัพย์สินนั น
มีมูลค่าเกินอัตราส่วนที กําหนดพร้อมสาเหตุ และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ทราบภายในสามวัน
ทําการ
นับแต่วันที ทรัพย์สินนั นมีมูลค่าเกินอัตราส่วนที กําหนด พร้อมทั งจัดทําสําเนารายงานดังกล่าวไว้ที บริษัทจัดการเพื อให้สํานักงาน
สามารถตรวจสอบได้

3.13.1.24 ข้อจํากัดการลงทุนข้างต้นจะไม่นํามาบังคับใช้ในกรณีที ปรากฏเหตุตามหัวข้อ “การเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม”
และบริษัทจัดการต้องดําเนินการเพื อเลิกกองทุนตามหัวข้อ “การดําเนินการของบริษัทจัดการเมื อเลิกกองทุนรวม”

สรุปอัตราส่วนการลงทุน : 

1. Total noninvestment grade : ลงทุนไม่เกินร้อยละ 100.00 
2. Noninvestment grade company limit : ลงทุนไม่เกินร้อยละ 25.00 
3. Investment grade company limit : ลงทุนไม่เกินร้อยละ 25 
4. Financial institution company limit : ลงทุนไม่เกินร้อยละ 25 
5. Individual fund limit : ลงทุนไม่เกินร้อยละ 25.00 
6. Total fund limit : ลงทุนไม่เกินร้อยละ 25.00 

3.13.2. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นในต่างประเทศ : 

สําหรับกองทุนที มีการลงทุนหรือเข้าเป็นคู่สัญญาในต่างประเทศ ให้บริษัทจัดการลงทุนหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นเพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุน ตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดดังต่อไปนี เพิ มเติมด้วย ทั งนี อัตราส่วนที คํานวณ
ตามประเภททรัพย์สิน ข้อกําหนดในการคํานวณอัตราส่วน และการดําเนินการเมื อมีเหตุที ทําให้ไม่เป็นไปตาม
อัตราส่วน ให้เป็นไปตามที กําหนดในข้อ 3.13.1. โดยอนุโลม

3.13.2.1 บริษัทจัดการอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินดังต่อไปนี เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม โดยไม่จํากัดอัตราส่วน
(1) เงินฝากในสถาบันการเงินต่างประเทศหรือตราสารหนี ที มีลักษณะคล้ายเงินฝากในต่างประเทศตามข้อ 3.12.2.2 ที มี
วัตถุประสงค์เพื อการดําเนินงาน
(2) ตราสารภาครัฐต่างประเทศตามข้อ 3.12.2.1 (1) ที มีอันดับความน่าเชื อถืออยู่ในสองอันดับแรก หรือสัญญาซื อขายล่วง
หน้าที มีสินค้าเป็นตราสารดังกล่าว
ในกรณีของกองทุนรวมเปิด มูลค่าของตราสารภาครัฐต่างประเทศตามข้อ (2) เมื อรวมกันแล้วต้องไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่า
ตราสารนั นในแต่ละรุ่น เว้นแต่เป็นกองทุนรวมเปิดที มีการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งล่วงหน้าซึ งระบุเวลาแน่นอน
(auto redemption) 

3.13.2.2 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งตราสารภาครัฐต่างประเทศที นอกเหนือจากข้อ 3.13.2.1 (2)หรือสัญญาซื อขาย
ล่วงหน้าที มีสินค้าเป็นตราสารดังกล่าว เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนได้โดยมีมูลค่ารวมกันทั งสิ นเมื อคํานวณเฉพาะผู้ออกหรือผู้
เป็นคู่สัญญารายนั น ไม่เกินร้อยละ 35 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั งนี ให้นับรวมกับอัตราส่วนการลงทุนในประเทศ
ด้วย

ในกรณีของกองทุนรวมเปิด มูลค่าของตราสารภาครัฐต่างประเทศตามวรรคหนึ ง ต้องไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าตราสารนั นใน
แต่ละรุ่น เว้นแต่เป็นกองทุนรวมเปิดที มีการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งล่วงหน้าซึ งระบุเวลาแน่นอน (auto
redemption) 

การคํานวณอัตราส่วนตามวรรคหนึ ง ให้นับตราสารตามวรรคหนึ งและทรัพย์สินทุกประเภทที ผู้ออกหรือผู้เป็นคู่สัญญารายดัง
กล่าวเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญา ซึ งกองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินเหล่านั น
รวมในอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าวด้วย

3.13.2.3 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งเงินฝากในสถาบันการเงินต่างประเทศที มีอันดับความน่าเชื อถืออยู่ในอันดับที 
สามารถลงทุนได้ โดยมีมูลค่ารวมกันทั งสิ นเมื อคํานวณเพาะสถาบันการเงินต่างประเทศรายนั น ไม่เกินร้อยละ 25 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

การคํานวณอัตราส่วนตามวรรคหนึ ง ให้นับมูลค่าของทรัพย์สินที กองทุนลงทุนหรือมีไว้ดังต่อไปนี รวมในอัตราส่วนดังกล่าว
1. ทรัพย์สินตามข้อ 3.13.2.4 วรรคหนึ ง และข้อ3.13.2.7 (1) ที สถาบันการเงินต่างประเทศรายเดียวกันเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู ้
รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญา
2. ทรัพย์สินตามข้อ 3.13.1.3 ข้อ 3.13.2.4 และข้อ 3.13.2.7 (1) ที ธนาคารพาณิชย์ซึ งเป็นสาขาของสถาบันการเงินต่าง
ประเทศรายนั นเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญา
ในกรณีที กองทุนมีเงินฝากตามวรรคหนึ ง หรือวรรคสอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื อการดําเนินงานของกองทุน ให้นับมูลค่าของเงิน
ฝากดังกล่าวรวมในอัตราส่วนตามวรรคหนึ ง

3.13.2.4 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินดังต่อไปนี ที บุคคลใดเป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลัก
หลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญา เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนได้ โดยมีมูลค่ารวมกันทั งสิ นเมื อคํานวณเฉพาะผู้ออก ผู้สั งจ่าย
ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญารายนั น ไม่เกินร้อยละ 25 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั งนี 
ให้นับรวมกับอัตราส่วนการลงทุนในประเทศด้วย
(1) ตราสารแห่งหนี ต่างประเทศตามข้อ 3.12.2.1 
(2) หน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศตามข้อ 3.12.2.1 (3) 
(3) สัญญาซื อขายล่วงหน้า ตามข้อ 3.12.2.3 ที คู่สัญญามีอันดับความน่าเชื อถืออยู่ในอันดับที สามารถลงทุนได ้(investment
grade) 
(4) เงินฝากในสถาบันการเงินต่างประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื อการลงทุน
(5) ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิง ที มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นพันธบัตร หรือหุ้นกู้ที ไม่ใช่หุ้นกู้อนุพันธ์
ตามข้อ 13.2.2.5 ทั งนี เฉพาะที มีอันดับความน่าเชื อถืออยู่ในอันดับที สามารถลงทุนได ้(investment grade)
(6) หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และตราสารของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศ ตามข้อ 13.2.2.6

3.13.2.5 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินที กลุ่มกิจการใดเป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้คํ้า
ประกัน หรือคู่สัญญา เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนได้ โดยมีมูลค่ารวมกันทั งสิ นของกลุ่มกิจการนั นไม่เกินอัตราอย่างใดอย่าง
หนึ งดังต่อไปนี แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า
(1) ร้อยละสามสิบของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน
(2) อัตราที คํานวณได้จากนํ้าหนักของกลุ่มกิจการดังกล่าวในตัวชี วัด (benchmark) ของกองทุนนั นรวมกับร้อยละสิบของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนนั น ทั งนี ตัวชี วัดดังกล่าวต้องเป็นดัชนีหรือองค์ประกอบของดัชนี ที มีการเผยแพร่อย่างกว้างขวาง
และสอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนั น

3.13.2.6 การลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินที บริษัทในกลุ่มกิจการใดเป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย หรือคู่สัญญา เพื อเป็นทรัพย์สินของกอง
ทุน หากทรัพย์สินดังกล่าวเป็นองค์ประกอบที ใช้ในการคํานวณตัวชี วัด (benchmark) ของกองทุนนั น บริษัทจัดการอาจลงทุน
หรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินดังกล่าวโดยมีมูลค่ารวมกันทั งสิ นเมื อคํานวณเฉพาะผู้ออก ผู้สั งจ่าย หรือคู่สัญญารายนั น ไม่เกินอัตราที 
คํานวณได้จากนํ้าหนักของทรัพย์สินดังกล่าวในตัวชี วัดรวมกับร้อยละสิบของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั งนี เฉพาะใน
กรณีที อัตราดังกล่าวสูงกว่าอัตราส่วนที กําหนดไว้ในข้อ 3.13.2.2 ข้อ 3.13.2.4 และข้อ 3.13.2.7 แล้วแต่กรณี

มิให้นําความในข้อ 3.13.2.2 ข้อ 3.13.2.4 และข้อ 3.13.2.7 มาใช้บังคับกับกรณีตามวรรคหนึ ง

3.13.2.7 บริษัทจัดการอาจลงทุน หรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินอื นนอกเหนือจากกรณีที กําหนดไว้ในข้อ 3.13.2.2  3.13.2.3 และข้อ
3.13.2.4 เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมตามอัตราส่วนดังต่อไปนี 
(1) การลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินดังกล่าวซึ งบุคคลใดเป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่
สัญญา ต้องมีมูลค่ารวมกันทั งสิ นเมื อคํานวณเฉพาะผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญา
รายนั น ไม่เกินร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
(2) การลงทุนในหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินตาม (1) เมื อคํานวณรวมทุกบุคคลที เป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง
ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญาแล้วต้องมีมูลค่ารวมกันทั งสิ นไม่เกินร้อยละ15 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

3.13.2.8 ในกรณีของกองทุนรวม ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมลงทุนหรือมีไว้ซึ งเงินฝาก บัตรเงินฝาก ตั วแลกเงิน หรือตั ว
สัญญาใช้เงิน ที ธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ บรรษัทตลาดรอง
สินเชื อที อยู่อาศัย หรือสถาบันการเงินที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น หรือธนาคารต่างประเทศเป็นผู้ออกหรือคู่สัญญา เป็นจํานวน
ที มีมูลค่ารวมโดยเฉลี ยไม่เกิน ร้อยละ 45 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ในรอบระยะเวลาบัญชี หรือในรอบอายุ
ของกองทุนรวมสําหรับกองทุนรวมที มีอายุน้อยกว่า 1 ปีแล้วแต่กรณี โดยให้นับรวมเงินฝากในประเทศและต่างประเทศ ทั งนี 
ไม่ว่ากรณีใด มิให้คํานวณเงินฝากในบัญชีเงินฝากเพื อการดําเนินงานของกองทุนเข้าในอัตราส่วนดังกล่าว
อัตราส่วนตามวรรคหนึ งมิให้นํามาใช้บังคับกับกองทุนรวมที มีการกําหนดอายุโครงการตั งแต่หนึ งปีขึ นไป ทั งนี เฉพาะในระยะ
เวลาหกเดือนก่อนวันครบกําหนดอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม
ในกรณีที เงินฝากหรือตราสารแห่งหนี ที มีลักษณะคล้ายเงินฝากที กองทุนรวมลงทุนในหรือมีไว้เกินอัตราส่วนที กําหนดตามวรรค
หนึ ง ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินดังกล่าวให้มีมูลค่ารวมโดยเฉลี ยไม่เกินร้อยละ 45 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมภายในสามสิบวันนับแต่วันสิ นรอบปีบัญชีนั น ทั งนี ให้คํานวณอัตราส่วนการลงทุนหรือมีไว้ซึ ง
ทรัพย์สินดังกล่าว โดยเฉลี ยตั งแต่วันแรกของรอบปีบัญชีนั นจนถึงวันที ทรัพย์สินนั นมีมูลค่าเป็นไปตามอัตราส่วนดังกล่าว
เมื อบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ปฏิบัติตามวรรคสามแล้ว ให้บริษัทรายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมทราบภายใน
วันทําการถัดจากวันที ทรัพย์สินนั นมีมูลค่ารวมโดยเฉลี ยไม่เกินร้อยละ 45 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม เพื อให้ผู้
ดูแลผล ประโยชน์ของกองทุนรวม ตรวจสอบการปฏิบัติดังกล่าว ทั งนี บริษัทต้องดําเนินการให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน
รวมแจ้งให้สํานักงานทราบภายในห้าวันนับแต่วันที ได้รับรายงานจากบริษัทด้วย
หากบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถปฏิบัติตามวรรคสามได้ สํานักงานอาจสั งให้บริษัทเลิกกองทุนรวมนั น

3.13.2.9 ในกรณีที มีเหตุจําเป็นและสมควร เพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนอันเนื องมาจากปัญหาความผันผวน
(fluctuation) ของตลาดเงินและตลาดทุนในวงกว้างในรอบปีบัญชีใด บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจขอผ่อนผันต่อสํานักงาน
เพื อไม่ต้องนําการลงทุนในหรือมีไว้ซึ งเงินฝาก บัตรเงินฝาก ตั วแลกเงิน หรือตั วสัญญาใช้เงิน ในช่วงเวลาที เกิดความผันผวนดัง
กล่าวมารวมคํานวณอัตราส่วนการลงทุนตามข้อ 3.13.2.8 ได้สําหรับรอบปีบัญชีนั น

3.13.2.10 บริษัทจัดการอาจลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้าที มีคู่สัญญาเป็นศูนย์ซื อขายสัญญาซื อขายล่วงหน้าโดยไม่จํากัด
อัตราส่วนของคู่สัญญา

3.13.2.11 การคํานวณมูลค่าการลงทุนหรือมีไว้ซึ งสัญญาซื อขายล่วงหน้าเพื อการคํานวณอัตราส่วนการลงทุนตามข้อ 3.13.2.2
และข้อ 3.13.2.4 ให้นับมูลค่าที คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งมีหน้าที ต้องชําระตามสัญญาซื อขายล่วงหน้า รวมคํานวณในอัตราส่วนของ
บุคคลที เป็นคู่สัญญาดังกล่าว เว้นแต่กรณีที กองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้ซึ งสัญญานั น ในศูนย์ซื อขายสัญญาซื อขายล่วงหน้า
บริษัทจัดการไม่ต้องคํานวณมูลค่าและอัตราส่วนตามที กําหนดในข้อดังกล่าว

3.13.2.12 ในการคํานวณอัตราส่วนตามข้อ 3.13.2.2 และ ข้อ 3.13.2.4 ให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี รวม
ทั งเงื อนไขตามข้อ 3.13.2.13 ด้วย
(1) ในกรณีที ทรัพย์สินดังกล่าวมีผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกัน บริษัทจัดการจะคํานวณอัตราส่วนที ผู้ออก
ทรัพย์สินหรือผู้ที เป็นคู่สัญญาดังกล่าว หรือคํานวณอัตราส่วนผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกัน แล้วแต่กรณีก็ได้
(2) ในกรณีที ทรัพย์สินมีบุคคลมากกว่าหนึ งรายเป็นผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกัน บริษัทจัดการจะเลือก
คํานวณอัตราส่วนที ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกันรายใดรายหนึ งก็ได้

3.13.2.13 การคํานวณอัตราส่วนที ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกันตามข้อ 3.13.2.12 จะทําได้ต่อเมื อบุคคลดัง
กล่าวได้ทําการรับรองตลอดไป รับอาวัลทั งจํานวน สลักหลังโอนประเภทมีสิทธิไล่เบี ยโดยไม่มีข้อกําหนดลบล้างหรือจํากัด
ความรับผิดของผู้สลักหลัง หรือค้ําประกันต้นเงินและดอกเบี ยเต็มจํานวนแบบไม่มีเงื อนไข

3.13.2.14 ในกรณีที ตราสารแห่งหนี ในขณะที ลงทุนหรือในขณะที ได้มาเป็นทรัพย์สินของกองทุน มีมูลค่าไม่เกินอัตราส่วนที 
กําหนดข้างต้น หากต่อมาตราสารแห่งหนี มีมูลค่าเกินอัตราส่วนดังกล่าวโดยสาเหตุ ถูกปรับลดอันดับความน่าเชื อถือให้บริษัท
ดําเนินการแก้ไขอัตราส่วนให้เป็นไปตามที กําหนดภายใน 30 วันนับแต่วันที มีการประกาศให้ทราบถึงเหตุดังกล่าว เว้นแต่ใน
กรณีที มีเหตุจําเป็นและสมควรโดยได้รับผ่อนผันจากสํานักงาน

3.13.2.15 ในกรณีที ทรัพย์สินในขณะที ลงทุนหรือในขณะที ได้มาเป็นทรัพย์สินของกองทุน มีมูลค่าไม่เกินอัตราส่วนที กําหนด
ข้างต้น หากต่อมามีมูลค่าเกินอัตราส่วนดังกล่าวจากการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น บริษัทจัดการจะยังคงมีไว้ซึ งทรัพย์สินดัง
กล่าวต่อไปก็ได้

ให้บริษัทจัดการจัดทํารายงานโดยระบุชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินตามวรรคหนึ ง และวันที ทรัพย์สินนั น
มีมูลค่าเกินอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดพร้อมสาเหตุ และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ทราบ
ภายในสามวันทําการนับแต่วันที ทรัพย์สินนั นมีมูลค่าเกินอัตราส่วนที กําหนด พร้อมทั งจัดทําสําเนารายงานดังกล่าวไว้ ที บริษัท
จัดการเพื อให้สํานักงานสามารถตรวจสอบได้

3.13.2.16 ในกรณีที ทรัพย์สินในขณะที ลงทุนหรือในขณะที ได้มาเป็นทรัพย์สินของกองทุน มีมูลค่าไม่เกินอัตราส่วนที กําหนด
ข้างต้น หากต่อมามีมูลค่าเกินอัตราส่วนดังกล่าวโดยไม่เข้าลักษณะตาม 3.13.2.8 ข้อ 3.13.2.14 และข้อ 3.13.2.15 และการ
เกินอัตราส่วนดังกล่าวมิได้เกิดจากการลงทุนหรือได้ทรัพย์สินมาเพิ มเติม บริษัทจัดการจะยังคงมีไว้ซึ งทรัพย์สินดังกล่าวต่อไป
ก็ได้

ให้บริษัทจัดการจัดทํารายงานโดยระบุชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินตามวรรคหนึ ง และวันที ทรัพย์สินนั น
มีมูลค่าเกินอัตราส่วนที กําหนดพร้อมสาเหตุ และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ทราบภายในสามวัน
ทําการนับแต่วันที ทรัพย์สินนั นมีมูลค่าเกินอัตราส่วนที กําหนด พร้อมทั งจัดทําสําเนารายงานดังกล่าวไว้ที บริษัทจัดการเพื อให้
สํานักงานสามารถตรวจสอบได้

3.13.2.17 ข้อจํากัดการลงทุนข้างต้นจะไม่นํามาบังคับใช้ในกรณีที ปรากฏเหตุตามหัวข้อ “การเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม”
และบริษัทจัดการต้องดําเนินการเพื อเลิกกองทุนตามหัวข้อ “การดําเนินการของบริษัทจัดการเมื อเลิกกองทุนรวม”

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) : 

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.3. รายละเอียดเพิ มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : 

ไม่มี

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 โทรสาร

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

บริษัทจัดการจะเสนอขายหน่วยลงทุนในระยะเวลาเสนอขายครั งแรกที ระบุไว้ในหนังสือชี ชวน โดยเริ มตั งแต่เวลาเปิดทําการ
ของบริษัทจัดการ หรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ถึงเวลา 15.30 น.

5.2.1 การขอรับหนังสือชี ชวนและเอกสารการจองซื อ
ผู้สนใจจองซื อหน่วยลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี ชวน และ เอกสารการจองซื อได้ที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื อคืน ทุกวัน ระหว่าง เวลาทําการ

5.2.2 วิธีการเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน
ในกรณีที ไม่เคยมีบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน ผู้สนใจลงทุนต้องเปิดบัญชีดังกล่าวก่อน โดยกรอกรายละเอียดในใบคําขอเปิดบัญชีผู้
ถือหน่วยลงทุน และเอกสารที กําหนดอย่างถูกต้องและตามความเป็นจริง พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน ตามที บริษัทจัดการ
กําหนดในการเปิดบัญชีซึ งลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง

ผู้จองซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนต้องรับทราบและยินยอมที จะปฏิบัติตามเงื อนไขที กําหนดในใบคําขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน
และใบคําขอเปลี ยนแปลงข้อมูล รวมทั งเงื อนไขอื น ๆ ที บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะกําหนดต่อไป ซึ งจะติดประกาศไว้ที 
บริษัทจัดการ หรือมีจดหมายเพื อแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ ทั งนี กรณีบริษัทจัดการจะแก้ไขเปลี ยนแปลงวิธีการเปิดบัญชี
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยติดประกาศไว้ที บริษัทจัดการ และสํานักงานของผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื อคืน

5.2.3 เอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชี
1. กรณีบุคคลธรรมดา
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรประจําตัวข้าราชการ หรือสําเนาบัตรประจําตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือสําเนา
หนังสือเดินทางซึ งลงนามรับรองความถูกต้อง

2. กรณีนิติบุคคล
(1) สําเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์
(2) สําเนาหนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับ
(3) ตัวอย่างลายมือชื อผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล และเงื อนไขการลงนาม
(4) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล

ทั งนี เอกสารต่าง ๆ ต้องลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง

5.2.4 วิธีการจองซื อหน่วยลงทุน
เมื อผู้สนใจจองซื อหน่วยลงทุนมีบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน แล้ว สามารถจองซื อหน่วยลงทุนด้วยตนเองที บริษัทจัดการหรือผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ได้ตามราคาเสนอขายหน่วยลงทุนในการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก โดยกรอกใบคําสั งซื อ
หน่วยลงทุนให้ครบถ้วนพร้อมชําระเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุน โดยผู้สั งซื อจะต้องสั งซื อหน่วยลงทุนไม่ตํ่ากว่า 50,000 บาท

5.2.5 การรับชําระ และการเก็บรักษาเงินค่าซื อหน่วยลงทุน
ผู้จองซื ออาจชําระเป็นเงินสด หรือชําระเป็นเช็ค ดราฟต์ หรือวิธีอื นใด โดยการชําระเป็นเช็ค ดราฟต์ หรือวิธีอื นใดผู้จองซื อต้อง
ขีดคร่อมเฉพาะสั งจ่าย “บัญชีจองซื อหน่วยลงทุนของ บลจ.แอสเซท พลัส จํากัด” ซึ งเป็นบัญชีกระแสรายวัน ที เปิดไว้กับ
ธนาคารดังต่อไปนี ซึ งดอกเบี ยรับหรือผลประโยชน์ใดๆ ที ได้รับจากบัญชีจองซื อหน่วยลงทุนข้างต้น บริษัทจัดการจะดําเนินการ
ให้เป็นผลประโยชน์ต่อกองทุน
• ธนาคารกสิกรไทย สาขาราษฎร์บูรณะ
• ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาพระรามที  3
• ธนาคารกรุงเทพ สาขาสาทร
• ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาถนนวิทยุ
บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงเพิ มเติมบัญชีดังกล่าว โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ โดยจะติดประกาศไ
ที ที ทําการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

ทั งนี ในการชําระเงินไม่ว่าด้วยวิธีใด หากมิใช่กรณีที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิดอื นภายใต้การ
จัดการของบริษัทจัดการเพื อจองซื อหน่วยลงทุนของกองทุน บริษัทจัดการต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้ก่อนระยะเวลาเสนอ
ขายครั งแรกจะสิ นสุด

ในกรณีที ผู้จองซื อชําระเป็นเงินสด หรือวิธีอื นใดที สามารถเรียกเก็บเงินได้ทันที ผู้จองซื อสามารถจองซื อได้ภายในเวลา 15.30
น. แต่หากผู้จองซื อชําระเป็นเช็ค ดราฟต์ หรือวิธีอื นใดที ต้องส่งเรียกเก็บเงินและทราบผลในวันทําการถัดไป ผู้จองซื อต้อง
ชําระค่าซื อหน่วยลงทุนภายในเวลา 12.00 น.

การจองซื อหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื อบริษัทจัดการได้รับเงินค่าซื อหน่วยลงทุนครบตามจํานวนเงินที สั งซื อ และได้ทํา
รายการขายหน่วยลงทุนแล้ว เพื อให้บริษัทจัดการจัดสรรหน่วยลงทุน ผู้จองซื อหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกคําสั งจองซื อ
หน่วยลงทุนนั นได้เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

ในกรณีที ผู้จองซื อหน่วยลงทุนชําระเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุนเป็นเช็ค ดราฟต์ หรือวิธีอื นใดซึ งถูกปฏิเสธการจ่ายเงิน บริษัท
จัดการจะดําเนินการยกเลิกรายการจองซื อหน่วยลงทุนนั นและแจ้งให้ผู้จองซื อทราบ
บริษัทจัดการจะนําเงินที ได้รับจากการจองซื อหน่วยลงทุนนี เก็บรักษาไว้ในบัญชีเงินฝากในนาม “บัญชีจองซื อหน่วยลงทุนของ
บลจ. แอสเซท พลัส จํากัด” 

5.2.6 การจัดสรรหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื อโดยคํานวณจากจํานวนเงินที ได้รับชําระหารด้วยมูลค่าที ตราไว้ โดยจํานวน
หน่วยลงทุนที ได้รับจัดสรรจะคํานวณตามหลักสากลเป็นตัวเลขทศนิยม 5 ตําแหน่งแต่ใช้ทศนิยม 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยม
ตําแหน่งที  5 ทิ ง

กรณีที ผู้จองซื อชําระค่าจองซื อหน่วยลงทุนเป็นเช็ค ดราฟต์ ตั วแลกเงิน คําสั งจ่ายเงิน หรือวิธีอื นใด บริษัทจัดการจะจัดสรร
หน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื อหน่วยลงทุน ณ วันที บริษัทจัดการ สามารถเรียกเก็บเงินจากเช็ค ดราฟต์ ตั วแลกเงิน คําสั งจ่ายเงิน
หรือวิธีการอื นใดได้เรียบร้อยแล้ว และวันที บริษัทจัดการได้รับเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุนจะต้องอยู่ระหว่างระยะเวลาเสนอขาย
โดยบริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนตามหลักการ “จองซื อก่อนได้ก่อน” 

ในกรณีที จํานวนเงินที ระบุในใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนไม่ตรงกับจํานวนเงินที บริษัทจัดการได้รับชําระ บริษัทจัดการจะจัดสรร
หน่วยลงทุนให้ตามจํานวนเงินที ได้รับชําระเป็นเกณฑ์
ในกรณีที การจองซื อหน่วยลงทุนนั นมีผลให้จํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินจํานวนหน่วยลงทุนที ได้รับอนุมัติจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนโดยใช้หลักการ “จองซื อก่อนได้ก่อน” ตามคําสั งซื อที สามารถเรียก
เก็บเงินได้ ในกรณีที จองซื อพร้อมกัน และมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรร บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรหน่วยลงทุน
ที เหลืออยู่ให้ผู้จองซื อ ที จองซื อพร้อมกันนั นตามสัดส่วนจํานวนหน่วยลงทุนที ผู้จองซื อแต่ละรายจองซื อเข้ามา (Pro Rata)
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทั งหมดก็ได้โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้
ทราบล่วงหน้า

ในกรณีที บริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการจัดสรรหน่วยลงทุนมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือหน่วย
ลงทุน หรือต่อชื อเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะจัดสรรหรือไม่
จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทั งหมดก็ได้ โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ผู้จองซื อทราบล่วงหน้า

5.2.7 การคืนเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุน
ในกรณีที ผู้จองซื อหน่วยลงทุนในการเสนอขายครั งแรกไม่ได้รับการจัดสรรไม่ว่าทั งหมด หรือบางส่วน และ/หรือในกรณีที 
บริษัทจัดการต้องยุติโครงการจัดการเนื องจากไม่สามารถจําหน่ายให้แก่ประชาชนได้ถึง 35 ราย หรือในกรณีที มีการจัดสรร
หน่วยลงทุนให้แก่บุคคลใด หรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกินกว่าหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด
บริษัทจัดการจะแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันสิ นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุน
ครั งแรก และจะคืนเงินค่าซื อหน่วยลงทุนส่วนที ไม่ได้รับการจัดสรรพร้อมดอกเบี ย (ถ้ามี) ให้ผู้จองซื อตามวิธีการรับเงินค่าขาย
คืนหน่วยลงทุนที ผู้จองซื อระบุไว้ในใบคําขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน ภายใน 1 เดือน นับแต่วันสิ นสุดการเสนอขายหน่วย
ลงทุนครั งแรก หรือนับตั งแต่วันปิดการเสนอขายแล้วแต่กรณี เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ให้ดําเนินการโครงการจัดการต่อไปได้ หากบริษัทจัดการไม่สามารถคืนเงินพร้อมดอกเบี ย (ถ้าม)ี อันเนื องจากความผิด
พลาดของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะชําระดอกเบี ยในอัตราไม่ต่ํากว่าร้อยละเจ็ดครึ งต่อปี นับแต่วันที ครบกําหนดเวลาดัง
กล่าวข้างต้น ถึงวันที บริษัทจัดการชําระเงินค่าจองซื อคืนจนครบถ้วน

5.2.8 เงื อนไขการขายหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะปฏิเสธคําสั งซื อหากผู้ลงทุนไม่ใช่ "ผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย"

บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนภายในประเทศไทย และมีวัตถุประสงค์ที จะไม่เสนอขาย
หน่วยลงทุนของกองทุนกับหรือเพื อประโยชน์ของประเทศสหรัฐอเมริกา พลเมืองสหรัฐอเมริกา รวมถึงผู้ที มีหนังสือเดินทางของ
ประเทศสหรัฐอเมริกาหรือผู้ที มีถิ นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา หรือบุคคลซึ งโดยปกติมีถิ นที อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกอง
ทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าวและบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนซึ งจัดให้มีขึ นและดําเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา บริษัทจัดการจึงขอ
สงวนสิทธิที จะปฏิเสธหรือระงับการสั งซื อ การจัดสรร และ/หรือการโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมสําหรับผู้
ลงทุนที เป็นบุคคลอเมริกัน (US person) ดังที กล่าวมาข้างต้น เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก

ในการชําระค่าซื อหน่วยลงทุน หากมิใช่กรณีที ผู้จองซื อหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอื นที จัดตั งโดยบริษัท
จัดการเพื อจองซื อหน่วยลงทุนของกองทุนนี ผู้จองซื อจะต้องชําระค่าซื อหน่วยลงทุนด้วยเงินจนเต็มมูลค่า จะหักกลบลบหนี กับ
บริษัทจัดการไม่ได้

การจองซื อหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื อบริษัทจัดการได้รับเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวนและได้ทํารายการขายหน่วย
ลงทุนแล้ว เพื อให้บริษัทจัดการจัดสรรหน่วยลงทุนและผู้จองซื อจะไม่สามารถยกเลิกคําสั งจองซื อหน่วยลงทุนนั นได้ เว้นแต่ จะ
ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธการจองซื อตามคําสั งจองซื อหน่วยลงทุน ในกรณีที บริษัทจัดการได้
พิจารณาแล้วว่าการจองซื อในกรณีดังกล่าวมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรือต่อชื อเสียง
หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ

สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ นหลังจากนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการจองซื อหน่วยลงทุนของผู้จองซื อ
หน่วยลงทุนแล้วเท่านั น

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

 

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

บริษัทจัดการจะเสนอขายหน่วยลงทุนระหว่างการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกเท่านั น โดยจะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนภาย
หลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก

7. การรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

7.1. ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 บริษัทจัดการ

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.3. วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 รับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.4.1 บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติดังนี 

1. บริษัทจัดการจะรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติไม่เกินปีละ 4 ครั ง โดยบริษัทจัดการจะแจ้งกําหนดวันทําการรับซื อคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบทางไปรษณีย์ ภายใน 30 วันนับตั งแต่วันถัดจากวันจดทะเบียนกองทรัพย์สิน
เป็นกองทุนรวม

ทั งนี บริษัทจัดการจะรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายที มีชื อปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วย
ลงทุน ณ เวลา 8.00 น. ของวันที บริษัทจัดการกําหนดให้มีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

ในการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ บริษัทจัดการมีนโยบายที จะรับซื อคืนเป็นจํานวนเงินที จัดสรรจากเงินสดรับที ได้จาก
ดอกเบี ย และ/หรือกําไรจากเงินลงทุนของตราสารแห่งหนี หรือหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นที กองทุนลงทุน หลังหักค่าใช้จ่าย
ของกองทุน (ถ้ามี) โดยจะจัดสรรเป็นจํานวนเงินที เท่าๆ กันสําหรับแต่ละหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน กรณีที กองทุนได้รับผลกระทบจากการได้รับชําระเงิน
ตามตราสารหนี หรือหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นที กองทุนลงทุนไว้ แตกต่างไปจากเงื อนไขที กําหนด โดยบริษัทจะประกาศใ
ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบในเวปไซต์ของบริษัทจัดการ

2. สําหรับการรับซื อคืนหน่วยลงทุนงวดสุดท้าย บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติที เหลือทั งหมดของผู้
ถือหน่วยลงทุนทุกราย ณ วันครบอายุโครงการ

7.4.2  การจัดสรรเงินให้แก่ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุน
ยกเว้นในกรณีตามข้อ “การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน” หรือ “การไม่ขายหรือไม่
รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน” หรือ “การหยุดรับซื อคืนหน่วยลงทุน” บริษัทจัดการจะจัดสรร
เงินให้แก่ ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยคํานวณจากราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ณ สิ นวันที บริษัทจัดการดําเนินการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติ หากวันดังกล่าวตรงกับวันหยุดจะเลื อนเป็นวันทําการถัดไป

บริษัทจัดการจะคํานวณจํานวนหน่วยลงทุนที จะรับซื อคืนอัตโนมัติ โดยหารจํานวนเงินที จะรับซื อคืนด้วยราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการรับซื อคืนนั น ทั งนี จํานวนหน่วยลงทุนที คํานวณได้จะเป็นตัวเลขทศนิยม 4 ตําแหน่ง โดยตัด
ทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง

บริษัทจัดการจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในทะเบียนหน่วยลงทุน ในวันทําการถัดจากวันทําการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนจํานวนนั น

7.4.3 การชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน ภายใน 5 วันทําการ นับตั งแต่วันถัดจากวัน
ที ทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ในการชําระเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนให้
แก่ ผู้ถือหน่วยลงทุนตามวิธีการที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในใบคําขอเปิดบัญชี ผู้ถือหน่วยลงทุน หรือใบคําสั งขายคืนหน่วย
ลงทุน

7.4.4  เงื อนไขในการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ตกลงสั งขายคืนหน่วยลงทุน และยินยอมให้บริษัทจัดการรับซื อหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
ตามกําหนดเวลาที บริษัทจัดการกําหนด

นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก้ผู้ถือหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ ภายใน 5 วันทําการ
นับตั งแต่วันถัดจากวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมติั

การสั งขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื อบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ได้รับคําสั งขายคืนหน่วย
ลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุน และได้ทํารายการรับซื อคืนหน่วยลงทุนแล้ว

บริษัทจัดการจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในทะเบียนหน่วยลงทุนในวันทําการถัดจากวันทําการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนจํานวนนั น

7.5. ระยะเวลาในการรับซื อคืน :  ไม่เกินปีละ 4 ครั งตามที บริษัทจัดการกําหนด

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน : 

1) บริษัทจัดการจะรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติไม่เกินปีละ 4 ครั ง โดยบริษัทจัดการจะแจ้งวันที จะดําเนินการรับซื อคืน
หน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบทางไปรษณีย์ ภายใน 30 วันนับตั งแต่วันถัดจากวันจดทะเบียนกองทรัพย์สิน
เป็นกองทุนรวม
2) สําหรับการรับซื อคืนหน่วยลงทุนงวดสุดท้าย บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติที เหลือทั งหมด
ของผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย ณ วันครบอายุโครงการ

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.9. รายละเอียดเพิ มเติม : 

8. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

8.1. ช่องทางการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

 บริษัทจัดการ

8.2. รายละเอียดการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการที บริษัทจัดการ
กําหนดให้สามารถสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ เข้ากองทุนนี ระหว่างการเสนอขายครั งแรก
การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนดังกล่าวหมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนหนึ ง (กองทุนต้นทาง) เพื อซื อหน่วยลงทุนของ
อีกกองทุนหนึ ง (กองทุนปลายทาง) โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนจาก กองทุนต้นทางซึ งได้หัก
ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เพื อไปชําระค่าซื อหน่วยลงทุนกองทุนปลายทาง ในกรณีที กองทุนต้นทางใดมี
การคิดค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามระยะเวลาการถือหน่วยลงทุน การคํานวณหน่วยลงทุนที จะขายคืนจาก
กองทุนต้นทาง จะใช้เกณฑ์การคํานวณโดยระบบ “เข้าก่อน ออกก่อน (FIFO)”

9. การชําระค่ารับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน : 

กรณีบริษัทจัดการไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน และจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื นแทน บริษัทจัดการจะกําหนดขั นตอนการดําเนินการต่อไป โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานก่อน และไม่
ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ โดยขั นตอนที กําหนดดังกล่าวต้องสามารถปฏิบัติได้จริง และเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมทุกราย และบริษัทจัดการจะต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วัน

10. การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิด
ไว้แล้วได้ ในกรณีดังต่อไปนี 
(1) บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที เข้าเหตุดังต่อไปนี โดยได้รับ
ความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(ก) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล หรือ
(ข) มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าวอยู่
นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม
(2) มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้ว แต่ในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการยังไม่ได้ชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุน บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลใน
รายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาโดยราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องนั นต่างจากราคารับซื อ
คืนหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไปและคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ถูกต้อง
(3) ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการกองทุนรวมพบว่า ราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุนไม่ถูกต้องและผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
โดยราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องนั นต่างจากราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป และคิดเป็น
อัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ถูกต้อง
การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามข้อ (1) (2)หรือ (3) บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 
(1) เลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนได้ไม่เกินสิบวันทําการนับแต่วันที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนนั น เว้นแต่ได้รับ
การผ่อนผันจากสํานักงาน
(2) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื อนกําหนดการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน
ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบเรื องดังกล่าวด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน
(3) แจ้งการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน พร้อมทั งจัดส่งรายงานที แสดงเหตุผลของการเลื อน และหลักฐานการได้รับความเห็น
ชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ (1) หรือการรับรองข้อมูลของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ (2) ต่อสํานักงานโดยพลัน ทั งนี 
บริษัทจัดการกองทุนรวมจะมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดําเนินการแทนก็ได้
(4) ในระหว่างการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าว ให้บริษัท
จัดการกองทุนรวมรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั น โดยต้องชําระค่าขายคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามลําดับวันที ส่งคําสั งขายคืนก่อน
หลัง

11. การไม่ขายไม่รับซื อคืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง : 

1. บริษัทจัดการจะไม่ขายหรือไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้ว หรือจะหยุดรับคําสั งซื อหรือ
คําสั งขายคืนหน่วยลงทุนได้ เฉพาะในกรณีที กําหนดไว้ ซึ งไม่เกินกรณีดังต่อไปนี 
(1) ตลาดหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิดทําการซื อขายได้ตามปกติ
(2) บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีดังต่อไปนี โดยได้รับความเห็น
ชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(ก) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล
(ข) ไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม หรือ
(ค) มีเหตุจําเป็นอื นใดเพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
ทั งนี การไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้ว หรือการหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนตาม
(ก) (ข) หรือ (ค) ให้กระทําได้ไม่เกินหนึ งวันทําการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน
(3) กองทุนรวมได้ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี เกิดขึ น ซึ งก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อกองทุนรวมอย่างมีนัยสําคัญ
(ก) ตลาดซื อขายหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิดทําการซื อขายได้ตามปกติ ทั งนี เฉพาะในกรณีที กองทุนรวม
ลงทุนในหลักทรัพย์ที ซื อขายในตลาดซื อขายหลักทรัพย์แห่งนั นเกินกว่าร้อยละสิบของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
(ข) มีเหตุการณ์ที ทําให้ไม่สามารถแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และทําให้ไม่สามารถโอนเงินออกจากประเทศ
หรือรับโอนเงินจากต่างประเทศได้ตามปกติ หรือ
(ค) มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าวอยู่
เหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม และผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว
(4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหน่วยลงทุนที รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุน แก่ผู้ลงทุน
เฉพาะราย เนื องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังต่อไปนี 
(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั น ๆ มีส่วนเกี ยวข้องกับการกระทําดังต่อไปนี 
1. การกระทําที เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไม่
ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
2. การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือ
3. การกระทําที เป็นการปฏิบัติตามคําสั งเกี ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน โดยบุคคลผู้มีอํานาจตามกฎหมาย
(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื อทราบข้อเท็จจริงเกี ยวกับลูกค้าได้ในสาระ
สําคัญ

2. เมื อปรากฏเหตุตามข้อ 1 และบริษัทจัดการกองทุนรวมประสงค์จะไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อ
หรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมปฏิบัติดังต่อไปนี 
(1) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุน
โดยพลัน และหากเป็นเหตุตาม ข้อ 1(1) (2) หรือ (3) ให้เปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการ
หยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลันด้วย
(2) รายงานการไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือการหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนพร้อมทั งแสดง
เหตุผล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทุนรวมเปิดนั นให้สํานักงานทราบโดยพลัน
(3) ในกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนหรือหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
ตามข้อ 1(1) (2) และ (3) เกินหนึ งวันทําการให้บริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการดังต่อไปนี ก่อนการเปิดรับคําสั งซื อหรือคํา
สั งขายคืนหน่วยลงทุน
(ก) รายงานการเปิดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนรวมเปิด ณ วันทําการ
สุดท้ายก่อนวันรายงานนั นให้สํานักงานทราบภายในวันทําการก่อนวันเปิดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
(ข) แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเปิดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน
ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการเปิดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนด้วย
วิธีการใด ๆ โดยพลัน

3. บริษัทจัดการจะหยุดการขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้วหรือหยุดรับคําสั งซื อ
หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง โดยราคาขายหน่วย
ลงทุนที ไม่ถูกต้องนั นต่างจากราคาขายหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไปและคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของ
ราคาขายหน่วยลงทุนที ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงาน
การชดเชยราคา ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการ
หยุดขายหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการหยุดรับคําสั งซื อหน่วย
ลงทุนด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน

12. การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

เพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือในกรณีที มีความจําเป็นเพื อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของ
ประเทศ หรือเพื อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศให้บริษัทจัดการหยุด
รับคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดได้เป็นการชั วคราวตามระยะเวลาที เห็นสมควร แต่
รวมแล้วต้องไม่เกิน 20 วันทําการติดต่อกัน เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ขยายระยะเวลาหยุด
รับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกไปได้

13. เงือนไขและข้อจํากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะปฏิเสธคําสั งโอนหน่วยลงทุนหากผู้ลงทุนไม่ใช่ "ผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย" 

บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนภายในประเทศไทย และมีวัตถุประสงค์ที จะไม่เสนอขาย
หน่วยลงทุนของกองทุนกับหรือเพื อประโยชน์ของประเทศสหรัฐอเมริกา พลเมืองสหรัฐอเมริกา รวมถึงผู้ที มีหนังสือเดินทางของ
ประเทศสหรัฐอเมริกาหรือผู้ที มีถิ นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา หรือบุคคลซึ งโดยปกติมีถิ นที อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกอง
ทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าวและบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนซึ งจัดให้มีขึ นและดําเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา บริษัทจัดการจึงขอ
สงวนสิทธิที จะปฏิเสธหรือระงับการสั งซื อ การจัดสรร และ/หรือการโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมสําหรับผู้ลงทุน
ที เป็นบุคคลอเมริกัน (US person) ดังที กล่าวมาข้างต้น เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะไม่จัดสรร และ/หรือปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุนที จะทําให้การถือหน่วยลงทุนเกินข้อจํากัดการถือ
หน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและ
หน้าที ของบริษัทจัดการ

ข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน
ในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัทจัดการมีข้อยกเว้นได้ในกรณีดังต่อไปนี 

(1)  กรณียกเว้นให้ถือหน่วยลงทุนได้โดยไม่จํากัดสัดส่วนสําหรับผู้ถือหน่วยลงทุนดังต่อไปนี 

(ก)  กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ

(ข)  กองทุนประกันสังคม

(ค)  กองทุนการออมแห่งชาติ

(ง)  กองทุนบําเหน็จบํานาญแห่งชาติ

(จ)  กองทุนสํารองเลี ยงชีพ

(ฉ)  กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป

(ช)  กองทุนต่างประเทศที มีลักษณะตาม (ก) ถึง (ฉ)

(ซ)  กองทุนอื นใดที มีลักษณะทํานองเดียวกับกองทุนตาม (ก) ถึง (ฉ)

(ฌ)  นิติบุคคลที จัดตั งขึ นตามกฎหมายไทยนอกเหนือจาก  (ก)  ถึง  (ฉ)  ซึ งไม่อยู่ภายใต้บังคับต้องเสียภาษีเงินไ
นิติบุคคล เช่น ธนาคารออมสิน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มูลนิธิ หรือวัด เป็นต้น

(ญ) บุคคลอื นที ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงานเมื อมีเหตุจําเป็นและสมควร

(2) กรณียกเว้นให้โดยผ่อนคลายสัดส่วนการถือหน่วยลงทุน หรือเมื อเป็นไปตามเงื อนไข ซึ งได้แก่กรณีดังต่อไปนี 

(ก)  กรณีที เป็นการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมอีทีเอฟโดยผู้ลงทุนรายใหญ่และผู้ดูแลสภาพคล่องที ได้รับการแต่ง
ตั งจากบริษัทจัดการ อาจถือหน่วยลงทุนได้โดยไม่จํากัดสัดส่วน ทั งนี เฉพาะในช่วงระยะเวลาตั งแต่วันจดทะเบียน
กองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมจนถึงวันที ครบกําหนดหนึ งปีนับแต่วันที เริ มซื อขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟ
ดังกล่าวในตลาดรอง

(ข)  กรณีของกองทุนรวมที มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนตามอัตราผลประโยชน์ตอบแทนที ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับ
จากการลงทุนในหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจถือหน่วยลงทุนเกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะ
กรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัท
จัดการได้ไม่เกินสัดส่วนที ระบุไว้ในโครงการ ทั งนี เมื อได้รับการผ่อนผันจากสํานักงานตามเหตุจําเป็นและสมควร

(ค)   กรณีที มีเหตุจําเป็นและสมควรอื นใด ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจถือหน่วยลงทุนเกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนตาม
ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและ
หน้าที ของบริษัทจัดการได้แต่ไม่เกินร้อยละห้าสิบของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด โดยได้รับการ
ผ่อนผันจากสํานักงาน ทั งนี ในการผ่อนผันดังกล่าว ให้สํานักงานพิจารณาถึงประโยชน์โดยรวมของผู้ถือหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมดังกล่าวเป็นสําคัญ

14. การจ่ายเงินปันผล : 

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่าย

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : 

14.3. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที ประมาณการได้ที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด) : 

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) : 
ประมาณการค่าธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่าใช้จ่ายทั งหมดข้างต้น ไม่เกินร้อยละ 4.00 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิถัวเฉลี ย (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ ม) 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนทั งหมดไม่เกินร้อยละ 4.00 ต่อปีของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิถัวเฉลี ย (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ ม)

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวม : 

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
อัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วันที คํานวณ *

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
อัตราไม่เกินร้อยละ 0.07 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วันที คํานวณ *

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
อัตราไม่เกินร้อยละ 1.50 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วันที คํานวณ *

15.2.4. ค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการลงทุน : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่าย : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
(1) ค่าใช้จ่ายเพื อวัตถุประสงค์ในการเสนอขายครั งแรกจะจ่ายตามจํานวนที จ่ายจริง โดยทางบัญชีจะตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ของกองทุนเฉลี ยเท่ากันทุกวัน ตลอดอายุโครงการ ได้แก่
(ก) ค่าใช้จ่ายในการจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ การจัดอบรมเผยแพร่ความรู้ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด การส่งเสริมการขาย
ตลอดจนการสัมมนาแนะนํากองทุน ตามที จ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 0.50 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ
(ข) ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที เกี ยวข้องในการจัดตั งกองทุน และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามกฎหมาย
ก.ล.ต.
(2) ค่าใช้จ่ายเพื อการดําเนินงานของกองทุนที เรียกเก็บตามจํานวนที จ่ายจริง โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาตัดจ่ายทั งจํานวน
หรือทยอยตัดจ่ายตามระยะเวลาการใช้งานของค่าใช้จ่ายนั น ได้แก่
(ก) ค่าใช้จ่ายในการจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าสื อโฆษณาประชาสัมพันธ์ การจัดอบรมเผยแพร่ความรู้ ค่าใช้จ่ายด้านการ
ตลาด การส่งเสริมการขายตลอดจนการสัมมนาแนะนํากองทุน ตามที จ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 0.50 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุน
(ข) ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี ค่าที ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามคําสั ง หรือตามกฎหมาย หรือ
ประกาศของสมาคม
(ค) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์และจัดส่งใบแจ้งผลการจัดสรรหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการจัดทําและจัดพิมพ์ ใบคําขอเปิดบัญชี ผู้ถือ
หน่วยลงทุน ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน ใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน เอกสารที เกี ยวข้อง ค่าจัดทําจัดพิมพ์ และจัดส่งหนังสือบอก
กล่าวรายงานต่าง ๆ สาส์นถึงผู้ถือหน่วยลงทุน
(ง) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งเอกสารที เกี ยวกับการแก้ไขเปลี ยนแปลงโครงการ ค่าใช้จ่ายในการลงประกาศในหนังสือพิมพ์
การจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามกฎหมาย ก.ล.ต.
(จ) ค่าจัดทํา ค่าพิมพ์และจัดส่งหนังสือชี ชวนและรายงานประจําปีถึงผู้ถือหน่วยลงทุน
(ฉ) ค่าแปลเอกสารที เกี ยวกับการดําเนินงานของกองทุนเป็นภาษาต่างประเทศ
(ช) ค่าเอกสารทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าเอกสารการลงบัญชีกองทุน
(ซ) ค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) ในการดําเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติหน้าที หรือเรียกค่าสินไหม
ทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการเพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายเพื อรักษาสิทธิของกองทุน ค่าใช้จ่ายในการติดตามหนี ของกองทุน
(ฌ) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระหนี เป็นทรัพย์สินอื นแทนการชําระหนี ด้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนี 
ค่าธรรมเนียมศาล ค่าธรรมเนียมทนายความ ค่าใช้จ่ายในด้านนิติกรรม ค่าประเมินราคา ค่าจดจํานอง ค่าปลดจํานอง ค่าจัด
พิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่าย หรือค่าธรรมเนียมอื นใดที เกี ยวข้องกับทางราชการ ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการรับชําระหนี เป็นทรัพย์สิน
อื นแทนการชําระหนี ด้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนี ค่าใช้จ่ายด้านภาษี ค่าทําประกันภัยดูแล และเก็บรักษาตลอดจน ค่าใช้จ่าย
ในการจําหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สินดังกล่าว
(ญ) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
(ฎ) ค่าธรรมเนียมธนาคารต่าง ๆ ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าประกาศในหนังสือพิมพ์ ค่า
ไปรษณียากรสําหรับหนังสือโต้ตอบกับผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าพาหนะ ค่าใช้จ่ายในการสื อสารโต้ตอบโดยวิธีอื นที มิใช่ทาง
ไปรษณีย์
(ฏ) ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการชําระบัญชีและเลิกกองทุน
(ฐ) ค่าใช้จ่ายที เกิดขึ นจากการติดตามทวงถาม หรือการดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใด ของกองทุนรวม
การคิดค่าใช้จ่ายตาม (1) และ (2) จะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที กําหนดโดยสมาคมนักบัญชี และผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
แห่งประเทศไทย
(3) ค่าธรรมเนียมที เกี ยวกับการซื อหลักทรัพย์ ซึ งจะรวมอยู่ในต้นทุนของค่าซื อหลักทรัพย์เมื อมีการซื อหลักทรัพย์และค่า
ธรรมเนียมที เกี ยวกับการขายหลักทรัพย์จะถูกหักจากค่าขายหลักทรัพย์เมื อมีการขายหลักทรัพย์ ได้แก่
(ก) ค่าอากรแสตมป์
(ข) ค่าธรรมเนียมหรือค่านายหน้าการซื อขายหลักทรัพย์
(ค) ค่าใช้จ่ายอื น ๆ (ถ้ามี) 
(4) ค่าใช้จ่ายที อาจเกิดขึ นจากการลงทุนในต่างประเทศ เช่น ค่าธรรมเนียมการทํารายการซื อ ขาย รับมอบ ส่งมอบทรัพย์สิน
ในต่างประเทศ (Transaction Fee) อากรแสตมป์ และภาษีต่างๆที เกี ยวข้อง ค่าใช้จ่าย หรือค่าธรรมเนียมที ต้องจ่ายตามข้อ
กําหนด หรือกฎหมายของประเทศที กองทุนไปลงทุน ตลอดจนค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้องกับการติดต่อประสานงานกับผู้จัดการ
กองทุนในต่างประเทศ เช่น ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าโทรสารทางไกล เป็นต้น (ถ้ามี) ตามที จ่ายจริง
(5) ค่าใช้จ่ายเกี ยวกับการเก็บรักษาทรัพย์สินในต่างประเทศ (ถ้ามี) นอกเหนือจาก ”ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี”
ตามที จ่ายจริง โดยจะไม่เกินร้อยละ 0.15 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
(6) ค่าใช้จ่ายในการประกันความเสี ยงจากอัตราแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศ หรืออัตราดอกเบี ย (ถ้าม)ี ตามที จ่ายจริง
(7) ใช้จ่ายที เกิดจากการผิดนัดชําระราคา (Failed Trade) 
(8) ค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้อง กับการจัดการกองทุนซึ งมิได้ระบุไว้ในข้อ 23.2 (ถ้ามี) โดยบริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากกองทุนตาม
จํานวนเงินและเวลาที เกิดค่าใช้จ่ายนั นจริง ทั งนี การเรียกเก็บค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะไม่เกินร้อยละ 0.01 ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนโดยบริษัทจัดการจะเป็นผู้รับผิดชอบส่วนที เกินกว่าอัตราที กําหนด

ในกรณีที มีค่าใช้จ่ายตามข้อ (8) บริษัทจัดการจะเปิดเผยแยกเป็นรายการอย่างชัดเจนในหนังสือชี ชวนฉบับข้อมูลสําคัญที ผ ู ้
ลงทุนควรทราบและในรายงานประจําปี ซึ งบริษัทจัดการ จัดทําเมื อสิ นรอบระยะเวลาบัญชีแต่ละปี

ค่าใช้จ่ายตามข้อ (1) และข้อ (2) จะถูกเปิดเผยเป็นยอดรวมของค่าใช้จ่าย ปรากฎในรายการค่าใช้จ่าย การดําเนินงานในงบ
กําไรขาดทุน ของกองทุนซึ งเป็นส่วนหนึ งของรายงานประจําปี

ทั งนี ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั งหมดของกองทุนจะบวกด้วยภาษีมูลค่าเพิ มและภาษีอื นใดในทํานองเดียวกัน

อย่างไรก็ตาม หากมีการเปลี ยนแปลงเกี ยวกับภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดในทํานองเดียวกัน บริษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงการรับรู้ภาษีต่าง ๆ ดังกล่าวโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

15.3. ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Frontend Fee) : มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ไม่เกินร้อยละ 1 ของมูลค่าหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจเก็บค่าธรรมเนียมการขายจากผู้สั งซื อหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มใน
อัตราที ไม่เท่ากัน

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (Backend Fee) : ไม่มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 

15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) : มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
คิดเช่นเดียวกับการคิดค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน โดยอาจคิดค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนแต่ละกลุ่มมนอัตราที ไม่เท่ากัน

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ในอัตรา 50 บาท ต่อรายการ โดยผู้โอนจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวในวันที ยื นคําขอโอนหน่วยลงทุน

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนขอให้บริษัทจัดการออกใบหน่วยลงทุน ทั งนี ภายใต้เงื อนไขข้อ 14.2 หรือขอให้ออกเอกสารแสดงสิทธิ
แทนฉบับเดิมที สูญหาย บริษัทจัดการจะคิดค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนในอัตรา 50 บาท ต่อ 1
ฉบับ

15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
1. ค่าธรรมเนียมการทํารายการซื อขายหน่วยลงทุนตามอัตราที ธนาคารพาณิชย์กําหนด (ถ้ามี)
2. ค่าธรรมเนียมการโอนเงินเพื อซื อหน่วยลงทุนหรือการโอนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือค่าธรรมเนียมการหักเงินจากบัญชีผู้
ซื อหน่วยลงทุน ตามอัตราที ธนาคารพาณิชย์กําหนด (ถ้ามี)
บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าใช้จ่ายอื นๆจากผู้ถือหน่วยลงทุนที ขอให้บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนดําเนินการให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือจากกรณีปกติ ที บริษัทจัดการดําเนินการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย เช่น ค่าใช้จ่ายในการจด
แจ้งจํานํากับนายทะเบียน ค่าแก้ไขเปลี ยนแปลงข้อมูลในทะเบียน เป็นต้น ทั งนี บริษัทจัดการจะคิดค่าธรรมเนียมการดําเนิน
การให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นกรณีพิเศษ ในอัตราไม่เกิน 75 บาท ต่อ 1 รายการ

15.4. วิธีการคํานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม : 

* บริษัทจัดการจะคํานวณค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วย
ลงทุน ทุกวันที มีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิโดยใช้มูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่า
ธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วันที คํานวณ นั นเป็น
ฐานในการคํานวณค่าธรรมเนียม โดยค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะบวกด้วยภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื นใดใน
ทํานองเดียวกัน (ถ้ามี) และบริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการ, ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน เป็นราย
3 เดือน และค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ เป็นรายเดือน

ทั งนี การตัดค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที กําหนดโดยสมาคมบริษัทนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
แห่งประเทศไทยและหากมีการเปลี ยนแปลงเกี ยวกับภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื นใดในทํานองเดียวกัน บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงการรับรู้ภาษีต่าง ๆ ดังกล่าวโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

15.5. การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย : 

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายโดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ โดยบริษัทจะ
ดําเนินการดังต่อไปนี 

1. กรณีเพิ มอัตราค่าธรรมเนียม หรืออัตราค่าใช้จ่ายที บริษัทจัดการได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนและหรือจากกองทุน บริษัท
จัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วันโดยจะติดประกาศที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการและ
ที ทําการทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับเป็นเวลา 3
วันติดต่อกัน ทั งนี การเพิ มอัตราค่าธรรมเนียมหรืออัตราค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะต้องไม่เกินร้อยละ 5 ของอัตราค่าธรรมเนียมหรือ
อัตราค่าใช้จ่ายภายในรอบระยะเวลา 1 ปี

2. กรณีที บริษัทจัดการจะลดค่าธรรมเนียมหรืออัตราค่าใช้จ่าย บริษัทจัดการจะปิดประกาศไว้ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ
และที ทําการทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ทั งนี การเปลี ยนแปลงดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการต้องแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับตั งแต่
วันเปลี ยนแปลง กรณีที สมาคม คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือหน่วยงานที เกี ยวข้องมีการ
เปลี ยนแปลงหลักเกณฑ์ในการตัดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมตามที ระบุเป็นอย่างอื นในอนาคต บริษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงวิธีการตัดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ที บังคับใช้ใหม่ โดยถือว่าได้รับมติจากผู้
ถือหน่วยลงทุนแล้ว

15.6. หมายเหตุ : 

16. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.1. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน : ในประเทศ

16.2. เงื อนไขพิเศษ : 

1. บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกําหนด
ทั งนี กรณีที กองทุนมีการลงทุนในทรัพย์สินต่างประเทศบริษัทจัดการจะใช้อัตราแลกเปลี ยนที เหมาะสม ภายใต้ความเห็นชอบ
ของผู้ดูแลผลประโยชน์ ซึ งเป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือประกาศของสมาคมบริษัทจัดการลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคํานวณ
ทรัพย์สินสุทธิส่วนที ลงทุนในต่างประเทศ
2. บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี 
(2.1) คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการ
(2.2) คํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ทั งนี ให้ใช้มูลค่าหน่วย
ลงทุนของสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาดังกล่าว
(2.3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังต่อไปนี 
(ก) วันทําการก่อนวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศภายในวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด
(ข) วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศภายในวันทําการถัดไป
(ค) วันทําการสุดท้ายของแต่ละเดือน โดยให้ประกาศภายในวันทําการถัดไป ทั งนี เฉพาะในกรณีที กองทุนรวมกําหนดวัน
ทําการซื อขายหน่วยลงทุนแต่ละครั งห่างกันยาวกว่าหนึ งเดือน
(ง) วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล โดยให้ประกาศภายในวันทําการถัดไป
ความใน (ก) มิให้นํามาใช้บังคับกับกองทุนรวมเปิดที ซื อขายหน่วยลงทุนทุกวันทําการ และกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภท
สถาบัน
(4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศ
ภายในวันทําการถัดไป
การประกาศมูลค่าและราคาตามวรรคหนึ ง (3) และ (4) ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมปฏิบัติดังต่อไปนี 
(1) ใช้ตัวเลขทศนิยมตามที กําหนดไว้ในข้อ 3. และต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(2) ดําเนินการด้วยวิธีการใด ๆ เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที เหมาะสม เช่น การประกาศทางหนังสือพิมพ์
หรือการประกาศทางเว็บไซต์ เป็นต้น และภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้ และ
(3) จัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวม และสถานที ทุกแห่งที ผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซื อคืนหน่วยลงทุนใช้ซื อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการกองทุนรวม
จะจัดให้มีข้อมูลดังกล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้

ในกรณีที มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดไม่ถูกต้อง บริษัทจัดการจะดําเนิน
การตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศกําหนด

3. การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือจํานวนหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมเปิด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
(3.1) คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยม ตามหลัก
สากล
(3.2) คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลัก
สากล สําหรับมูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณ ราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมตําแหน่ง
ที  4 ขึ น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตําแหน่ง
ที  5 ทิ ง
(3.3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (3.2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหน่ง โดยตัดทศนิยม
ตําแหน่งที  5 ทิ ง และประกาศราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ตามที คํานวณได้ใน (3.2) 
(3.4) คํานวณจํานวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล แต่จะ ใช ้
ผลลัพธ์เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตําแหน่ง โดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
ในกรณีที มีผลประโยชน์เกิดขึ นจากการคํานวณตาม (3.1) ถึง (3.4) บริษัทจัดการจะนําผลประโยชน์นั นรวมเข้าเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนรวมเปิด

16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : 

ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการที www.assetfund.co.th
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะประกาศ โดยช่องทางอื นใดที เหมาะสม โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
และบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน

16.4. หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

1.ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องน้อยกว่าหนึ งสตางค์ หรือต่างจากราคาหน่วยลงทุน
ที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป แต่ไม่ถึงร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง บริษัทจัดการจะจัดทําและส่งรายงานให้
ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบถึงความผิดพลาดภายใน 7 วันทําการนับแต่วันที พบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และจัดให้มีสําเนา
รายงานดังกล่าวไว้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการเพื อให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้ โดยรายงานดัง
กล่าวจะมีรายการอย่างน้อย ดังต่อไปนี 
(1) ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง
(2) ราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง
(3) สาเหตุที ทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
(4) มาตรการป้องกันเพื อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง ทั งนี เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจาก
ปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือ
ศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง
ในกรณีที เหตุของความผิดพลาดซึ งทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามวรรคหนึ งมีผลต่อเนื องต่อการคํานวณราคาหน่วย
ลงทุนครั งต่อไป เช่น การกําหนดอัตราดอกเบี ยผิดพลาด เป็นต้น บริษัทจัดการจะแก้ไขราคาหน่วยลงทุนให้ถูกต้องนับแต่วันที 
บริษัทจัดการพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องด้วย

2.ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราตั งแต่
ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง บริษัทจัดการจะคํานวณราคาหน่วยลงทุนย้อนหลังนับแต่วันที พบราคาหน่วยลงทุน
ไม่ถูกต้องจนถึงวันที ราคาหน่วยลงทุนถูกต้อง และดําเนินการดังต่อไปนี เฉพาะวันที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องต่างจากราคา
หน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราส่วนตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง

(1) จัดทํารายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาให้เสร็จสิ นภายในวันทําการถัดจากวันที พบว่าราคาหน่วย
ลงทุนนั นไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ภายในวันทําการถัดจากวันที คํานวณราคาหน่วยลงทุนเสร็จ
สิ น เพื อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าวภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการส่งรายงานให้ผู้ดูแล
ผลประโยชน์ ทั งนี รายงานดังกล่าวจะมีรายการอย่างน้อยดังต่อไปนี 
(ก) ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง
(ข) ราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง
(ค) สาเหตุที ทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
(ง) การดําเนินการของบริษัทจัดการเมื อพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
ทั งนี บริษัทจัดการจะจัดให้มีสําเนารายงานตาม (1) ไว ้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการ เพื อให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
สามารถตรวจสอบได้
(2) แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนที ถุกต้องภายในวันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาตาม (1)
(3) ประกาศชื อกองทุนรวมที มีการแก้ไขราคาตาม (2) และวัน เดือน ปีที มีการแก้ไขราคาตาม (2)ในหนังสือพิมพ์รายวันอย่าง
น้อยหนึ งฉบับภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว
(4) ชดเชยราคาให้แล้วเสร็จและแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที ได้ซื อหรือขายคืนหน่วยลงทุน
ในช่วงระยะเวลาที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องทราบถึงการแก้ไขราคาตาม (2) และการชดเชยราคา ภายใน 5 วันทําการนับแต่
วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว
(5) จัดทํารายงานมาตรการป้องกันเพื อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าว พร้อมทั งสําเนารายงานการ
แก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาที จัดทําตาม (1) ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 7 วันทําการนับ
แต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคานั น เว้นแต่ในกรณีที 
ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ บริษัทจัดการจะไม่ส่งรายงานมาตรการป้องกัน
ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่จะส่งสําเนาเอกสารที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่าการที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมี
สาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้แทน

3. ในการชดเชยราคาตามข้อ 2 (4) บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี 
(1) กรณีราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องตํ่ากว่าราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง (understate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี 
(ก) กรณีที เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับ
ส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องหากปรากฏว่าผู้ซื อหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลือ
อยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จะต้องลด บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวน
เท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วยลงทุนที เหลืออยู่นั นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับ
ส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื อชดเชยราคาให้แก่กองทุนเปิด เว้นแต่การที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมา
จากปัจจัยภายนอกที 
ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื อขายหลัก
ทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว
(ข) กรณีที เป็นการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่า
เท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับ
ส่วนต่างของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน แต่หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่
บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน
(2) กรณีราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องสูงกว่าราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง (overstate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี 
(ก) กรณีที เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับ
ส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่าง
ของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุน
(ข) กรณีที เป็นการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่า
เท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องหากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วย
ลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จะต้องลด บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการ
เองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วยลงทุนที เหลืออยู่นั นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็น
จํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื อชดเชยราคาให้แก่กองทุนเปิด เว้นแต่การที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูก
ต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว
ในกรณีที บริษัทจัดการต้องชดเชยราคาเป็นเงินให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนรายใดมีมูลค่าไม่ถึงหนึ งร้อย
บาท บริษัทจัดการอาจนําเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที มีการจ่ายเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุน แต่ถ้าบุคคลดังกล่าว
ไม่มีสถานะเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจัดการจะชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาการจ่ายเงินของกองทุนเปิดเพื อชดเชย
ราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนตาม (1) (ข) หรือผู้ซื อหน่วยลงทุนตาม 2(ก) บริษัทจัดการอาจจ่ายเงินของบริษัทจัดการเอง
แทนกองทุนเปิดก็ได้

4. บริษัทจัดการจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที เกิดขึ นจากราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง เช่น ค่าใช้จ่ายในการประกาศการแก้ไข
ราคาตามข้อ 2(3) ในหนังสือพิมพ์ ค่าออกเช็ค ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเงินชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุนและผู้ขายคืน
หน่วยลงทุน เป็นต้น เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้

17. ชื อผู้เกี ยวข้อง : 

17.1. ชื อบริษัทจัดการ : 

ชื อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนแอสเซท พลัส จํากัด

17.2. ชื อผู้ดูแลผลประโยชน์ : 

ชื อ : ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)

17.3. ชื อผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : 

ไม่มี

17.4. ชื อของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : 

ชื อ :

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

17.5. ที ปรึกษา : 

17.5.1. ชื อที ปรึกษาการลงทุน : 

ชื อ :

17.5.2. ชื อที ปรึกษากองทุน : 

17.6. ผู้สอบบัญช ี: 

ชื อ : นาย ประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์

ชื อ : นาย เทอดทอง เทพมังกร

ชื อ : นางสาว ชมภูนุช แซ่แต้

ชื อ : นาย ไกรสิทธิ ศิลปมงคลกุล

รายละเอียดเพิ มเติม (ผู้สอบบัญช)ี : 

หรือบุคคลอื นที ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี โดยบริษัทจัดการจะแจังให้สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

17.7. การแต่งตั งคณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : 

18. รอบระยะเวลาบัญชีประจําปีของกองทุนรวม : 

18.1. วันที สิ นสุดรอบบัญช ี: วันที เดือน

18.2. วันที สิ นสุดรอบบัญชีครั งแรก : วันที 

18.3. รายละเอียดเพิ มเติม : 

ประมาณ 12 เดือนนับจากวันที จดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม

ทั งนี บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะขยายรอบระยะเวลาบัญชีสุดท้ายของกองทุนให้สิ นสุด ณ วันเลิกกองทุนได้ โดยรอบระยะ
เวลาบัญชีดังกล่าวจะไม่เกิน 15 เดือน ซึ งบริษัทจัดการจะจัดทํางบการเงินเพียงรอบเดียว ณ วันเลิกกองทุน

19. การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ :

19.1 การแก้ไขเพิ มเติมโครงการตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากปรากฏว่ามติของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่เกินร้อยละห้า
สิบห้าของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของโครงการ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมส่งเอกสารหลักฐานเกี ยวกับ
การขอมติและการนับมติไปยังผู้ดูแลผลประโยชน์ เพื อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองผลการนับมตินั น

มติของผู้ถือหน่วยลงทุนตามวรรคหนึ ง หมายความว่า มติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุน
รวมกันเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของโครงการ

19.2 ในกรณีที กองทุนรวมใดมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนนอกจากจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลัก
เกณฑ์เกี ยวกับการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนที กําหนดไว้ในข้อผูกพัน หรือที กําหนดไว้ในมาตรา 129 หรือตามที กําหนดใน
ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที ของ
บริษัทจัดการ การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์เพิ มเติมดังต่อไปนี ด้วย

(1) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้รับผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนไม่
เท่ากัน ให้ได้รับมติผู้ถือหน่วยลงทุนที ถือหน่วยลงทุนชนิดที ได้รับผลกระทบเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิด

(2) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใด ให้ได้รับมติผู้ถือหน่วยลงทุนที ถือ
หน่วยลงทุนชนิดที ได้รับผลกระทบเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิด

(3) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ งให้ได้รับมติผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดที ได้รับผลกระ
ทบเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนชนิดนั น

19.3 ในกรณีที การแก้ไขเพิ มเติมโครงการหรือวิธีการจัดการได้กระทําตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะแจ้งให้
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับตั งแต่วันถัดจากวันที ได้มีมติแก้ไขและแจ้งการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ
จัดการกองทุนรวมหรือวิธีการจัดการไปยังผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายและจะประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ
ภายใน 15 วันนับตั งแต่วันถัดจากวันที ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือวันที ได้มีมติให้แก้ไขเพิ ม
เติม แล้วแต่กรณี

เว้นแต่กฎหมาย ก.ล.ต. กําหนดเป็นอย่างอื น ในการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนหรือแก้ไขวิธีจัดการ หากมิได้กระทํา
ตามมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที 
จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของโครงการจัดการกองทุนรวม จะต้องได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมติดังกล่าว ให้เป็นไปตามข้อกําหนดในข้อ
ผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การขอมติเพื อแก้ไขเพิ มเติมโครงการเป็นไปตามที กําหนดไว้
ในมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

19.4 ในการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ หากไม่สามารถดําเนินการตามมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ เนื องจากข้อ
จํากัดในการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการ
ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการอาจดําเนินการขอรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ตามแนวทางที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดได้

หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมติดังกล่าว ให้เป็นไปตามข้อกําหนดในข้อ
ผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การขอมติเพื อแก้ไขเพิ มเติมโครงการเป็นไปตามที กําหนดไว้
ในมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

20. ข้อกําหนดอื น ๆ : 

1. ในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนตามนัยข้อ 4 ของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่า
ด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับการดํารงความเพียงพอของเงินกองทุน และการทําประกันภัยความรับผิดของบริษัทจัดการ บริษัท
จัดการจะเปลี ยนให้บริษัทจัดการรายอื นเข้าจัดการกองทุนรวมแทน ด้วยวิธีขอรับความเห็นชอบจากสํานักงาน หรือ ขอมติโดย
เสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้ว
ทั งหมดของกองทุนรวมภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที บริษัทจัดการรู้ หรืออาจรู้ถึงการไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงิน
กองทุนดังกล่าว ทั งนี หากมีเหตุจําเป็นและสมควร บริษัทจัดการอาจขอให้สํานักงานพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้ โดย
การคัดเลือกบริษัทจัดการรายใหม่จะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ และ ในกรณีที มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ นจาก
การเปลี ยนบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว

หากบริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการภายในระยะเวลาที กําหนด บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุนรวมต่อไป

2. ในกรณีที บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้ว
ทั งหมด บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องไม่นับคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนั นในส่วนที เกินกว่าหนึ งในสามของ
จํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด และดําเนินการแก้ไขสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนของบุคคลหรือกลุ่มบุคคล
เดียวกันนั นให้มีจํานวนไม่เกินหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนรวมนั นภายในสองเดือน
นับแต่วันที ปรากฏกรณีดังกล่าว หรือดําเนินการเลิกกองทุนรวมนั นทันที เว้นแต่เข้าข้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการตลาด
ทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัทจัดการ

3. บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื อกองทุนจากบุคคลที เป็นผู้ให้บริการ อันเนื องมาจากการใช้บริการของบุคคล
ดังกล่าวในการจัดการกองทุนได้ แต่ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 
(1) ผลประโยชน์ตอบแทนที รับไว้นั นต้องเป็นทรัพย์สินที มีมูลค่าในทางเศรษฐกิจและต้องเกี ยวกับบทบาทโดยตรงของความ
เป็นกองทุนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
(2) ต้องไม่มีพฤติกรรมที แสดงให้เห็นว่าบริษัทจัดการใช้บริการของบุคคลนั นบ่อยครั งเกินความจําเป็นเพื อให้กองทุนได้รับ
ประโยชน์จากบุคคลดังกล่าว (churning) 
ในการจัดสรรผลประโยชน์ตามวรรคหนึ งให้แก่กองทุนที อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ บริษัทต้องกระทําด้วย
ความเป็นธรรมและคํานึงถึงลักษณะและประเภทหลักทรัพย์ที อาจมีไว้ได้ของกองทุนนั นด้วย

4. ตัวชี วัด (Benchmark) ของการลงทุนในกองทุนนี จะเปรียบเทียบกับอัตราผลตอบแทนของการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลอายุ
ประมาณ 5 ปี ที ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี ไทย (ThaiBMA) (35%) และอัตราผลตอบแทนของการลงทุนใน
พันธบัตรรัฐบาลอาย ุ5 ปี ของประเทศที ลงทุน ณ วันที ลงทุน บวกด้วยส่วนชดเชยความเสี ยงจากการลงทุน (Spread) อันดับ
ความน่าเชื อถือ BBB ณ วันที ลงทุนปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี ยงอัตราแลกเปลี ยนเพื อคํานวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงิน
บาท ณ วันที ลงทุน (65%)

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ ที จะเปลี ยนแปลงเกณฑ์มาตรฐานในการวัดผลการดําเนินงาน เพื อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ
นโยบายของกองทุนหลักตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน โดย
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า และจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสมาคม
บริษัทจัดการลงทุนประกาศกําหนด

ทั งนี กรณีที มีการเปลี ยนแปลงตัวชี วัดของการลงทุนอันเนื องมาจากปัจจัยภายนอก เช่น มีการยกเลิกการคํานวณดัชนีดังกล่าว
หรือหน่วยงานที กํากับดูแลมีการเปลี ยนแปลงตัวชี วัด เป็นต้นบริษัทจัดการสงสนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงตัวชี วัดดังกล่าว โดยไม่
ถือเป็นการแก้ไขโครงการ โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ สํานักงานของ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนและประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

5. ข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน

บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดจะถือหน่วยลงทุนได้ไม่เกินหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด
ของกองทุนรวม

6. ข้อกําหนดเกี ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกัน
ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายที เรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ งต่อไปจะเรียก
ว่า FATCA) โดยมีผลบังคับใช้วันที  1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าวกําหนดให้สถาบันการเงินที ไม่ใช่สัญชาติ
อเมริกันนอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานข้อมูลเกี ยวกับบัญชีของบุคคลที อยู่ใน
บังคับต้องเสียภาษีให้กับประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ งรวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล สัญชาติอเมริกัน ผู้ซึ งมีถิ นที อยู่ถาวรใน
สหรัฐอเมริกา และผู้ซึ งมีถิ นที อยู่ทางภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึ งเปิดหรือมีไว้กับ FFI นั น นอกจากนี ยังปรากฎด้วยว่าในปัจจุบนัมี
รัฐบาลในหลายประเทศกําลังดําเนินการออกกฎหมายที มีข้อกําหนดและหลักเกณฑ์ในลักษณะที คล้ายคลึงกับ FATCA (ซึ งต่อ
ไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดังกล่าวว่า “กฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง”) 
กองทุนรวมและบริษัทจัดการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ งถูกกําหนดให้ต้องเข้าผูกพันตนกับหน่วยงาน
สรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหน้าที ต้องรายงานข้อมูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสัญชาติอเมริกันและ
บุคคลที มีลักษณะตามหลักเกณฑ์ที  FATCA กําหนด หน้าที ในการตรวจสอบข้อมูลลูกค้าเพื อหาความสัมพันธ์ของลูกค้ากับ
ประเทศสหรัฐอเมริกา และรวมถึงหน้าที ในการกําหนดให้ลูกค้าบางประเภทต้องจัดทําเอกสารยืนยันตนตามหลักเกณฑ์ของ
FATCA เป็นต้น

ภายใต้ข้อกําหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เข้าผูกพันตนเพื อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ FATCA (กล่าวคือ มีสถานะ
เป็น NonParticipating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทุนรวมนั นจะได้รับผลกระทบที สําคัญในสองกรณี
คือ
(1) ต้องถูกหักเงินในอัตรา 30 % ของเงินที กองทุนรวมจะได้รับจากรายได้ ผลประโยชน์หรือเงินจากการขายทรัพย์สินทางการ
เงินในประเทศสหรัฐอเมริกา (เงินลงทุนทางตรง) ซึ งจะเริ มต้นตั งแต่วันที  1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป และเงินลงทุน
ทางอ้อมในทรัพย์สินทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Passthru) ซึ งอาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกับสถาบันการเงิน
อื นๆ นอกประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ งจะเริ มต้นตั งแต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป โดย FATCA กําหนดให้สถาบันการเงินของประเทศ
สหรัฐอเมริกาและ FFI ที เข้าร่วมผูกพันตนตามข้อกําหนดของ FATCA (ซึ งรวมถึงธนาคารและสถาบันการเงินในประเทศไทย
ผู้รับฝากทรัพย์สิน ผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน) มีหน้าที ดําเนินการหักเงิน ณ ที จ่ายดังกล่าวก่อนชําระให้กับ
กองทุนรวมที เป็น NPFFI 
(2) ธนาคารและสถาบันการเงินทั งในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทั งผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้
สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน ที เข้าร่วมผูกพันตามข้อกําหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือระงับการทําธุรกรรม
ทางการเงินหรือยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรือบริษัทจัดการ ซึ งอาจทําให้กองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการ
ลงทุนต่อไปได้ และ/หรือดําเนินการลงทุนได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจทําให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถทํารายการ
ผ่านทางผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุนได้อีกต่อไป
เพื อมิให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมได้รับผลกระทบในการดําเนินงานรวมทั งเพื อเป็นการรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วย
ลงทุนโดยรวม บริษัทจัดการและกองทุนรวม (โดยบริษัทจัดการ) จึงเข้าผูกพันตนเพื อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และข้อกําหนด
ของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง และเพื อให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใต้ข้อกําหนด
และหลักเกณฑ์ของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องได้ บริษัทจัดการและกองทุนรวม (ซึ งรวมทั งผู้ที เกี ยวข้องกับการปฎิบัติ
งานของกองทุน เช่น ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน) จึงขอสงวน
สิทธิในการดําเนินการดังนี 
(1) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามที กฎหมายต่างประเทศที 
เกี ยวข้องกําหนด) ให้คํายินยอมบริษัทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการนําส่งข้อมูล (เช่น ชื อ ที อยู่ เลขประจําตัวผู้เสีย
ภาษีของสหรัฐอเมริกา จํานวนและมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ จํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือเงินปันผลที ได้รับ เป็นต้น)
มีอยู่ในบัญชีทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนนั นกับบริษัทจัดการ ให้กับหน่วยงานของรัฐทั งในและต่างประเทศ ตามข้อกําหนด
ของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง
(2) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนนําส่งข้อมูล เอกสาร และ/หรือคํายินยอม เพิ มเติม เพื อยืนยันหรือพิสูจน์ทราบความเกี ยวข้อง
กับประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสัญชาติอเมริกันหรือการให้ข้อมูลตามหัวข้อที กําหนดไว้ในแบบ
ฟอร์มของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจ้งปรับปรุงข้อมูลเมื อข้อมูลที เคยให้ไว้มีการเปลี ยนแปลง
เป็นต้น รวมถึงนําส่งหลักฐานเพื อยืนยันการเข้าร่วมใน FATCA หรือกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง (ในกรณีที เป็นลูกค้า
สถาบันการเงิน) ทั งนี เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายดังกล่าว
(3) ดําเนินการอื นใดเพื อให้สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง

เพื อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบที จะเกิดต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทั งเพื อให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วย
ลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ มขึ นหากมีการดําเนินการที สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องข้างต้น ในกรณีที ผู้
ถือหน่วยลงทุนปฏิเสธการดําเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวน
สิทธิในการดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี ตามความจําเป็นและความเหมาะสม โดยถือว่าผู้ถือหน่วย
ลงทุนดังกล่าวรับทราบการดําเนินการตามที บริษัทจัดการแจ้งนี แล้ว และ/หรือได้ดําเนินการตามข้อตกลงที ได้ระบุไว้ในคําขอ
เปิดบัญชี
(1) ไม่รับคําสั งซื อ/ สับเปลี ยน/ โอน หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว
(2) ระงับหรือหยุดให้บริการ และดําเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว
(3) ดําเนินการหักเงิน ณ ที จ่ายจากรายได้เงินลงทุน เงินปันผลและ/หรือเงินที ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน
รายนั นได้ เพื อให้สอดคล้องกับเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง ทั งนี ต้องไม่ขัดกับกฎหมายของ
ประเทศไทย
(4) ดําเนินการอื นใดอันเป็นการป้องกันหรือลดผลกระทบ หรือทําให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ ม
ขึ น หากมีการดําเนินการที สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องข้างต้น
การดําเนินการดังกล่าวถือเป็นความจําเป็น และเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะเป็นการกระทําเพื อหลีก
เลี ยงมิให้บริษัทจัดการและกองทุนมีการดําเนินการที ไม่สอดคล้องข้อบังคับของ FATCA และกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง
อันจะทําให้กองทุนอาจต้องถูกหัก ณ ที จ่าย หรือถูกปิดบัญชีธนาคารตามที กล่าวแล้วข้างต้น ซึ งในทางปฏิบัติบริษัทจัดการจะ
เลือกดําเนินการเฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามที กฎหมายต่าง
ประเทศที เกี ยวข้องกําหนด)เท่านั น

ทั งนี ในกรณีที กฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิ มเติมข้อกําหนดเพื อรองรับการดําเนินการตามที บริษัทจัดการได้สงวนสิทธิไว้ข้างต้น
บริษัทจัดการ(รวมถึงผู้ที เกี ยวข้อง) จะดําเนินการตามข้อกําหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนําส่งข้อมูลของผู้ถือ
หน่วยลงทุนไปยังหน่วยงาน หรือดําเนินการอื นใดที ราชการกําหนด โดยไม่จําเป็นต้องร้องขอต่อผู้ถือหน่วยลงทุน

7. บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนภายในประเทศไทย และมีวัตถุประสงค์ที จะไม่เสนอขาย
หน่วยลงทุนของกองทุนกับหรือเพื อประโยชน์ของประเทศสหรัฐอเมริกา พลเมืองสหรัฐอเมริกา รวมถึงผู้ที มีหนังสือเดินทางของ
ประเทศสหรัฐอเมริกาหรือผู้ที มีถิ นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา หรือบุคคลซึ งโดยปกติมีถิ นที อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกอง
ทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าวและบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนซึ งจัดให้มีขึ นและดําเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา บริษัทจัดการจึงขอ
สงวนสิทธิที จะปฏิเสธหรือระงับการสั งซื อ การจัดสรร และ/หรือการโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมสําหรับผู้ลงทุน
ที เป็นบุคคลอเมริกัน (US person) ดังที กล่าวมาข้างต้น เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก

21. มาตรการเยียวยากรณีบริษัทจัดการปฏิบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์เกี ยวกับการอนุมัติให้จัดตั ง
กองทุนรวมเป็นการทั วไป : 

ในกรณีที บริษัทจัดการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี ยวกับการอนุมัติให้จัดตั งกองทุนรวมแบบ autoapprove และการ
ฝ่าฝืนหรือการไม่ปฏิบัตินั นก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ลงทุน บริษัทจัดการจะดําเนินการเยียวยาความเสียหายให้แก่ผู้ลงทุน
โดยไม่ชักช้า โดยในกรณีที ไม่สามารถตกลงกันได้ บริษัทจัดการจะยินยอมให้นําข้อพิพาทเข้าสู่การพิจารณาของ
อนุญาโตตุลาการ

22. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที ปฏิบัติตามโครงการจัดการกองทุนรวม ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ
กองทุนรวม และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ และคําสั งที ออกโดยอาศัยอํานาจแห่ง
กฎหมายดังกล่าว ทั งนี ในกรณีที ข้อกําหนดในโครงการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งดังกล่าว
หากบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งนั น ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุน
รวมได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามโครงการแล้ว

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม โดยผู้ดูแล
ผลประโยชน์มีอํานาจลงนามในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การลงนามในข้อผูกพัน
ของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ได้รับการแต่งตั งโดยชอบ ให้ถือว่าผูกพันผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง

การที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจัดการกองทุน
รวมนี ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที จะผูกพันตามข้อกําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมและ
ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม

โครงการจัดการกองทุนรวมที ผ่านการอนุมัติจากสํานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็น
ส่วนหนึ งของข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม

REFERENCE CODE : 

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอเทิร์มฟันด์ 5Y1
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คําจํากัดความ / คํานิยาม : 

กองทุน หมายถึง กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอเทิร์มฟันด ์5Y1

โครงการ หมายถึง โครงการจัดการกองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอเทิร์มฟันด ์5Y1 

บริษัทจัดการ หมายถึง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จํากัด

หน่วยลงทุน หมายถึง หน่วยลงทุนของกองทุน

หนังสือชี ชวน หมายถึง หนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุน หมายถึง ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน

ผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย หมายถึง ผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ที กจ.9/2555 ว่าด้วยการกําหนดนิยามผู้ลงทุนสถาบันและผ้ลงทุนรายใหญ่ และที แก้ไขเพิ มเติม

ผู้ดูแลผลประโยชน์ หมายถึง ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) 

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน หมายถึง บุคคลที บริษัทจัดการกองทุนรวมมอบหมายให้ทําหน้าที ขายหรือรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนแล้วแต่กรณี ของกองทุน

นายทะเบียน หมายถึง นายทะเบียนหน่วยลงทุน

ผู้สอบบัญชี หมายถึง ผู้สอบบัญชีของกองทุน

วันทําการ หมายถึง วันเปิดทําการตามปกติของบริษัทจัดการ

เสนอขายครั งแรก หมายถึง เสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก

จองซื อ หมายถึง จองซื อหน่วยลงทุนในการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก

หนังสือรับรองสิทธิ หมายถึง หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน

มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหารด้วยจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดตามทะเบียน
หน่วยลงทุน เมื อสิ นวันที คํานวณนั น โดยคํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขที มีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษ
ทศนิยมตามหลักสากล

ตลาดหลักทรัพย์ หมายถึง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สมาคมตลาดตราสารหนี ไทย หมายถึง สมาคมตลาดตราสารหนี ไทย ซึ งจัดตั งขึ นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์

บริษัทจดทะเบียน หมายถึง บริษัทที มีหุ้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทขึ นทะเบียน หมายถึง บริษัทที มีหลักทรัพย์ซื อขายในสมาคมตลาดตราสารหนี ไทย

ใบแสดงสิทธิ หมายถึง ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (depositary receipt) 

หลักทรัพย์อ้างอิง หมายถึง หลักทรัพย์ประเภทใดประเภทหนึ งที ออกโดยบริษัทจดทะเบียนและใช้เพื อรองรับใบแสดงสิทธิ

คําเสนอซื อ หมายถึง คําเสนอซื อหลักทรัพย์ของกิจการเป็นการทั วไปที ผู้ทําคําเสนอซื อต้องปฏิบัติตามประกาศว่าด้วยหลัก
เกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื อครอบงํากิจการ

แก้ไขราคาย้อนหลัง หมายถึง แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องโดยแก้ไขราคาย้อนหลัง
ตั งแต่วันที ราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องจนถึงปัจจุบัน

การชดเชยราคา หมายถึง การเพิ มหรือลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที มีราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
หรือการจ่ายเงินซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องแทนการเพิ มหรือลด
จํานวนหน่วยลงทุน

กิจการ หมายถึง บริษัทที มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทที มีหลักทรัพย์ซื อขายในศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์
หรือบริษัทมหาชนจํากัด

กลุ่มกิจการ หมายถึง บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีที สภาวิชาชีพบัญชีกําหนดเกี ยวกับการจัดทํางบการเงิน
รวม

สถาบันการเงิน หมายถึง สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยดอกเบี ยเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงิน

สมาคม หมายถึง สมาคมที เกี ยวเนื องกับธุรกิจหลักทรัพย์ที ได้รับอนุญาตและจดทะเบียนกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
โดยมีวัตถุประสงค์เพื อทําการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทที เกี ยวกับการจัดการลงทุน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

กฎหมาย ก.ล.ต. หมายถึง พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ
หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ปัจจุบันและที แก้ไขเพิ มเติม

มูลค่าธุรกรรม หมายถึง ราคาซื อรวมผลประโยชน์ที กองทุนพึงได้รับจากธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืนจนถึงวันที มีการ
คํานวณ

1. ชื อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

1.1. ชื อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอเทิร์มฟันด์ 5Y1 

1.2. ชื อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  Asset Plus AI Term Fund 5Y1 

1.3. ชื อย่อ :  ASPAITF5Y1 

1.4. ประเภทโครงการ :  กองทุนเปิด

1.5. ประเภทการขาย :  ขายครั งเดียว

1.6. การกําหนดอายุโครงการ :  กําหนด

1.7. อายุโครงการ : 5  ปี   เดือน   วัน

1.8. อายุโครงการถึงวันที  (กรณีกําหนดอายุเป็นช่วงเวลา) : 

1.9. เงื อนไข (อายุโครงการ) : 

ประมาณ 5 ปี แต่ไม่ต่ํากว่า 4 ปี 11 เดือน และไม่เกิน 5 ปี 1 เดือน นับตั งแต่วันถัดจากวันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุน
รวม โดยบริษัทจัดการจะแจ้งวันครบอายุโครงการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบทางไปรษณีย์ ภายใน 30 วันนับตั งแต่วันถัดจากวัน
จดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะยุติการจัดตั งโครงการ หากหลังจากปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก มูลค่าหน่วยลงทุนที 
จําหน่ายได้แล้วทั งหมดคํานวณตามมูลค่าที ตราไว้ของหน่วยลงทุนตํ่ากว่ามูลค่าขั นตํ่าที จะลงทุนในหลักทรัพย์ได้ตาม
วัตถุประสงค์ของกองทุน โดยบริษัทจัดการจะคืนเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนตามที ระบุไว้ในข้อ 5.2.7
“การคืนเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุน”

1.10. ลักษณะโครงการ :  กองทุนรวมที เสนอขายเฉพาะผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย

2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที ตราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที 
เสนอขาย : 

2.1. จํานวนเงินทุนของโครงการ : 1,000,000,000.00 บาท

2.2. เงื อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) : 

ระหว่างระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจํานวนเงินทุนของ
โครงการได้ไม่เกิน ร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ

2.3. มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย : 10.0000 บาท

2.4. จํานวนหน่วยลงทุน : 100,000,000.0000 หน่วย

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรก : 10 บาท

2.6. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก : 50,000.00 บาท

2.7. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป : 

2.8. มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด

2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่าของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด

2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด

2.12. รายละเอียดเพิ มเติม : 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน
ลักษณะพิเศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า ประเภทและอัตราส่วนการ
ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

เพื อเพิ มทางเลือกในการลงทุนสําหรับผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย (accredited investors) ที มีศักยภาพในการดูแลตนเอง ที มุ่งหวัง
ผลตอบแทนที ดี และยอมรับความเสี ยงของการลงทุนได้ในระดับสูง

3.2. ชนิดกองทุนรวม :  ลงทุนโดยตรง

3.3. ประเภทกองทุนรวม :  ทั วไป

3.4. นโยบายการลงทุน :  ตราสารแห่งหนี 

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้าม)ี :  

3.6. การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) :  ลงทุน
เพื อ การลดความเสี ยง (Hedging)

3.7. การลงทุนในตราสารที มีลักษณะของสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ไม่ลงทุน

3.8. ลักษณะพิเศษ : 

ไม่มี

3.9. รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 

รายละเอียดเพิ มเติมเกี ยวกับนโยบายการลงทุน

1. กองทุนมีนโยบายที จะลงทุนในตราสารแห่งหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน ตราสารทางการเงิน และ/หรือเงินฝาก และ/หรือหลัก
ทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดให้กองทุนลงทุนได้

2. กองทุนอาจจะพิจารณาลงทุนในตราสารแห่งหนี ต่างประเทศ และอาจเข้าทําสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives)โดยมี
วัตถุประสงค์เพื อลดความเสี ยง (Hedging) จากการลงทุน ตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกําหนด
โดยจะไม่ลงทุนในหรือมีไว้ซึ งตราสารที มีลักษณะของสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured note)

3. กรณีที กองทุนมีการลงทุนในต่างประเทศ บริษัทจัดการมีนโยบายที จะทําการป้องกันความเสี ยงด้านอัตราแลกเปลี ยนเงินตรา
ต่างประเทศเต็มจํานวน (Fully hedge)

4. กองทุนอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ งตราสารแห่งหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือตํ่ากว่าที สามารถลงทุนได้ (NonInvestment
Grade) และ/หรือตราสารที ไม่ได้รับการจัดอ้นดับความน่าเชื อถือ (Unrated Securities) ซึ งเป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือได้รับ
ความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

3.10. การลงทุนในต่างประเทศ : ลงทุนในต่างประเทศบางส่วน
วงเงินการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน ไม่เกิน 0  ล้านเหรียญ หรือไม่เกินร้อยละ 79.00  ของ NAV
และมีนโยบายลดหรือป้องกันความเสี ยงจากอัตราแลกเปลี ยนทั งหมดที มีอยู่

3.11. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 

กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในต่างประเทศไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและไม่เกินวงเงินที ได้รับจัดสรร

3.12. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.12.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในประเทศ : 

บริษัทจัดการจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื นอย่างใดอย่างหนึ งหรือหลาย
อย่างตามที ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนประกาศกําหนดดังต่อไปนี รวมถึงการลงทุนในหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือหาดอกผลโดย
วิธีอื นอย่างใด ตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการกํากับตลาดทุนจะได้มี
ประกาศแก้ไขหรือเพิ มเติม หรือผ่อนผันให้กองทุนรวมสามารถลงทุนได้เพิ มเติมในอนาคตอีกด้วย
3.12.1.1 ตราสารแห่งหนี ในประเทศ ได้แก่ หลักทรัพย์ ตราสาร หรือสัญญา ที เสนอขายในประเทศ หรือมีผู้ออกหรือคู่สัญญา
เป็นนิติบุคคลที จัดตั งขึ นตามกฎหมายไทย ดังต่อไปนี 
(1) ตราสารแห่งหนี ที มีลักษณะคล้ายเงินฝาก ได้แก่
(1.1) ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน บัตรเงินฝาก หรือหุ้นกู้ระยะสั น ที ธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น ธนาคารพาณิชย์ หรือ
บริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกัน
(1.2) ตั วแลกเงินหรือตั วสัญญาใช้เงินที บริษัทหลักทรัพย์ที ประกอบธุรกิจประเภทการให้สินเชื อเพื อธุรกิจหลักทรัพย์เป็นผู้ออก
ซึ งกําหนดวันใช้เงินตามตั วไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตั ว และเป็นตั วเมื อทวงถามหรือเมื อได้เห็น
(1.3) ตั วแลกเงินหรือตั วสัญญาใช้เงินอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที ออก ซึ งมีอันดับความน่าเชื อถือดังต่อไปนี 
(ก) อันดับความน่าเชื อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับแรก ทั งนี ในกรณีที เป็นอันดับความน่าเชื อถือของผู้
ออกตราสาร ต้องเป็นอันดับความน่าเชื อถือที ได้มาจากการจัดอันดับความน่าเชื อถือระยะสั น (shortterm rating) ด้วย หรือ
(ข) อันดับความน่าเชื อถือของผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกัน อยู่ในอันดับที สามารถลงทุนได ้(investment
grade) ทั งนี โดยการจัดอันดับความน่าเชื อถือของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื อถือภายใต้ชื อ Standard & Poor หรือ
Moody’s หรือ Fitch หรือสถาบันอื นที สํานักงานกําหนดเพิ มเติม
(2) ตราสารแห่งหนี ทั วไป ได้แก่
(2.1) ตราสารภาครัฐไทย อันได้แก่
(ก) ตั วเงินคลัง
(ข) พันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
(ค) พันธบัตร ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน หุ้นกู้ หรือใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้นกู้ ที กระทรวงการคลังหรือกองทุนเพื อการ
ฟื นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินเป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล หรือผู้ค้ําประกัน
(2.2) ตราสารภาครัฐต่างประเทศ อันได้แก่ ตราสารที มีรูปแบบทํานองเดียวกับตราสารภาครัฐไทยที รัฐบาลต่างประเทศ
องค์การหรือหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศ รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศ เป็นผู้ออก
หรือผู้ค้ําประกัน ทั งนี ตราสารดังกล่าวต้องมีลักษณะตามเงื อนไขท้ายข้อ 3.12.1.1 ด้วย
(2.3) ตราสารที เปลี ยนมือได้ ซึ งหมายถึง พันธบัตร ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน หรือหุ้นกู้ที ไม่รวมถึงหุ้นกู้แปลงสภาพและหุ้น
กู้อนุพันธ์ ที สํานักงานอนุญาตให้เสนอขายในลักษณะทั วไปหรือในลักษณะจํากัด หรือที ออกภายใต้ข้อผูกพันที กําหนดและ
อนุญาตโดยกระทรวงการคลัง หรือที นิติบุคคลที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ นเป็นผู้ออก หรือที เป็นหลักทรัพย์ที ออกใหม่ ซึ งผู้
ออกหลักทรัพย์ได้เสนอขายหลักทรัพย์ที ออกใหม่นั นทั งหมดต่อผู้ถือหุ้นโดยได้รับชําระราคาเต็มมูลค่าที เสนอขายจากผู้ถือหุ้น
ทั งนี ตราสารที เปลี ยนมือได้ต้องมีลักษณะตามเงื อนไขท้ายข้อ 3.12.1.1 ด้วย
(2.4) ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทยที มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้ที ไม่ใช่หุ้นกู้
อนุพันธ์
(2.5) ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน หุ้นกู้ หรือใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้นกู้ ที เสนอขายในต่างประเทศโดยมีผู้ออกเป็น
นิติบุคคลที จัดตั งขึ นตามกฎหมายไทย ทั งนี หุ้นกู้ดังกลา่วไมร่วมถงึหุน้กูแ้ปลงสภาพและหุน้กูอ้นุพันธ์
(2.6) หน่วยลงทุนหรือใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหน่วยลงทุนของกอ งทุนรวมตราสารแห่งหนี หรือของกองทุนรวมอื นที มีนโย
บายการลงทุนเฉพาะเงินฝาก ตราสารแห่งหนี หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที สํานักงานกําหนด หรือให้ความเห็นชอบ เช่น
กองทุนรวมตลาดเงิน เป็นต้น
(2.7) ธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืน ทั งนี บริษัทจัดการต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
(2.8) ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์โดยหลักทรัพย์ที ให้ยืมเป็นตราสารแห่งหนี ตาม (1.1)(1.2)(1.3) (2.1)(2.2)(2.3)(2.4)
หรือ (2.6) ทั งนี บริษัทจัดการต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

ในกรณีที ตราสารแห่งหนี ตามข้อ 3.12.1.1 เป็นตั วแลกเงินหรือตั วสัญญาใช้เงินที มีการจ่ายผลตอบแทน ผลตอบแทนนั นต้อง
อยู่ในรูปอัตราดอกเบี ยคงที หรืออัตราดอกเบี ยลอยตัวเท่านั น

การรับรอง รับอาวัล สลักหลัง หรือคํ้าประกันของบุคคลที กําหนดไว้ในข้อ 3.12.1.1 ต้องเป็นการรับรองตลอดไป รับอาวัลทั ง
จํานวน สลักหลังโอนประเภทมีสิทธิไล่เบี ยโดยไม่มีข้อกําหนดลบล้างหรือจํากัดความรับผิดของผู้สลักหลัง หรือค้ําประกันต้น
เงินและดอกเบี ยเต็มจํานวนแบบไม่มีเงื อนไข

เงื อนไข : ตราสารภาครัฐต่างประเทศตามข้อ (2.2) และตราสารที เปลี ยนมือได้ตามข้อ (2.3) ต้องมีลักษณะดังต่อไปนี 
(1) เป็นตราสารขึ นทะเบียนในสมาคมตลาดตราสารหนี ไทย
(2) มีราคาที เหมาะสมตามที สมาคมตลาดตราสารหนี ไทยกําหนด หรือมีผู้แสดงตนต่อบุคคลทั วไปว่าพร้อมจะเสนอราคาซื อ
และรับซื อตราสารนั น ในราคาดังกล่าว (bid price แบบ firm quote) ตามจํานวนและวิธีการที สมาคมตลาดตราสารหนี ไทย
กําหนดอยู่เสมอ โดยได้ส่งสําเนาราคาแก่สมาคมตลาดตราสารหนี ไทยตลอดอายุของตราสารนั น และ
(3) เป็นตราสารที เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 
(ก) ในกรณีที เป็นตราสารภาครัฐต่างประเทศ ตราสารดังกล่าวต้องเป็นตราสารที มีอันดับความน่าเชื อถือของตราสารหรือของผู้
ออกตราสารอยู่ในอันดับที สามารถลงทุนได ้(investment grade) เว้นแต่ผู้ออกตราสารดังกล่าวเป็นรัฐวิสาหกิจตามกฎหมาย
ต่างประเทศ ตราสารนั นต้องมีอันดับความน่าเชื อถือของตราสารอยู่ในอันดับที สามารถลงทุนได ้(investment grade) เท่านั น
(ข) ในกรณีที ผู้ออกตราสารเป็นนิติบุคคลต่างประเทศ ตราสารนั นต้องมีอันดับความน่าเชื อถือของตราสารอยู่ในอันดับที 
สามารถลงทุนได ้(investment grade) 
(ค) ในกรณีที กองทุนลงทุนในตราสารอื นนอกเหนือจาก (ก) และ (ข) ในการเสนอขายครั งแรก หากตราสารดังกล่าวไม่มี
อันดับความน่าเชื อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับที สามารถลงทุนได ้(investment grade) ตราสารนั นต้อง
มีบริษัทจัดการไม่ต่ํากว่าสามรายเป็นผู้ซื อตราสารดังกล่าวเพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนภายใต้การจัดการ

3.12.1.2 ตราสารกึ งหนี กึ งทุน ได้แก่
(1) หุ้นกู้แปลงสภาพที เสนอขายในประเทศ ซึ งต้องมีลักษณะตามเงื อนไขในท้ายข้อ 3.12.1.1 (1) และ (2) ทั งนี ในกรณีที 
กองทุนลงทุนในหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวในการเสนอขายครั งแรก หุ้นกู้แปลงสภาพนั นต้องเป็นหุ้นกู้แปลงสภาพที มีอันดับ
ความน่าเชื อถืออยู่ในอันดับที สามารถลงทุนได ้(investment grade) หรือเป็นหุ้นกู้แปลงสภาพที มีบริษัทจัดการไม่ตํ่ากว่าสาม
รายเป็นผู้ซื อตราสารดังกล่าวเพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนภายใต้การจัดการ
ในกรณีที หุ้นกู้แปลงสภาพตามวรรคหนึ งมีการค้ําประกัน การค้ําประกันดังกล่าวต้องเป็นการค้ําประกันต้นเงินและดอกเบี ยเต็ม
จํานวนแบบไม่มีเงื อนไข
(2) หุ้นกู้แปลงสภาพที เสนอขายในต่างประเทศโดยมีผู้ออกเป็นนิติบุคคลที จัดตั งขึ นตามกฎหมายไทย

นอกจากนี ในการลงทุนในตราสารกึ งหนี กึ งทุนนั น ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 
(1) ในขณะที ลงทุน หรือได้มา มูลค่าของหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวมีมูลค่าสูงกว่าราคาตลาดของหุ้นที รองรับหุ้นกู้แปลงสภาพ
นั น (out of the money) 
(2) ในกรณีที มีการใช้สิทธิแปลงสภาพ ให้บริษัทจัดการขายหุ้นที ได้รับจากการแปลงสภาพนั นภายใน 30 วัน นับแต่วันที ได้หุ้น
ดังกล่าวมา
การใช้สิทธิแปลงสภาพตาม (2) หมายความว่า การแปลงสภาพแห่งสิทธิในหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้น ไม่ว่าการแปลงสภาพดัง
กล่าวจะเกิดจากการใช้สิทธิแปลงสภาพหรือเกิดจากข้อกําหนดบังคับการแปลงสภาพ

3.12.1.3 เงินฝากในสถาบันการเงินตามกฎหมายไทย

3.12.1.4 สัญญาซื อขายล่วงหน้าที มีตัวแปรเป็นอัตราแลกเปลี ยนเงิน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื อลดความเสี ยง (hedging) ตาม
หลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

3.12.1.5 หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์

3.12.1.6 ทรัพย์สินอื นที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กําหนดเพิ มเติมในอนาคต หรือทรัพย์สินอื นที มีลักษณะทํานองเดียว
กับ 3.12.1.1 – 3.12.1.5 โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

3.12.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในต่างประเทศ : 

บริษัทจัดการอาจลงทุนในทรัพย์สินในต่างประเทศเพื อกองทุนได้เทียบเท่ากับประเภททรัพย์สินในประเทศ โดยกรอบประเทศ
ที ลงทุนต้องมีคุณสมบัติดังนี 
1. มีการเสนอขายในประเทศที มีหน่วยงานกํากับดูแลเป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO หรือประเทศที มีตลาดหลักทรัพย์เป็น
สมาชิกของ WFE 
2. การลงทุนนั นต้องไม่ทําให้การจัดการกองทุนเบี ยงเบนไปจากวัตถุประสงค์ หรือนโยบายการลงทุนของกองทุนและไม่ทําให้
กองทุนขาดทุนเป็นมูลค่าสูงกว่ามูลค่าลงทุน
3. บริษัทจัดการต้องสามารถเข้าถึงข้อมูลเกี ยวกับหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินดังกล่าวเป็นภาษาอังกฤษผ่านระบบอินเตอร์เนตได้
4. มีข้อมูลทางด้านราคาที สะท้อนมูลค่ายุติธรรม โดยเป็นราคาที น่าเชื อถือ อ้างอิงได้ และสอดคล้องตามหลักวิชาการอันเป็นที 
ยอมรับในระดับสากล
5. มีการคุ้มครองประโยชน์ของผู้ลงทุน (investor protection) ที ถือได้ว่าเทียบเท่ากับการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที 
มีลักษณะคล้ายกันในประเทศไทย
6. ลักษณะอื นใดที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจกําหนดเพิ มเติม

3.12.2.1 ตราสารแห่งหนี ต่างประเทศ ได้แก่ หลักทรัพย์หรือตราสารที ออกโดยบุคคลต่างประเทศ และเสนอขายในต่าง
ประเทศ
(1) ตราสารภาครัฐต่างประเทศ อันได้แก่
(1.1) พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี ที รัฐบาลต่างประเทศ องค์การหรือหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศหรือองค์การระหว่าง
ประเทศเป็นผู้ออก หรือผู้ค้ําประกัน
(1.2) พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี ที รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายต่างประเทศเป็นผู้ออก หรือผู้ค้ําประกัน
(2) ตราสารแห่งหนี ภาคเอกชน อันได้แก่ ตราสารแห่งหนี ที ออกโดยนิติบุคคลต่างประเทศ ทั งนี ผู้ลงทุนต้องสามารถเข้าถึง
ข้อมูลเกี ยวกับตราสารแห่งหนี ดังกล่าวเป็นภาษาอังกฤษผ่านระบบอินเตอร์เนตด้วย
(3) ตราสารแห่งหนี อื น อันได้แก่ หน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที เป็นกองทุนรวมตราสารแห่งหนี หรือกองทุนรวมอื น
ที มีนโยบายการลงทุนเฉพาะเงินฝาก ตราสารแห่งหนี หรือทรัพย์สินอื นที สํานักงานให้ความเห็นชอบให้ลงทุนได้ เช่น กองทุน
รวมตลาดเงิน เป็นต้น ซึ งต้องเป็นไปตามเงื อนไขที สํานักงานคณะกํารรมการ ก.ล.ต.ประกาศกําหนด ดังต่อไปนี 
(3.1) ต้องเป็นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที อยู่ภายใต้การกํากับดูแลของหน่วยงานกํากับดูแล
ด้านหลักทรัพย์และตลาดซื อขายหลักทรัพย์ที เป็นสมาชิกสามัญของ International Organizations of Securities 
Commission (IOSCO) หรือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที มีการซื อขายในตลาดซื อขายหลักทรัพย์
ที เป็นสมาชิกของ World Federations of Exchange (WFE) 
(3.2) ต้องเป็นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที มีทรัพย์สินที ลงทุนเป็นประเภทและชนิดเดียวกับ
ทรัพย์สินที กองทุนอาจลงทุนหรือมีไว้ได้ เว้นแต่เป็นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที มีนโยบาย
การลงทุนในทองคําโดยตรง
(3.3) ในกรณีที เป็นการลงทุนหรือมีไว้เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป (retail fund) กองทุน
สํารองเลี ยงชีพ หรือกองทุนส่วนบุคคลรายย่อย หน่วยลงทุนที จะลงทุนหรือมีไว้ได้ ต้องเป็นหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมต่างประเทศที จัดตั งขึ นเพื อผู้ลงทุนทั วไปเช่นกัน
(3.4) ต้องไม่ใช่หน่วยลงทุนของกองทุนรวมประเภทเฮ็ดจ์ฟันด ์(hedge fund)

3.12.2.2 ตราสารหนี ที มีลักษณะคล้ายเงินฝาก ได้แก่ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน บัตรเงินฝาก หรือหุ้นกู้ระยะสั นที 
ออกโดยสถาบันการเงินต่างประเทศ ที ตั งอยู่ในประเทศที กองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินต่างประเทศ ทั งนี ให ้
หมายรวมถึงการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงิน (money market fund) ในต่างประเทศด้วย โดยการ
มีไว้ซึ งเงินฝากหรือตราสารดังกล่าวต้องมีวัตถุประสงค์เพื ออํานวยความสะดวกหรือป้องกันปัญหาในการดําเนินงานใน
ต่างประเทศของกองทุน เช่น เพื อรอการลงทุน หรือเพื อชําระค่าใช้จ่าย หรือเพื อรักษาสภาพคล่องของกองทุนเป็นต้น

3.12.2.3 สัญญาซื อขายล่วงหน้าที มีวัตถุประสงค์ เพื อการลดความเสี ยง (hedging) ตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

3.12.2.4 เงินฝากในสถาบันการเงินต่างประเทศ

3.13.2.5 ใบแสดงสิทธิในประโยชน์ที เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงที มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นพันธบัตร หรือหุ้นกู้ที มิใช่หุ้นกู้อนุพันธ์

3.12.2.6 หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และตราสารของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศ

3.12.2.7 ทรัพย์สินอื นที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กําหนดเพิ มเติมในอนาคตหรือทรัพย์สินอื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับ
ข้อ 3.12.2.1 3.12.2.6 โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน

3.13. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม : 

3.13.1. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นในประเทศ : 

บริษัทจัดการจะลงทุนหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื นเพื อเป็นทรัพย์สินของ
กองทุนรวม ตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนดดังต่อไปนี ในกรณีที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศแก้ไขเปลี ยนแปลงอัตราส่วนการลงทุน
บริษัทจัดการจะลงทุนให้เป็นไปตามประกาศที แก้ไขด้วย

3.13.1.1 บริษัทจัดการอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินดังต่อไปนี เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม โดยไม่จํากัดอัตราส่วน
(1) ตราสารภาครัฐไทย
(2) ตราสารภาครัฐต่างประเทศตามข้อ 3.12.1.2 (2.2) ที มีอันดับความน่าเชื อถืออยู่ในสองอันดับแรก หรือสัญญาซื อขายล่วง
หน้าที มีสินค้าเป็นตราสารดังกล่าว

ในกรณีของกองทุนรวมเปิด มูลค่าของตราสารภาครัฐต่างประเทศตามข้อ (2) เมื อรวมกันแล้วต้องไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่า
ตราสารนั นในแต่ละรุ่น เว้นแต่เป็นกองทุนรวมเปิดที มีการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งล่วงหน้าซึ งระบุเวลาแน่นอน
(auto redemption) 

3.13.1.2 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งตราสารภาครัฐต่างประเทศที นอกเหนือจากข้อ 3.13.1.1 (2) หรือสัญญาซื อขาย
ล่วงหน้าที มีสินค้าเป็นตราสารดังกล่าว เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนได้ โดยมีมูลค่ารวมกันทั งสิ นเมื อคํานวณเฉพาะผู้ออกหรือ
ผู้เป็นคู่สัญญารายนั น ไม่เกินร้อยละ 35 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

การคํานวณอัตราส่วนตามวรรคหนึ ง ให้นับตราสารตามวรรคหนึ งและทรัพย์สินทุกประเภทที ผู้ออกหรือผู้เป็นคู่สัญญารายดัง
กล่าวเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญา ซึ งกองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินเหล่านั น
รวมในอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าวด้วย
ในกรณีของกองทุนรวมเปิด มูลค่าของตราสารภาครัฐต่างประเทศตามวรรคหนึ ง ต้องไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าตราสารนั นใน
แต่ละรุ่น เว้นแต่เป็นกองทุนรวมเปิดที มีการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งล่วงหน้าซึ งระบุเวลาแน่นอน (auto
redemption) 

3.13.1.3 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินดังต่อไปนี ซึ งธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น ธนาคารพาณิชย์
หรือบริษัทเงินทุนรายใดเป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญา เพื อเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนได้ โดยมีมูลค่ารวมกันทั งสิ นเมื อคํานวณเฉพาะธนาคารหรือบริษัทเงินทุนรายนั น ไม่เกินร้อยละ 25 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
(1) ตราสารแห่งหนี ในประเทศ ตามข้อ 13.2.1.1
(2) ตราสารกึ งหนี กึ งทุน ตามข้อ 13.2.1.2 
(3) เงินฝากในสถาบันการเงินตามกฎหมายไทย ตามข้อ 13.2.1.3
(4) สัญญาซื อขายล่วงหน้าตามข้อ 3.12.1.4 ที คู่สัญญามี อันดับความน่าเชื อถืออยู่ในอันดับที สามารถลงทุนได ้(investment
grade)
การคํานวณอัตราส่วนตามวรรคหนึ ง ให้นับตราสารตามวรรคหนึ งและทรัพย์สินตามข้อ 3.13.1.7 (1) ที ธนาคารหรือบริษัทเงิน
ทุนดังกล่าวเป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญา ซึ งกองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้รวมใน
อัตราส่วนดังกล่าว โดยในกรณีของธนาคารพาณิชย์หากธนาคารพาณิชย์นั นเป็นสาขาของธนาคารต่างประเทศให้นําทรัพย์สินที 
นาคารต่างประเทศดังกล่าวเป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้อาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ําประกันหรือคู่สัญญา ซึ งกองทุนได้ลงทุนหรือมี
ไว้รวมในอัตราส่วนดังกล่าวด้วย

ทั งนี ในกรณีที กองทุนมีเงินฝากในนิติบุคคลตามวรรคหนึ ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื อการดําเนินงานของกองทุน มิให้นับมูลค่าของ
เงินฝากดังกล่าวรวมในอัตราส่วนตามวรรคหนึ ง

3.13.1.4 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินดังต่อไปนี ที บุคคลใดเป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลัก
หลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญา เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนได้ โดยมีมูลค่ารวมกันทั งสิ นเมื อคํานวณเฉพาะผู้ออก ผู้สั งจ่าย
ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญารายนั น ไม่เกินร้อยละ 25 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
(1) ตราสารแห่งหนี ในประเทศตามข้อ 3.12.1.1 
(2) ตราสารกึ งหนี กึ งทุนตามข้อ 3.12.1.3 
(3) สัญญาซื อขายล่วงหน้า ตามข้อ 3.12.1.4 ที คู่สัญญามีอันดับความน่าเชื อถืออยู่ในอันดับที สามารถลงทุนได ้(investment
grade) 
ตราสารแห่งหนี ตาม (1) มิให้หมายความรวมถึงหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที ถูกจัดให้เป็นตราสารแห่งหนี ตามข้อ 3.12.1.1

3.13.1.5 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินที กลุ่มกิจการใดเป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้คํ้า
ประกัน หรือคู่สัญญา เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนได้ โดยมีมูลค่ารวมกันทั งสิ นของกลุ่มกิจการนั นไม่เกินอัตราอย่างใดอย่าง
หนึ งดังต่อไปนี แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า
(1) ร้อยละสามสิบของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน
(2) อัตราที คํานวณได้จากนํ้าหนักของกลุ่มกิจการดังกล่าวในตัวชี วัด (benchmark) ของกองทุนนั นรวมกับร้อยละสิบของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนนั น ทั งนี ตัวชี วัดดังกล่าวต้องเป็นดัชนีหรือองค์ประกอบของดัชนี ที มีการเผยแพร่อย่างกว้างขวาง
และสอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนั น

3.13.1.6 การลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินที บริษัทในกลุ่มกิจการใดเป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย หรือคู่สัญญา เพื อเป็นทรัพย์สินของกอง
ทุน หากทรัพย์สินดังกล่าวเป็นองค์ประกอบที ใช้ในการคํานวณตัวชี วัด (benchmark) ของกองทุนนั น บริษัทจัดการอาจลงทุน
หรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินดังกล่าวโดยมีมูลค่ารวมกันทั งสิ นเมื อคํานวณเฉพาะผู้ออก ผู้สั งจ่าย หรือคู่สัญญารายนั น ไม่เกินอัตราที 
คํานวณได้จากนํ้าหนักของทรัพย์สินดังกล่าวในตัวชี วัดรวมกับร้อยละสิบของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั งนี เฉพาะใน
กรณีที อัตราดังกล่าวสูงกว่าอัตราส่วนที กําหนดไว้ในข้อ 3.13.1.3 และข้อ 3.13.1.4 แล้วแต่กรณี
มิให้นําความในข้อ 3.13.1.3 และข้อ 3.13.1.4 มาใช้บังคับกับกรณีตามวรรคหนึ ง

3.13.1.7 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินอื นนอกเหนือจากกรณีที กําหนดไว้ในข้อ 3.13.1.2 ข้อ 3.13.1.3 และ
ข้อ 3.13.1.4 เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมตามอัตราส่วนดังต่อไปนี 
(1) การลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินดังกล่าวซึ งบุคคลใดเป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่
สัญญา ต้องมีมูลค่ารวมกันทั งสิ นเมื อคํานวณเฉพาะผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญา
รายนั น ไม่เกินร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
(2) การลงทุนในหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินตาม (1) เมื อคํานวณรวมทุกบุคคลที เป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง
ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญาแล้วต้องมีมูลค่ารวมกันทั งสิ นไม่เกินร้อยละ15 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

3.13.1.8 ในกรณีของกองทุนรวม ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมลงทุนหรือมีไว้ซึ งเงินฝาก บัตรเงินฝาก ตั วแลกเงิน หรือตั ว
สัญญาใช้เงิน ที ธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ บรรษัทตลาดรอง
สินเชื อที อยู่อาศัย หรือสถาบันการเงินที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น เป็นผู้ออกหรือคู่สัญญา เป็นจํานวนที มีมูลค่ารวมโดยเฉลี ย
ในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 45 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

อัตราส่วนตามวรรคหนึ งมิให้นํามาใช้บังคับกับกองทุนรวมที มีการกําหนดอายุโครงการตั งแต่หนึ งปีขึ นไป ทั งนี เฉพาะในระยะ
เวลาหกเดือนก่อนวันครบกําหนดอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม
ในกรณีที เงินฝากหรือตราสารแห่งหนี ที มีลักษณะคล้ายเงินฝากที กองทุนรวมลงทุนในหรือมีไว้เกินอัตราส่วนที กําหนดตามวรรค
หนึ ง ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินดังกล่าวให้มีมูลค่ารวมโดยเฉลี ยไม่เกินร้อยละ 45 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมภายในสามสิบวันนับแต่วันสิ นรอบปีบัญชีนั น ทั งนี ให้คํานวณอัตราส่วนการลงทุนหรือมีไว้ซึ ง
ทรัพย์สินดังกล่าวโดยเฉลี ยตั งแต่วันแรกของรอบปีบัญชีนั นจนถึงวันที ทรัพย์สินนั นมีมูลค่าเป็นไปตามอัตราส่วนดังกล่าว

เมื อบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ปฏิบัติตามวรรคสามแล้ว ให้บริษัทรายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมทราบภายใน
วันทําการถัดจากวันที ทรัพย์สินนั นมีมูลค่ารวมโดยเฉลี ยไม่เกินร้อยละ 45 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม เพื อให้ผู้
ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ตรวจสอบการปฏิบัติดังกล่าว ทั งนี บริษัทต้องดําเนินการให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน
รวมแจ้งให้สํานักงานทราบภายในห้าวันนับแต่วันที ได้รับรายงานจากบริษัทด้วย

หากบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถปฏิบัติตามวรรคสามได้ สํานักงานอาจสั งให้บริษัทเลิกกองทุนรวมนั น

3.13.1.9 ในกรณีที มีเหตุจําเป็นและสมควร เพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนอันเนื องมาจากปัญหาความผันผวน
(fluctuation) ของตลาดเงินและตลาดทุนในวงกว้างในรอบปีบัญชีใด บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจขอผ่อนผันต่อสํานักงาน
เพื อไม่ต้องนําการลงทุนในหรือมีไว้ซึ งเงินฝาก บัตรเงินฝาก ตั วแลกเงิน หรือตั วสัญญาใช้เงิน ในช่วงเวลาที เกิดความผันผวนดัง
กล่าวมารวมคํานวณอัตราส่วนการลงทุนตามข้อ 3.13.1.8 ได้สําหรับรอบปีบัญชีนั น

3.13.1.10 บริษัทจัดการอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ งสัญญาซื อขายล่วงหน้า ที มีวัตถุประสงค์เพื อการลดความเสี ยง (hedging)
เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนได้ โดยไม่เกินมูลค่าความเสี ยงทั งหมดที กองทุนมีอยู่

3.13.1.11 การคํานวณมูลค่าการลงทุนหรือมีไว้ซึ งสัญญาซื อขายล่วงหน้าเพื อการคํานวณอัตราส่วนการลงทุน ตามข้อ
3.13.1.2 ข้อ 3.13.1.3 และข้อ 3.13.1.4 ให้นับมูลค่าที คู่สัญญาอีกผ่ายหนึ งมีหน้าที ต้องชําระตามสัญญาซื อขายล่วงหน้า รวม
คํานวณในอัตราส่วนของบุคคลที เป็นคู่สัญญาดังกล่าว เว้นแต่กรณีที กองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้ซึ งสัญญานั น ในศูนย์ซื อขาย
สัญญาซื อขายล่วงหน้า บริษัทจัดการไม่ต้องคํานวณมูลค่าและอัตราส่วนตามที กําหนดในข้อดังกล่าว

3.13.1.12 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนได้
โดยมีมูลค่าไม่เกินร้อยละ 25 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

3.13.1.13 บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งหน่วยลงทุนและใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหน่วยลงทุนเพื อเป็น
ทรัพย์สินของกองทุนรวมได้ ไม่เกินอัตราส่วนดังต่อไปนี ทั งนี การลงทุนดังกล่าวไม่รวมถึงหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย์
(1) ลงทุนหรือมีไว้ซึ งหน่วยลงทุนและใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหน่วยลงทุนของแต่ละกองทุนรวมที บริษัทจัดการอื นเป็นผู้รับ
ผิดชอบดําเนินการ ไม่เกินร้อยละ 25 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของแต่ละกองทุนรวมที บริษัทจัดการเป็นผู้รับผิดชอบดําเนินการ
(2) ลงทุนหรือมีไว้ซึ งหน่วยลงทุนและใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหน่วยลงทุนของทุกกองทุนรวมที บริษัทจัดการอื นเป็นผู้รับผิด
ชอบดําเนินการ ไม่เกินร้อยละ 25 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของแต่ละกองทุนรวมที บริษัทจัดการเป็นผู้รับผิดชอบดําเนินการ

3.13.1.14 บริษัทจัดการอาจทําธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืนในนามกองทุนได้ โดยมีมูลค่าธุรกรรมรวมกันทั งสิ นไม่เกิน
ร้อยละ 25 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

3.13.1.15 การลงทุนในหรือมีไว้ซึ งธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืน ให้บริษัทจัดการคํานวณอัตราส่วนการลงทุนตาม
ข้อ3.13.1.3 และ 3.13.1.4 ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 
(1) ในกรณีที มูลค่ารวมของหลักทรัพย์ หรือตราสารแห่งหนี ที ซื อและที โอนมาเพื อดํารงมูลค่าธุรกรรมตามประกาศกําหนด (ถ้า
มี) ณ สิ นวันไม่น้อยกว่ามูลค่าธุรกรรม ให้นําหลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนี ดังกล่าวมาคํานวณอัตราสาวนการลงทุนเท่ากับ
มูลค่าธุรกรรม ทั งนี บริษัทจัดการไม่ต้องนําธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืนมาคํานวณอัตราส่วนการลงทุนที คู่สัญญา
(2) ในกรณีมูลค่ารวมของหลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนี ที ซื อและที โอนมาเพื อดํารงมูลค่าธุรกรรมตามประกาศกําหนด (ถ้าม)ี 
ณ สิ นวัน น้อยกว่ามูลค่าธุรกรรม ให้คํานวณอัตราส่วนการลงทุนดังต่อไปนี 
(ก) นําหลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนี ดังกล่าวมาคํานวณอัตราส่วนการลงทุนเท่ากับมูลค่าหลักทรัพย์ หรือตราสารแห่งหนี นั น
ตามราคาตลาด และ
(ข) นําธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืนมาคํานวณอัตราส่วนการลงทุนที คู่สัญญาเท่ากับส่วนต่างของมูลค่าธุรกรรมกับมูลค่า
หลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนี นั นตามราคาตลาด
(3) ในกรณีเป็นธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืนตามสัญญาที มีข้อกําหนดให้คํานวณมูลค่าหลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนี ที 
ซื อและมูลค่าธุรกรรมรวมเป็นยอดสุทธิของธุรกรรมทั งหมดที กองทุนมีอยู่กับคู่สัญญารายเดียวกัน และที สัญญากําหนดให้
สามารถบังคับชําระหนี ตามธุรกรรมใดธุรกรรมหนึ งจากหลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนี ที ซื อหรือทรัพย์สินที โอนเพื อดํารงมูลค่า
ธุรกรรมตามประกาศกําหนด (ถ้ามี) ของธุรกรรมอื นได้ ให้คํานวณอัตราส่วนการลงทุนดังนี 
(ก) ในกรณีที มูลค่ารวมของหลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนี ที ซื อและที โอนมา เพื อดํารงมูลค่าธุรกรรมตามประกาศกําหนด (ถ้า
มี) ณ สิ นวันของแต่ละธุรกรรม มีมูลค่าไม่น้อยกว่ามูลค่าธุรกรรมแต่ละธุรกรรมนั น ให้คํานวณอัตราสาวนการลงทุนตามหลัก
เกณฑ์ในข้อ (1) 
(ข) ในกรณีที มูลค่ารวมของหลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนี ที ซื อและที โอนมา เพื อดํารงมูลค่าธุรกรรมตามประกาศกําหนด(ถ้า
มี) ณ สิ นวันของแต่ละธุรกรรม มีมูลค่าน้อยกว่ามูลค่าธุรกรรมแต่ละธุรกรรม ให้คํานวณอัตราส่วนการลงทุนตามหลักเกณฑ์ใน
ข้อ (2) 
(ค) ในกรณีที บางธุรกรรมที มูลค่ารวมของหลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนี ที ซื อและที โอนมาเพื อดํารงมูลค่าธุรกรรมตามประกาศ
กําหนด (ถ้ามี) ณ สิ นวันน้อยกว่ามูลค่าธุรกรรม ให้บริษัทจัดการนําหลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนี ที ซื อของธุรกรรม ที มูลค่า
รวมของหลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนี ที ซื อและที โอนมา เพื อดํารงมูลค่าธุรกรรมตามประกาศกําหนด (ถ้าม)ี ณ สิ นวันไม่น้อย
กว่ามูลค่าธุรกรรม มาคํานวณอัตราส่วนการลงทุนเพิ มเติมเพื อชดเชยส่วนต่างของมูลค่าธุรกรรมกับมูลค่ารวมของหลักทรัพย์
หรือตราสารแห่งหนี ที ซื อและที โอนมา เพื อดํารงมูลค่าธุรกรรมตามประกาศกําหนด (ถ้ามี) ณ สิ นวันของธุรกรรมแรก ทั งนี หาก
ภายหลังการชดเชยส่วนต่างข้างต้น มูลค่าสุทธิของทุกหลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนี ที ซื อโดยมีสัญญาขายคืนยังคงน้อยกว่า
มูลค่าสุทธิของทุกธุรกรรม ให้นําธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืนมาคํานวณอัตราส่วนการลงทุนที คู่สัญญาเท่ากับส่วนต่าง
ดังกล่าว

3.13.1.16 บริษัทจัดการอาจทําธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ของกองทุนได้ โดยมีมูลค่าธุรกรรมรวมกันทั งสิ นไม่เกินร้อยละ
25 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั งนี การคํานวณมูลค่าธุรกรรมดังกล่าว ให้บริษัทจัดการคํานวณโดยใช้มูลค่าหลัก
ทรัพย์ที ให้ยืม รวมผลประโยชน์ที พึงได้รับจนถึงวันที คํานวณมูลค่าธุรกรรมดังกล่าว

ในกรณีที ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ในขณะที กองทุนเข้าทําธุรกรรม มีมูลค่าไม่เกินอัตราส่วนที กําหนดในวรรคหนึ ง หากต่อ
มาธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์นั นมีมูลค่าเกินอัตราส่วนดังกล่าวโดยมิได้เกิดจากการทําธุรกรรมเพิ มเติม บริษัทจัดการจะยังคง
มีไว้ซึ งธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ดังกล่าวต่อไปก็ได้

ให้บริษัทจัดการจัดทํารายงานโดยระบุวันที ทรัพย์สินนั นมีมูลค่าเกินอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดพร้อมสาเหตุ และส่งรายงาน
ดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมทราบภายในสามวันทําการนับแต่วันที ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์นั นมีมูลค่า
เกินอัตราส่วนที กําหนด พร้อมทั งจัดทําสําเนารายงานดังกล่าวไว้ที บริษัทจัดการเพื อให้สํานักงานสามารถตรวจสอบได้

3.13.1.17 ให้บริษัทจัดการคํานวณอัตราส่วนการลงทุนหรือมีไว้ซึ งใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิง
ไทย หน่วยลงทุนของกองทุนรวมพันธบัตรเอเชีย หรือธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 
(1) ในกรณีของใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย ให้นับมูลค่าของหลักทรัพย์อ้างอิงของใบแสดง
สิทธิดังกล่าว รวมในอัตราส่วนสําหรับหลักทรัพย์อ้างอิงดังกล่าวที กําหนดในโครงการนี โดยถือเสมือนหนึ งว่ากองทุนได้ลงทุน
หรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์อ้างอิงนั นโดยตรง ทั งนี บริษัทจัดการอาจไม่นับมูลค่าของใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที เกิดจากหลัก
ทรัพย์อ้างอิงไทยรวมในอัตราส่วนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญาที กําหนดตามข้อ 3.13.1.2 3.13.1.3 3.7.1.4
และข้อ 3.13.1.7 ก็ได้

มูลค่าของหลักทรัพย์อ้างอิงที นํามาคํานวณรวมในอัตราส่วนตามวรรคหนึ งให้มีมูลค่าเท่ากับมูลค่าใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์
ที เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทยที กองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้

(2) ในกรณีของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมพันธบัตรเอเชียบริษัทจัดการจะคํานวณอัตราส่วนการลงทุนโดยวิธีใดวิธีหนึ งดังต่อ
ไปนี 
(ก) นับมูลค่าของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมพันธบัตรเอเชียที กองทุนได้ลงทุนในหรือมีไว้ซึ งหน่วยลงทุนดังกล่าว หรือ
(ข) นับมูลค่าของทรัพย์สินที กองทุนรวมพันธบัตรเอเชียดังกล่าวลงทุนหรือมีไว้ รวมในอัตราส่วนสําหรับทรัพย์สินที กําหนดไว้
ในโครงการนี โดยถือเสมือนหนึ งว่ากองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินนั นโดยตรง
(3) ในกรณีของธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ บริษัทจัดการจะคํานวณอัตราส่วนการลงทุนใน หรือมีไว้ซึ งการให้ยืมหลักทรัพย์
โดยให้นับมูลค่าทรัพย์สินที ให้ยืมรวมในอัตราส่วนสําหรับหลักทรัพย์ที กําหนดไว้ในข้อ 3.13.1.2 3.13.1.3 3.13.1.4 และ
3.13.1.7 โดยถือเสมือนหนึ งว่ากองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์นั นอยู่ ทั งนี บริษัทจัดการอาจไม่นับรวมในอัตราส่วนที 
คํานวณตามคู่สัญญาที กําหนดตามข้อ 3.13.1.2 3.13.1.3 3.13.1.4 และ 3.13.1.7 ก็ได้

3.13.1.18 ในการคํานวณอัตราส่วนตามข้อ 3.13.1.2 และ ข้อ 3.13.1.3 ให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี รวม
ทั งเงื อนไขตามข้อ 3.13.1.18 ด้วย
(1) ในกรณีที ทรัพย์สินดังกล่าวมีผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกัน บริษัทจัดการจะคํานวณอัตราส่วนที ผู้ออก
ทรัพย์สินหรือผู้ที เป็นคู่สัญญาดังกล่าว หรือคํานวณอัตราส่วนผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกัน แล้วแต่กรณีก็ได้
(2) ในกรณีที ทรัพย์สินมีบุคคลมากกว่าหนึ งรายเป็นผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกัน บริษัทจัดการจะเลือก
คํานวณอัตราส่วนที ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกันรายใดรายหนึ งก็ได้

3.13.1.19 การคํานวณอัตราส่วนที ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกันตามข้อ 3.13.1.14 จะทําได้ต่อเมื อบุคคลดัง
กล่าวได้ทําการรับรองตลอดไป รับอาวัลทั งจํานวน สลักหลังโอนประเภทมีสิทธิไล่เบี ยโดยไม่มีข้อกําหนดลบล้างหรือจํากัด
ความรับผิดของผู้สลักหลัง หรือค้ําประกันต้นเงินและดอกเบี ยเต็มจํานวนแบบไม่มีเงื อนไข

3.13.1.20 ในกรณีที ตราสารแห่งหนี หรือ ตราสารกึ งหนี กึ งทุน ในขณะที ลงทุนหรือในขณะที ได้มาเป็นทรัพย์สินของกองทุน มี
มูลค่าไม่เกินอัตราส่วนที กําหนดข้างต้น หากต่อมาตราสารแห่งหนี หรือตราสารกึ งหนี กึ งทุนนั น มีมูลค่าเกินอัตราส่วนดังกล่าว
โดยสาเหตุถูกปรับลดอันดับความน่าเชื อถือ ให้บริษัทดําเนินการแก้ไขอัตราส่วนให้เป็นไปตามที กําหนด ภายใน 30 วันนับแต่
วันที มีการประกาศให้ทราบถึงเหตุดังกล่าว เว้นแต่ในกรณีที มีเหตุจําเป็นและสมควรโดยได้รับผ่อนผันจากสํานักงาน

3.13.1.21 ในกรณีที ทรัพย์สินในขณะที ลงทุนหรือในขณะที ได้มาเป็นทรัพย์สินของกองทุน มีมูลค่าไม่เกินอัตราส่วนที กําหนด
ข้างต้น หากต่อมามีมูลค่าเกินอัตราส่วนดังกล่าวจากการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น บริษัทจัดการจะยังคงมีไว้ซึ งทรัพย์สินดัง
กล่าวต่อไป ก็ได้ให้บริษัทจัดการจัดทํารายงานโดยระบุชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินตามวรรคหนึ ง และ
วันที ทรัพย์สินนั นมีมูลค่าเกินอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดพร้อมสาเหตุ และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกอง
ทุนรวมทราบ ภายในสามวันทําการนับแต่วันที ทรัพย์สินนั นมีมูลค่าเกินอัตราส่วนที กําหนด พร้อมทั งจัดทําสําเนารายงานดัง
กล่าวไว้ที บริษัทจัดการ เพื อให้สํานักงานสามารถตรวจสอบได้

3.13.1.22 ในกรณีที การรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นเป็นผลให้กองทุนรวมเป็นผู้ถือหุ้นที บริษัทใดเป็นผู้ออก เพื อเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนรวม เมื อรวมกันทุกกองทุนรวมที บริษัทจัดการเป็นผู้รับผิดชอบดําเนินการเกินกว่าร้อยละ 25 ของจํานวนหุ้นที 
จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของบริษัทนั น บริษัทจัดการจะดําเนินการตามประกาศที สน. 24/2552 เรื อง การลงทุนและการมีไว้
เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุน ลงวันที  28 กรกฎาคม 2552 ดังนี คือ
(1) ปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศที กําหนดให้บริษัทจัดการสามารถรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นได้
(2) งดเว้นการใช้สิทธิออกเสียงในหุ้นจํานวนที เกินอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าว เว้นแต่กรณีที มีเหตุ
จําเป็นและสมควรโดยได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน และ
(3) กรณีที เป็นหุ้นของบริษัทจดทะเบียน และการได้มาซึ งหุ้นของบริษัทดังกล่าว เป็นผลให้กองทุนได้มา หรือเป็นผู้ถือหุ้นของ
บริษัทนั นจนถึงหรือข้ามจุดที ต้องทําคําเสนอซื อ บริษัทจัดการต้องดําเนินการเพื อให้ได้รับการยกเว้นการทําคําเสนอซื อโดย
การลดสัดส่วนการถือหุ้นหรือลดการมีอํานาจควบคุม หรือยื นคําขอผ่อนผันการทําคําเสนอซื อ ตามประกาศคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื อครอบงํากิจการ ทั งนี การ
ลดสัดส่วนการถือหุ้นดังกล่าว ให้บริษัทจัดการลดสัดส่วนตามสัดส่วนของหุ้นของบริษัทจดทะเบียนที แต่ละกองทุนได้มาจาก
การรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น

3.13.1. 23 ในกรณีที ทรัพย์สินในขณะที ลงทุนหรือในขณะที ได้มาเป็นทรัพย์สินของกองทุน มีมูลค่าไม่เกินอัตราส่วนที กําหนด
ข้างต้น หากต่อมามีมูลค่าเกินอัตราส่วนดังกล่าวโดยไม่เข้าลักษณะตามข้อ 3.13.1.6 ข้อ 3.13.1.17  19 และการเกิน
อัตราส่วนดังกล่าวมิได้เกิดจากการลงทุนหรือได้ทรัพย์สินมาเพิ มเติม บริษัทจัดการจะยังคงมีไว้ซึ งทรัพย์สินดังกล่าวต่อไปก็ได้

ให้บริษัทจัดการจัดทํารายงานโดยระบุชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินตามวรรคหนึ ง และวันที ทรัพย์สินนั น
มีมูลค่าเกินอัตราส่วนที กําหนดพร้อมสาเหตุ และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ทราบภายในสามวัน
ทําการ
นับแต่วันที ทรัพย์สินนั นมีมูลค่าเกินอัตราส่วนที กําหนด พร้อมทั งจัดทําสําเนารายงานดังกล่าวไว้ที บริษัทจัดการเพื อให้สํานักงาน
สามารถตรวจสอบได้

3.13.1.24 ข้อจํากัดการลงทุนข้างต้นจะไม่นํามาบังคับใช้ในกรณีที ปรากฏเหตุตามหัวข้อ “การเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม”
และบริษัทจัดการต้องดําเนินการเพื อเลิกกองทุนตามหัวข้อ “การดําเนินการของบริษัทจัดการเมื อเลิกกองทุนรวม”

สรุปอัตราส่วนการลงทุน : 

1. Total noninvestment grade : ลงทุนไม่เกินร้อยละ 100.00 
2. Noninvestment grade company limit : ลงทุนไม่เกินร้อยละ 25.00 
3. Investment grade company limit : ลงทุนไม่เกินร้อยละ 25 
4. Financial institution company limit : ลงทุนไม่เกินร้อยละ 25 
5. Individual fund limit : ลงทุนไม่เกินร้อยละ 25.00 
6. Total fund limit : ลงทุนไม่เกินร้อยละ 25.00 

3.13.2. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นในต่างประเทศ : 

สําหรับกองทุนที มีการลงทุนหรือเข้าเป็นคู่สัญญาในต่างประเทศ ให้บริษัทจัดการลงทุนหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นเพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุน ตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดดังต่อไปนี เพิ มเติมด้วย ทั งนี อัตราส่วนที คํานวณ
ตามประเภททรัพย์สิน ข้อกําหนดในการคํานวณอัตราส่วน และการดําเนินการเมื อมีเหตุที ทําให้ไม่เป็นไปตาม
อัตราส่วน ให้เป็นไปตามที กําหนดในข้อ 3.13.1. โดยอนุโลม

3.13.2.1 บริษัทจัดการอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินดังต่อไปนี เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม โดยไม่จํากัดอัตราส่วน
(1) เงินฝากในสถาบันการเงินต่างประเทศหรือตราสารหนี ที มีลักษณะคล้ายเงินฝากในต่างประเทศตามข้อ 3.12.2.2 ที มี
วัตถุประสงค์เพื อการดําเนินงาน
(2) ตราสารภาครัฐต่างประเทศตามข้อ 3.12.2.1 (1) ที มีอันดับความน่าเชื อถืออยู่ในสองอันดับแรก หรือสัญญาซื อขายล่วง
หน้าที มีสินค้าเป็นตราสารดังกล่าว
ในกรณีของกองทุนรวมเปิด มูลค่าของตราสารภาครัฐต่างประเทศตามข้อ (2) เมื อรวมกันแล้วต้องไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่า
ตราสารนั นในแต่ละรุ่น เว้นแต่เป็นกองทุนรวมเปิดที มีการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งล่วงหน้าซึ งระบุเวลาแน่นอน
(auto redemption) 

3.13.2.2 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งตราสารภาครัฐต่างประเทศที นอกเหนือจากข้อ 3.13.2.1 (2)หรือสัญญาซื อขาย
ล่วงหน้าที มีสินค้าเป็นตราสารดังกล่าว เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนได้โดยมีมูลค่ารวมกันทั งสิ นเมื อคํานวณเฉพาะผู้ออกหรือผู้
เป็นคู่สัญญารายนั น ไม่เกินร้อยละ 35 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั งนี ให้นับรวมกับอัตราส่วนการลงทุนในประเทศ
ด้วย

ในกรณีของกองทุนรวมเปิด มูลค่าของตราสารภาครัฐต่างประเทศตามวรรคหนึ ง ต้องไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าตราสารนั นใน
แต่ละรุ่น เว้นแต่เป็นกองทุนรวมเปิดที มีการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งล่วงหน้าซึ งระบุเวลาแน่นอน (auto
redemption) 

การคํานวณอัตราส่วนตามวรรคหนึ ง ให้นับตราสารตามวรรคหนึ งและทรัพย์สินทุกประเภทที ผู้ออกหรือผู้เป็นคู่สัญญารายดัง
กล่าวเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญา ซึ งกองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินเหล่านั น
รวมในอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าวด้วย

3.13.2.3 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งเงินฝากในสถาบันการเงินต่างประเทศที มีอันดับความน่าเชื อถืออยู่ในอันดับที 
สามารถลงทุนได้ โดยมีมูลค่ารวมกันทั งสิ นเมื อคํานวณเพาะสถาบันการเงินต่างประเทศรายนั น ไม่เกินร้อยละ 25 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

การคํานวณอัตราส่วนตามวรรคหนึ ง ให้นับมูลค่าของทรัพย์สินที กองทุนลงทุนหรือมีไว้ดังต่อไปนี รวมในอัตราส่วนดังกล่าว
1. ทรัพย์สินตามข้อ 3.13.2.4 วรรคหนึ ง และข้อ3.13.2.7 (1) ที สถาบันการเงินต่างประเทศรายเดียวกันเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู ้
รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญา
2. ทรัพย์สินตามข้อ 3.13.1.3 ข้อ 3.13.2.4 และข้อ 3.13.2.7 (1) ที ธนาคารพาณิชย์ซึ งเป็นสาขาของสถาบันการเงินต่าง
ประเทศรายนั นเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญา
ในกรณีที กองทุนมีเงินฝากตามวรรคหนึ ง หรือวรรคสอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื อการดําเนินงานของกองทุน ให้นับมูลค่าของเงิน
ฝากดังกล่าวรวมในอัตราส่วนตามวรรคหนึ ง

3.13.2.4 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินดังต่อไปนี ที บุคคลใดเป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลัก
หลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญา เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนได้ โดยมีมูลค่ารวมกันทั งสิ นเมื อคํานวณเฉพาะผู้ออก ผู้สั งจ่าย
ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญารายนั น ไม่เกินร้อยละ 25 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั งนี 
ให้นับรวมกับอัตราส่วนการลงทุนในประเทศด้วย
(1) ตราสารแห่งหนี ต่างประเทศตามข้อ 3.12.2.1 
(2) หน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศตามข้อ 3.12.2.1 (3) 
(3) สัญญาซื อขายล่วงหน้า ตามข้อ 3.12.2.3 ที คู่สัญญามีอันดับความน่าเชื อถืออยู่ในอันดับที สามารถลงทุนได ้(investment
grade) 
(4) เงินฝากในสถาบันการเงินต่างประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื อการลงทุน
(5) ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิง ที มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นพันธบัตร หรือหุ้นกู้ที ไม่ใช่หุ้นกู้อนุพันธ์
ตามข้อ 13.2.2.5 ทั งนี เฉพาะที มีอันดับความน่าเชื อถืออยู่ในอันดับที สามารถลงทุนได ้(investment grade)
(6) หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และตราสารของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศ ตามข้อ 13.2.2.6

3.13.2.5 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินที กลุ่มกิจการใดเป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้คํ้า
ประกัน หรือคู่สัญญา เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนได้ โดยมีมูลค่ารวมกันทั งสิ นของกลุ่มกิจการนั นไม่เกินอัตราอย่างใดอย่าง
หนึ งดังต่อไปนี แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า
(1) ร้อยละสามสิบของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน
(2) อัตราที คํานวณได้จากนํ้าหนักของกลุ่มกิจการดังกล่าวในตัวชี วัด (benchmark) ของกองทุนนั นรวมกับร้อยละสิบของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนนั น ทั งนี ตัวชี วัดดังกล่าวต้องเป็นดัชนีหรือองค์ประกอบของดัชนี ที มีการเผยแพร่อย่างกว้างขวาง
และสอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนั น

3.13.2.6 การลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินที บริษัทในกลุ่มกิจการใดเป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย หรือคู่สัญญา เพื อเป็นทรัพย์สินของกอง
ทุน หากทรัพย์สินดังกล่าวเป็นองค์ประกอบที ใช้ในการคํานวณตัวชี วัด (benchmark) ของกองทุนนั น บริษัทจัดการอาจลงทุน
หรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินดังกล่าวโดยมีมูลค่ารวมกันทั งสิ นเมื อคํานวณเฉพาะผู้ออก ผู้สั งจ่าย หรือคู่สัญญารายนั น ไม่เกินอัตราที 
คํานวณได้จากนํ้าหนักของทรัพย์สินดังกล่าวในตัวชี วัดรวมกับร้อยละสิบของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั งนี เฉพาะใน
กรณีที อัตราดังกล่าวสูงกว่าอัตราส่วนที กําหนดไว้ในข้อ 3.13.2.2 ข้อ 3.13.2.4 และข้อ 3.13.2.7 แล้วแต่กรณี

มิให้นําความในข้อ 3.13.2.2 ข้อ 3.13.2.4 และข้อ 3.13.2.7 มาใช้บังคับกับกรณีตามวรรคหนึ ง

3.13.2.7 บริษัทจัดการอาจลงทุน หรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินอื นนอกเหนือจากกรณีที กําหนดไว้ในข้อ 3.13.2.2  3.13.2.3 และข้อ
3.13.2.4 เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมตามอัตราส่วนดังต่อไปนี 
(1) การลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินดังกล่าวซึ งบุคคลใดเป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่
สัญญา ต้องมีมูลค่ารวมกันทั งสิ นเมื อคํานวณเฉพาะผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญา
รายนั น ไม่เกินร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
(2) การลงทุนในหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินตาม (1) เมื อคํานวณรวมทุกบุคคลที เป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง
ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญาแล้วต้องมีมูลค่ารวมกันทั งสิ นไม่เกินร้อยละ15 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

3.13.2.8 ในกรณีของกองทุนรวม ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมลงทุนหรือมีไว้ซึ งเงินฝาก บัตรเงินฝาก ตั วแลกเงิน หรือตั ว
สัญญาใช้เงิน ที ธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ บรรษัทตลาดรอง
สินเชื อที อยู่อาศัย หรือสถาบันการเงินที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น หรือธนาคารต่างประเทศเป็นผู้ออกหรือคู่สัญญา เป็นจํานวน
ที มีมูลค่ารวมโดยเฉลี ยไม่เกิน ร้อยละ 45 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ในรอบระยะเวลาบัญชี หรือในรอบอายุ
ของกองทุนรวมสําหรับกองทุนรวมที มีอายุน้อยกว่า 1 ปีแล้วแต่กรณี โดยให้นับรวมเงินฝากในประเทศและต่างประเทศ ทั งนี 
ไม่ว่ากรณีใด มิให้คํานวณเงินฝากในบัญชีเงินฝากเพื อการดําเนินงานของกองทุนเข้าในอัตราส่วนดังกล่าว
อัตราส่วนตามวรรคหนึ งมิให้นํามาใช้บังคับกับกองทุนรวมที มีการกําหนดอายุโครงการตั งแต่หนึ งปีขึ นไป ทั งนี เฉพาะในระยะ
เวลาหกเดือนก่อนวันครบกําหนดอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม
ในกรณีที เงินฝากหรือตราสารแห่งหนี ที มีลักษณะคล้ายเงินฝากที กองทุนรวมลงทุนในหรือมีไว้เกินอัตราส่วนที กําหนดตามวรรค
หนึ ง ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินดังกล่าวให้มีมูลค่ารวมโดยเฉลี ยไม่เกินร้อยละ 45 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมภายในสามสิบวันนับแต่วันสิ นรอบปีบัญชีนั น ทั งนี ให้คํานวณอัตราส่วนการลงทุนหรือมีไว้ซึ ง
ทรัพย์สินดังกล่าว โดยเฉลี ยตั งแต่วันแรกของรอบปีบัญชีนั นจนถึงวันที ทรัพย์สินนั นมีมูลค่าเป็นไปตามอัตราส่วนดังกล่าว
เมื อบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ปฏิบัติตามวรรคสามแล้ว ให้บริษัทรายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมทราบภายใน
วันทําการถัดจากวันที ทรัพย์สินนั นมีมูลค่ารวมโดยเฉลี ยไม่เกินร้อยละ 45 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม เพื อให้ผู้
ดูแลผล ประโยชน์ของกองทุนรวม ตรวจสอบการปฏิบัติดังกล่าว ทั งนี บริษัทต้องดําเนินการให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน
รวมแจ้งให้สํานักงานทราบภายในห้าวันนับแต่วันที ได้รับรายงานจากบริษัทด้วย
หากบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถปฏิบัติตามวรรคสามได้ สํานักงานอาจสั งให้บริษัทเลิกกองทุนรวมนั น

3.13.2.9 ในกรณีที มีเหตุจําเป็นและสมควร เพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนอันเนื องมาจากปัญหาความผันผวน
(fluctuation) ของตลาดเงินและตลาดทุนในวงกว้างในรอบปีบัญชีใด บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจขอผ่อนผันต่อสํานักงาน
เพื อไม่ต้องนําการลงทุนในหรือมีไว้ซึ งเงินฝาก บัตรเงินฝาก ตั วแลกเงิน หรือตั วสัญญาใช้เงิน ในช่วงเวลาที เกิดความผันผวนดัง
กล่าวมารวมคํานวณอัตราส่วนการลงทุนตามข้อ 3.13.2.8 ได้สําหรับรอบปีบัญชีนั น

3.13.2.10 บริษัทจัดการอาจลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้าที มีคู่สัญญาเป็นศูนย์ซื อขายสัญญาซื อขายล่วงหน้าโดยไม่จํากัด
อัตราส่วนของคู่สัญญา

3.13.2.11 การคํานวณมูลค่าการลงทุนหรือมีไว้ซึ งสัญญาซื อขายล่วงหน้าเพื อการคํานวณอัตราส่วนการลงทุนตามข้อ 3.13.2.2
และข้อ 3.13.2.4 ให้นับมูลค่าที คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งมีหน้าที ต้องชําระตามสัญญาซื อขายล่วงหน้า รวมคํานวณในอัตราส่วนของ
บุคคลที เป็นคู่สัญญาดังกล่าว เว้นแต่กรณีที กองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้ซึ งสัญญานั น ในศูนย์ซื อขายสัญญาซื อขายล่วงหน้า
บริษัทจัดการไม่ต้องคํานวณมูลค่าและอัตราส่วนตามที กําหนดในข้อดังกล่าว

3.13.2.12 ในการคํานวณอัตราส่วนตามข้อ 3.13.2.2 และ ข้อ 3.13.2.4 ให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี รวม
ทั งเงื อนไขตามข้อ 3.13.2.13 ด้วย
(1) ในกรณีที ทรัพย์สินดังกล่าวมีผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกัน บริษัทจัดการจะคํานวณอัตราส่วนที ผู้ออก
ทรัพย์สินหรือผู้ที เป็นคู่สัญญาดังกล่าว หรือคํานวณอัตราส่วนผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกัน แล้วแต่กรณีก็ได้
(2) ในกรณีที ทรัพย์สินมีบุคคลมากกว่าหนึ งรายเป็นผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกัน บริษัทจัดการจะเลือก
คํานวณอัตราส่วนที ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกันรายใดรายหนึ งก็ได้

3.13.2.13 การคํานวณอัตราส่วนที ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกันตามข้อ 3.13.2.12 จะทําได้ต่อเมื อบุคคลดัง
กล่าวได้ทําการรับรองตลอดไป รับอาวัลทั งจํานวน สลักหลังโอนประเภทมีสิทธิไล่เบี ยโดยไม่มีข้อกําหนดลบล้างหรือจํากัด
ความรับผิดของผู้สลักหลัง หรือค้ําประกันต้นเงินและดอกเบี ยเต็มจํานวนแบบไม่มีเงื อนไข

3.13.2.14 ในกรณีที ตราสารแห่งหนี ในขณะที ลงทุนหรือในขณะที ได้มาเป็นทรัพย์สินของกองทุน มีมูลค่าไม่เกินอัตราส่วนที 
กําหนดข้างต้น หากต่อมาตราสารแห่งหนี มีมูลค่าเกินอัตราส่วนดังกล่าวโดยสาเหตุ ถูกปรับลดอันดับความน่าเชื อถือให้บริษัท
ดําเนินการแก้ไขอัตราส่วนให้เป็นไปตามที กําหนดภายใน 30 วันนับแต่วันที มีการประกาศให้ทราบถึงเหตุดังกล่าว เว้นแต่ใน
กรณีที มีเหตุจําเป็นและสมควรโดยได้รับผ่อนผันจากสํานักงาน

3.13.2.15 ในกรณีที ทรัพย์สินในขณะที ลงทุนหรือในขณะที ได้มาเป็นทรัพย์สินของกองทุน มีมูลค่าไม่เกินอัตราส่วนที กําหนด
ข้างต้น หากต่อมามีมูลค่าเกินอัตราส่วนดังกล่าวจากการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น บริษัทจัดการจะยังคงมีไว้ซึ งทรัพย์สินดัง
กล่าวต่อไปก็ได้

ให้บริษัทจัดการจัดทํารายงานโดยระบุชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินตามวรรคหนึ ง และวันที ทรัพย์สินนั น
มีมูลค่าเกินอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดพร้อมสาเหตุ และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ทราบ
ภายในสามวันทําการนับแต่วันที ทรัพย์สินนั นมีมูลค่าเกินอัตราส่วนที กําหนด พร้อมทั งจัดทําสําเนารายงานดังกล่าวไว้ ที บริษัท
จัดการเพื อให้สํานักงานสามารถตรวจสอบได้

3.13.2.16 ในกรณีที ทรัพย์สินในขณะที ลงทุนหรือในขณะที ได้มาเป็นทรัพย์สินของกองทุน มีมูลค่าไม่เกินอัตราส่วนที กําหนด
ข้างต้น หากต่อมามีมูลค่าเกินอัตราส่วนดังกล่าวโดยไม่เข้าลักษณะตาม 3.13.2.8 ข้อ 3.13.2.14 และข้อ 3.13.2.15 และการ
เกินอัตราส่วนดังกล่าวมิได้เกิดจากการลงทุนหรือได้ทรัพย์สินมาเพิ มเติม บริษัทจัดการจะยังคงมีไว้ซึ งทรัพย์สินดังกล่าวต่อไป
ก็ได้

ให้บริษัทจัดการจัดทํารายงานโดยระบุชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินตามวรรคหนึ ง และวันที ทรัพย์สินนั น
มีมูลค่าเกินอัตราส่วนที กําหนดพร้อมสาเหตุ และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ทราบภายในสามวัน
ทําการนับแต่วันที ทรัพย์สินนั นมีมูลค่าเกินอัตราส่วนที กําหนด พร้อมทั งจัดทําสําเนารายงานดังกล่าวไว้ที บริษัทจัดการเพื อให้
สํานักงานสามารถตรวจสอบได้

3.13.2.17 ข้อจํากัดการลงทุนข้างต้นจะไม่นํามาบังคับใช้ในกรณีที ปรากฏเหตุตามหัวข้อ “การเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม”
และบริษัทจัดการต้องดําเนินการเพื อเลิกกองทุนตามหัวข้อ “การดําเนินการของบริษัทจัดการเมื อเลิกกองทุนรวม”

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) : 

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.3. รายละเอียดเพิ มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : 

ไม่มี

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 โทรสาร

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

บริษัทจัดการจะเสนอขายหน่วยลงทุนในระยะเวลาเสนอขายครั งแรกที ระบุไว้ในหนังสือชี ชวน โดยเริ มตั งแต่เวลาเปิดทําการ
ของบริษัทจัดการ หรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ถึงเวลา 15.30 น.

5.2.1 การขอรับหนังสือชี ชวนและเอกสารการจองซื อ
ผู้สนใจจองซื อหน่วยลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี ชวน และ เอกสารการจองซื อได้ที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื อคืน ทุกวัน ระหว่าง เวลาทําการ

5.2.2 วิธีการเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน
ในกรณีที ไม่เคยมีบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน ผู้สนใจลงทุนต้องเปิดบัญชีดังกล่าวก่อน โดยกรอกรายละเอียดในใบคําขอเปิดบัญชีผู้
ถือหน่วยลงทุน และเอกสารที กําหนดอย่างถูกต้องและตามความเป็นจริง พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน ตามที บริษัทจัดการ
กําหนดในการเปิดบัญชีซึ งลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง

ผู้จองซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนต้องรับทราบและยินยอมที จะปฏิบัติตามเงื อนไขที กําหนดในใบคําขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน
และใบคําขอเปลี ยนแปลงข้อมูล รวมทั งเงื อนไขอื น ๆ ที บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะกําหนดต่อไป ซึ งจะติดประกาศไว้ที 
บริษัทจัดการ หรือมีจดหมายเพื อแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ ทั งนี กรณีบริษัทจัดการจะแก้ไขเปลี ยนแปลงวิธีการเปิดบัญชี
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยติดประกาศไว้ที บริษัทจัดการ และสํานักงานของผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื อคืน

5.2.3 เอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชี
1. กรณีบุคคลธรรมดา
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรประจําตัวข้าราชการ หรือสําเนาบัตรประจําตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือสําเนา
หนังสือเดินทางซึ งลงนามรับรองความถูกต้อง

2. กรณีนิติบุคคล
(1) สําเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์
(2) สําเนาหนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับ
(3) ตัวอย่างลายมือชื อผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล และเงื อนไขการลงนาม
(4) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล

ทั งนี เอกสารต่าง ๆ ต้องลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง

5.2.4 วิธีการจองซื อหน่วยลงทุน
เมื อผู้สนใจจองซื อหน่วยลงทุนมีบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน แล้ว สามารถจองซื อหน่วยลงทุนด้วยตนเองที บริษัทจัดการหรือผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ได้ตามราคาเสนอขายหน่วยลงทุนในการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก โดยกรอกใบคําสั งซื อ
หน่วยลงทุนให้ครบถ้วนพร้อมชําระเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุน โดยผู้สั งซื อจะต้องสั งซื อหน่วยลงทุนไม่ตํ่ากว่า 50,000 บาท

5.2.5 การรับชําระ และการเก็บรักษาเงินค่าซื อหน่วยลงทุน
ผู้จองซื ออาจชําระเป็นเงินสด หรือชําระเป็นเช็ค ดราฟต์ หรือวิธีอื นใด โดยการชําระเป็นเช็ค ดราฟต์ หรือวิธีอื นใดผู้จองซื อต้อง
ขีดคร่อมเฉพาะสั งจ่าย “บัญชีจองซื อหน่วยลงทุนของ บลจ.แอสเซท พลัส จํากัด” ซึ งเป็นบัญชีกระแสรายวัน ที เปิดไว้กับ
ธนาคารดังต่อไปนี ซึ งดอกเบี ยรับหรือผลประโยชน์ใดๆ ที ได้รับจากบัญชีจองซื อหน่วยลงทุนข้างต้น บริษัทจัดการจะดําเนินการ
ให้เป็นผลประโยชน์ต่อกองทุน
• ธนาคารกสิกรไทย สาขาราษฎร์บูรณะ
• ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาพระรามที  3
• ธนาคารกรุงเทพ สาขาสาทร
• ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาถนนวิทยุ
บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงเพิ มเติมบัญชีดังกล่าว โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ โดยจะติดประกาศไ
ที ที ทําการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

ทั งนี ในการชําระเงินไม่ว่าด้วยวิธีใด หากมิใช่กรณีที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิดอื นภายใต้การ
จัดการของบริษัทจัดการเพื อจองซื อหน่วยลงทุนของกองทุน บริษัทจัดการต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้ก่อนระยะเวลาเสนอ
ขายครั งแรกจะสิ นสุด

ในกรณีที ผู้จองซื อชําระเป็นเงินสด หรือวิธีอื นใดที สามารถเรียกเก็บเงินได้ทันที ผู้จองซื อสามารถจองซื อได้ภายในเวลา 15.30
น. แต่หากผู้จองซื อชําระเป็นเช็ค ดราฟต์ หรือวิธีอื นใดที ต้องส่งเรียกเก็บเงินและทราบผลในวันทําการถัดไป ผู้จองซื อต้อง
ชําระค่าซื อหน่วยลงทุนภายในเวลา 12.00 น.

การจองซื อหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื อบริษัทจัดการได้รับเงินค่าซื อหน่วยลงทุนครบตามจํานวนเงินที สั งซื อ และได้ทํา
รายการขายหน่วยลงทุนแล้ว เพื อให้บริษัทจัดการจัดสรรหน่วยลงทุน ผู้จองซื อหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกคําสั งจองซื อ
หน่วยลงทุนนั นได้เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

ในกรณีที ผู้จองซื อหน่วยลงทุนชําระเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุนเป็นเช็ค ดราฟต์ หรือวิธีอื นใดซึ งถูกปฏิเสธการจ่ายเงิน บริษัท
จัดการจะดําเนินการยกเลิกรายการจองซื อหน่วยลงทุนนั นและแจ้งให้ผู้จองซื อทราบ
บริษัทจัดการจะนําเงินที ได้รับจากการจองซื อหน่วยลงทุนนี เก็บรักษาไว้ในบัญชีเงินฝากในนาม “บัญชีจองซื อหน่วยลงทุนของ
บลจ. แอสเซท พลัส จํากัด” 

5.2.6 การจัดสรรหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื อโดยคํานวณจากจํานวนเงินที ได้รับชําระหารด้วยมูลค่าที ตราไว้ โดยจํานวน
หน่วยลงทุนที ได้รับจัดสรรจะคํานวณตามหลักสากลเป็นตัวเลขทศนิยม 5 ตําแหน่งแต่ใช้ทศนิยม 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยม
ตําแหน่งที  5 ทิ ง

กรณีที ผู้จองซื อชําระค่าจองซื อหน่วยลงทุนเป็นเช็ค ดราฟต์ ตั วแลกเงิน คําสั งจ่ายเงิน หรือวิธีอื นใด บริษัทจัดการจะจัดสรร
หน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื อหน่วยลงทุน ณ วันที บริษัทจัดการ สามารถเรียกเก็บเงินจากเช็ค ดราฟต์ ตั วแลกเงิน คําสั งจ่ายเงิน
หรือวิธีการอื นใดได้เรียบร้อยแล้ว และวันที บริษัทจัดการได้รับเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุนจะต้องอยู่ระหว่างระยะเวลาเสนอขาย
โดยบริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนตามหลักการ “จองซื อก่อนได้ก่อน” 

ในกรณีที จํานวนเงินที ระบุในใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนไม่ตรงกับจํานวนเงินที บริษัทจัดการได้รับชําระ บริษัทจัดการจะจัดสรร
หน่วยลงทุนให้ตามจํานวนเงินที ได้รับชําระเป็นเกณฑ์
ในกรณีที การจองซื อหน่วยลงทุนนั นมีผลให้จํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินจํานวนหน่วยลงทุนที ได้รับอนุมัติจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนโดยใช้หลักการ “จองซื อก่อนได้ก่อน” ตามคําสั งซื อที สามารถเรียก
เก็บเงินได้ ในกรณีที จองซื อพร้อมกัน และมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรร บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรหน่วยลงทุน
ที เหลืออยู่ให้ผู้จองซื อ ที จองซื อพร้อมกันนั นตามสัดส่วนจํานวนหน่วยลงทุนที ผู้จองซื อแต่ละรายจองซื อเข้ามา (Pro Rata)
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทั งหมดก็ได้โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้
ทราบล่วงหน้า

ในกรณีที บริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการจัดสรรหน่วยลงทุนมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือหน่วย
ลงทุน หรือต่อชื อเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะจัดสรรหรือไม่
จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทั งหมดก็ได้ โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ผู้จองซื อทราบล่วงหน้า

5.2.7 การคืนเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุน
ในกรณีที ผู้จองซื อหน่วยลงทุนในการเสนอขายครั งแรกไม่ได้รับการจัดสรรไม่ว่าทั งหมด หรือบางส่วน และ/หรือในกรณีที 
บริษัทจัดการต้องยุติโครงการจัดการเนื องจากไม่สามารถจําหน่ายให้แก่ประชาชนได้ถึง 35 ราย หรือในกรณีที มีการจัดสรร
หน่วยลงทุนให้แก่บุคคลใด หรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกินกว่าหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด
บริษัทจัดการจะแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันสิ นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุน
ครั งแรก และจะคืนเงินค่าซื อหน่วยลงทุนส่วนที ไม่ได้รับการจัดสรรพร้อมดอกเบี ย (ถ้ามี) ให้ผู้จองซื อตามวิธีการรับเงินค่าขาย
คืนหน่วยลงทุนที ผู้จองซื อระบุไว้ในใบคําขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน ภายใน 1 เดือน นับแต่วันสิ นสุดการเสนอขายหน่วย
ลงทุนครั งแรก หรือนับตั งแต่วันปิดการเสนอขายแล้วแต่กรณี เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ให้ดําเนินการโครงการจัดการต่อไปได้ หากบริษัทจัดการไม่สามารถคืนเงินพร้อมดอกเบี ย (ถ้าม)ี อันเนื องจากความผิด
พลาดของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะชําระดอกเบี ยในอัตราไม่ต่ํากว่าร้อยละเจ็ดครึ งต่อปี นับแต่วันที ครบกําหนดเวลาดัง
กล่าวข้างต้น ถึงวันที บริษัทจัดการชําระเงินค่าจองซื อคืนจนครบถ้วน

5.2.8 เงื อนไขการขายหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะปฏิเสธคําสั งซื อหากผู้ลงทุนไม่ใช่ "ผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย"

บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนภายในประเทศไทย และมีวัตถุประสงค์ที จะไม่เสนอขาย
หน่วยลงทุนของกองทุนกับหรือเพื อประโยชน์ของประเทศสหรัฐอเมริกา พลเมืองสหรัฐอเมริกา รวมถึงผู้ที มีหนังสือเดินทางของ
ประเทศสหรัฐอเมริกาหรือผู้ที มีถิ นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา หรือบุคคลซึ งโดยปกติมีถิ นที อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกอง
ทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าวและบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนซึ งจัดให้มีขึ นและดําเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา บริษัทจัดการจึงขอ
สงวนสิทธิที จะปฏิเสธหรือระงับการสั งซื อ การจัดสรร และ/หรือการโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมสําหรับผู้
ลงทุนที เป็นบุคคลอเมริกัน (US person) ดังที กล่าวมาข้างต้น เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก

ในการชําระค่าซื อหน่วยลงทุน หากมิใช่กรณีที ผู้จองซื อหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอื นที จัดตั งโดยบริษัท
จัดการเพื อจองซื อหน่วยลงทุนของกองทุนนี ผู้จองซื อจะต้องชําระค่าซื อหน่วยลงทุนด้วยเงินจนเต็มมูลค่า จะหักกลบลบหนี กับ
บริษัทจัดการไม่ได้

การจองซื อหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื อบริษัทจัดการได้รับเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวนและได้ทํารายการขายหน่วย
ลงทุนแล้ว เพื อให้บริษัทจัดการจัดสรรหน่วยลงทุนและผู้จองซื อจะไม่สามารถยกเลิกคําสั งจองซื อหน่วยลงทุนนั นได้ เว้นแต่ จะ
ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธการจองซื อตามคําสั งจองซื อหน่วยลงทุน ในกรณีที บริษัทจัดการได้
พิจารณาแล้วว่าการจองซื อในกรณีดังกล่าวมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรือต่อชื อเสียง
หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ

สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ นหลังจากนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการจองซื อหน่วยลงทุนของผู้จองซื อ
หน่วยลงทุนแล้วเท่านั น

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

 

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

บริษัทจัดการจะเสนอขายหน่วยลงทุนระหว่างการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกเท่านั น โดยจะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนภาย
หลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก

7. การรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

7.1. ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 บริษัทจัดการ

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.3. วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 รับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.4.1 บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติดังนี 

1. บริษัทจัดการจะรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติไม่เกินปีละ 4 ครั ง โดยบริษัทจัดการจะแจ้งกําหนดวันทําการรับซื อคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบทางไปรษณีย์ ภายใน 30 วันนับตั งแต่วันถัดจากวันจดทะเบียนกองทรัพย์สิน
เป็นกองทุนรวม

ทั งนี บริษัทจัดการจะรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายที มีชื อปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วย
ลงทุน ณ เวลา 8.00 น. ของวันที บริษัทจัดการกําหนดให้มีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

ในการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ บริษัทจัดการมีนโยบายที จะรับซื อคืนเป็นจํานวนเงินที จัดสรรจากเงินสดรับที ได้จาก
ดอกเบี ย และ/หรือกําไรจากเงินลงทุนของตราสารแห่งหนี หรือหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นที กองทุนลงทุน หลังหักค่าใช้จ่าย
ของกองทุน (ถ้ามี) โดยจะจัดสรรเป็นจํานวนเงินที เท่าๆ กันสําหรับแต่ละหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน กรณีที กองทุนได้รับผลกระทบจากการได้รับชําระเงิน
ตามตราสารหนี หรือหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นที กองทุนลงทุนไว้ แตกต่างไปจากเงื อนไขที กําหนด โดยบริษัทจะประกาศใ
ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบในเวปไซต์ของบริษัทจัดการ

2. สําหรับการรับซื อคืนหน่วยลงทุนงวดสุดท้าย บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติที เหลือทั งหมดของผู้
ถือหน่วยลงทุนทุกราย ณ วันครบอายุโครงการ

7.4.2  การจัดสรรเงินให้แก่ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุน
ยกเว้นในกรณีตามข้อ “การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน” หรือ “การไม่ขายหรือไม่
รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน” หรือ “การหยุดรับซื อคืนหน่วยลงทุน” บริษัทจัดการจะจัดสรร
เงินให้แก่ ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยคํานวณจากราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ณ สิ นวันที บริษัทจัดการดําเนินการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติ หากวันดังกล่าวตรงกับวันหยุดจะเลื อนเป็นวันทําการถัดไป

บริษัทจัดการจะคํานวณจํานวนหน่วยลงทุนที จะรับซื อคืนอัตโนมัติ โดยหารจํานวนเงินที จะรับซื อคืนด้วยราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการรับซื อคืนนั น ทั งนี จํานวนหน่วยลงทุนที คํานวณได้จะเป็นตัวเลขทศนิยม 4 ตําแหน่ง โดยตัด
ทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง

บริษัทจัดการจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในทะเบียนหน่วยลงทุน ในวันทําการถัดจากวันทําการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนจํานวนนั น

7.4.3 การชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน ภายใน 5 วันทําการ นับตั งแต่วันถัดจากวัน
ที ทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ในการชําระเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนให้
แก่ ผู้ถือหน่วยลงทุนตามวิธีการที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในใบคําขอเปิดบัญชี ผู้ถือหน่วยลงทุน หรือใบคําสั งขายคืนหน่วย
ลงทุน

7.4.4  เงื อนไขในการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ตกลงสั งขายคืนหน่วยลงทุน และยินยอมให้บริษัทจัดการรับซื อหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
ตามกําหนดเวลาที บริษัทจัดการกําหนด

นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก้ผู้ถือหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ ภายใน 5 วันทําการ
นับตั งแต่วันถัดจากวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมติั

การสั งขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื อบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ได้รับคําสั งขายคืนหน่วย
ลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุน และได้ทํารายการรับซื อคืนหน่วยลงทุนแล้ว

บริษัทจัดการจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในทะเบียนหน่วยลงทุนในวันทําการถัดจากวันทําการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนจํานวนนั น

7.5. ระยะเวลาในการรับซื อคืน :  ไม่เกินปีละ 4 ครั งตามที บริษัทจัดการกําหนด

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน : 

1) บริษัทจัดการจะรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติไม่เกินปีละ 4 ครั ง โดยบริษัทจัดการจะแจ้งวันที จะดําเนินการรับซื อคืน
หน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบทางไปรษณีย์ ภายใน 30 วันนับตั งแต่วันถัดจากวันจดทะเบียนกองทรัพย์สิน
เป็นกองทุนรวม
2) สําหรับการรับซื อคืนหน่วยลงทุนงวดสุดท้าย บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติที เหลือทั งหมด
ของผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย ณ วันครบอายุโครงการ

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.9. รายละเอียดเพิ มเติม : 

8. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

8.1. ช่องทางการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

 บริษัทจัดการ

8.2. รายละเอียดการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการที บริษัทจัดการ
กําหนดให้สามารถสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ เข้ากองทุนนี ระหว่างการเสนอขายครั งแรก
การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนดังกล่าวหมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนหนึ ง (กองทุนต้นทาง) เพื อซื อหน่วยลงทุนของ
อีกกองทุนหนึ ง (กองทุนปลายทาง) โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนจาก กองทุนต้นทางซึ งได้หัก
ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เพื อไปชําระค่าซื อหน่วยลงทุนกองทุนปลายทาง ในกรณีที กองทุนต้นทางใดมี
การคิดค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามระยะเวลาการถือหน่วยลงทุน การคํานวณหน่วยลงทุนที จะขายคืนจาก
กองทุนต้นทาง จะใช้เกณฑ์การคํานวณโดยระบบ “เข้าก่อน ออกก่อน (FIFO)”

9. การชําระค่ารับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน : 

กรณีบริษัทจัดการไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน และจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื นแทน บริษัทจัดการจะกําหนดขั นตอนการดําเนินการต่อไป โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานก่อน และไม่
ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ โดยขั นตอนที กําหนดดังกล่าวต้องสามารถปฏิบัติได้จริง และเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมทุกราย และบริษัทจัดการจะต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วัน

10. การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิด
ไว้แล้วได้ ในกรณีดังต่อไปนี 
(1) บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที เข้าเหตุดังต่อไปนี โดยได้รับ
ความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(ก) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล หรือ
(ข) มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าวอยู่
นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม
(2) มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้ว แต่ในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการยังไม่ได้ชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุน บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลใน
รายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาโดยราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องนั นต่างจากราคารับซื อ
คืนหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไปและคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ถูกต้อง
(3) ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการกองทุนรวมพบว่า ราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุนไม่ถูกต้องและผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
โดยราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องนั นต่างจากราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป และคิดเป็น
อัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ถูกต้อง
การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามข้อ (1) (2)หรือ (3) บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 
(1) เลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนได้ไม่เกินสิบวันทําการนับแต่วันที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนนั น เว้นแต่ได้รับ
การผ่อนผันจากสํานักงาน
(2) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื อนกําหนดการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน
ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบเรื องดังกล่าวด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน
(3) แจ้งการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน พร้อมทั งจัดส่งรายงานที แสดงเหตุผลของการเลื อน และหลักฐานการได้รับความเห็น
ชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ (1) หรือการรับรองข้อมูลของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ (2) ต่อสํานักงานโดยพลัน ทั งนี 
บริษัทจัดการกองทุนรวมจะมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดําเนินการแทนก็ได้
(4) ในระหว่างการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าว ให้บริษัท
จัดการกองทุนรวมรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั น โดยต้องชําระค่าขายคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามลําดับวันที ส่งคําสั งขายคืนก่อน
หลัง

11. การไม่ขายไม่รับซื อคืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง : 

1. บริษัทจัดการจะไม่ขายหรือไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้ว หรือจะหยุดรับคําสั งซื อหรือ
คําสั งขายคืนหน่วยลงทุนได้ เฉพาะในกรณีที กําหนดไว้ ซึ งไม่เกินกรณีดังต่อไปนี 
(1) ตลาดหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิดทําการซื อขายได้ตามปกติ
(2) บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีดังต่อไปนี โดยได้รับความเห็น
ชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(ก) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล
(ข) ไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม หรือ
(ค) มีเหตุจําเป็นอื นใดเพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
ทั งนี การไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้ว หรือการหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนตาม
(ก) (ข) หรือ (ค) ให้กระทําได้ไม่เกินหนึ งวันทําการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน
(3) กองทุนรวมได้ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี เกิดขึ น ซึ งก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อกองทุนรวมอย่างมีนัยสําคัญ
(ก) ตลาดซื อขายหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิดทําการซื อขายได้ตามปกติ ทั งนี เฉพาะในกรณีที กองทุนรวม
ลงทุนในหลักทรัพย์ที ซื อขายในตลาดซื อขายหลักทรัพย์แห่งนั นเกินกว่าร้อยละสิบของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
(ข) มีเหตุการณ์ที ทําให้ไม่สามารถแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และทําให้ไม่สามารถโอนเงินออกจากประเทศ
หรือรับโอนเงินจากต่างประเทศได้ตามปกติ หรือ
(ค) มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าวอยู่
เหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม และผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว
(4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหน่วยลงทุนที รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุน แก่ผู้ลงทุน
เฉพาะราย เนื องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังต่อไปนี 
(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั น ๆ มีส่วนเกี ยวข้องกับการกระทําดังต่อไปนี 
1. การกระทําที เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไม่
ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
2. การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือ
3. การกระทําที เป็นการปฏิบัติตามคําสั งเกี ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน โดยบุคคลผู้มีอํานาจตามกฎหมาย
(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื อทราบข้อเท็จจริงเกี ยวกับลูกค้าได้ในสาระ
สําคัญ

2. เมื อปรากฏเหตุตามข้อ 1 และบริษัทจัดการกองทุนรวมประสงค์จะไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อ
หรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมปฏิบัติดังต่อไปนี 
(1) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุน
โดยพลัน และหากเป็นเหตุตาม ข้อ 1(1) (2) หรือ (3) ให้เปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการ
หยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลันด้วย
(2) รายงานการไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือการหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนพร้อมทั งแสดง
เหตุผล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทุนรวมเปิดนั นให้สํานักงานทราบโดยพลัน
(3) ในกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนหรือหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
ตามข้อ 1(1) (2) และ (3) เกินหนึ งวันทําการให้บริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการดังต่อไปนี ก่อนการเปิดรับคําสั งซื อหรือคํา
สั งขายคืนหน่วยลงทุน
(ก) รายงานการเปิดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนรวมเปิด ณ วันทําการ
สุดท้ายก่อนวันรายงานนั นให้สํานักงานทราบภายในวันทําการก่อนวันเปิดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
(ข) แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเปิดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน
ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการเปิดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนด้วย
วิธีการใด ๆ โดยพลัน

3. บริษัทจัดการจะหยุดการขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้วหรือหยุดรับคําสั งซื อ
หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง โดยราคาขายหน่วย
ลงทุนที ไม่ถูกต้องนั นต่างจากราคาขายหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไปและคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของ
ราคาขายหน่วยลงทุนที ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงาน
การชดเชยราคา ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการ
หยุดขายหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการหยุดรับคําสั งซื อหน่วย
ลงทุนด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน

12. การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

เพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือในกรณีที มีความจําเป็นเพื อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของ
ประเทศ หรือเพื อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศให้บริษัทจัดการหยุด
รับคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดได้เป็นการชั วคราวตามระยะเวลาที เห็นสมควร แต่
รวมแล้วต้องไม่เกิน 20 วันทําการติดต่อกัน เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ขยายระยะเวลาหยุด
รับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกไปได้

13. เงือนไขและข้อจํากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะปฏิเสธคําสั งโอนหน่วยลงทุนหากผู้ลงทุนไม่ใช่ "ผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย" 

บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนภายในประเทศไทย และมีวัตถุประสงค์ที จะไม่เสนอขาย
หน่วยลงทุนของกองทุนกับหรือเพื อประโยชน์ของประเทศสหรัฐอเมริกา พลเมืองสหรัฐอเมริกา รวมถึงผู้ที มีหนังสือเดินทางของ
ประเทศสหรัฐอเมริกาหรือผู้ที มีถิ นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา หรือบุคคลซึ งโดยปกติมีถิ นที อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกอง
ทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าวและบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนซึ งจัดให้มีขึ นและดําเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา บริษัทจัดการจึงขอ
สงวนสิทธิที จะปฏิเสธหรือระงับการสั งซื อ การจัดสรร และ/หรือการโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมสําหรับผู้ลงทุน
ที เป็นบุคคลอเมริกัน (US person) ดังที กล่าวมาข้างต้น เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะไม่จัดสรร และ/หรือปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุนที จะทําให้การถือหน่วยลงทุนเกินข้อจํากัดการถือ
หน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและ
หน้าที ของบริษัทจัดการ

ข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน
ในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัทจัดการมีข้อยกเว้นได้ในกรณีดังต่อไปนี 

(1)  กรณียกเว้นให้ถือหน่วยลงทุนได้โดยไม่จํากัดสัดส่วนสําหรับผู้ถือหน่วยลงทุนดังต่อไปนี 

(ก)  กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ

(ข)  กองทุนประกันสังคม

(ค)  กองทุนการออมแห่งชาติ

(ง)  กองทุนบําเหน็จบํานาญแห่งชาติ

(จ)  กองทุนสํารองเลี ยงชีพ

(ฉ)  กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป

(ช)  กองทุนต่างประเทศที มีลักษณะตาม (ก) ถึง (ฉ)

(ซ)  กองทุนอื นใดที มีลักษณะทํานองเดียวกับกองทุนตาม (ก) ถึง (ฉ)

(ฌ)  นิติบุคคลที จัดตั งขึ นตามกฎหมายไทยนอกเหนือจาก  (ก)  ถึง  (ฉ)  ซึ งไม่อยู่ภายใต้บังคับต้องเสียภาษีเงินไ
นิติบุคคล เช่น ธนาคารออมสิน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มูลนิธิ หรือวัด เป็นต้น

(ญ) บุคคลอื นที ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงานเมื อมีเหตุจําเป็นและสมควร

(2) กรณียกเว้นให้โดยผ่อนคลายสัดส่วนการถือหน่วยลงทุน หรือเมื อเป็นไปตามเงื อนไข ซึ งได้แก่กรณีดังต่อไปนี 

(ก)  กรณีที เป็นการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมอีทีเอฟโดยผู้ลงทุนรายใหญ่และผู้ดูแลสภาพคล่องที ได้รับการแต่ง
ตั งจากบริษัทจัดการ อาจถือหน่วยลงทุนได้โดยไม่จํากัดสัดส่วน ทั งนี เฉพาะในช่วงระยะเวลาตั งแต่วันจดทะเบียน
กองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมจนถึงวันที ครบกําหนดหนึ งปีนับแต่วันที เริ มซื อขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟ
ดังกล่าวในตลาดรอง

(ข)  กรณีของกองทุนรวมที มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนตามอัตราผลประโยชน์ตอบแทนที ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับ
จากการลงทุนในหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจถือหน่วยลงทุนเกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะ
กรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัท
จัดการได้ไม่เกินสัดส่วนที ระบุไว้ในโครงการ ทั งนี เมื อได้รับการผ่อนผันจากสํานักงานตามเหตุจําเป็นและสมควร

(ค)   กรณีที มีเหตุจําเป็นและสมควรอื นใด ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจถือหน่วยลงทุนเกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนตาม
ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและ
หน้าที ของบริษัทจัดการได้แต่ไม่เกินร้อยละห้าสิบของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด โดยได้รับการ
ผ่อนผันจากสํานักงาน ทั งนี ในการผ่อนผันดังกล่าว ให้สํานักงานพิจารณาถึงประโยชน์โดยรวมของผู้ถือหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมดังกล่าวเป็นสําคัญ

14. การจ่ายเงินปันผล : 

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่าย

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : 

14.3. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที ประมาณการได้ที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด) : 

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) : 
ประมาณการค่าธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่าใช้จ่ายทั งหมดข้างต้น ไม่เกินร้อยละ 4.00 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิถัวเฉลี ย (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ ม) 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนทั งหมดไม่เกินร้อยละ 4.00 ต่อปีของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิถัวเฉลี ย (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ ม)

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวม : 

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
อัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วันที คํานวณ *

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
อัตราไม่เกินร้อยละ 0.07 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วันที คํานวณ *

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
อัตราไม่เกินร้อยละ 1.50 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วันที คํานวณ *

15.2.4. ค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการลงทุน : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่าย : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
(1) ค่าใช้จ่ายเพื อวัตถุประสงค์ในการเสนอขายครั งแรกจะจ่ายตามจํานวนที จ่ายจริง โดยทางบัญชีจะตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ของกองทุนเฉลี ยเท่ากันทุกวัน ตลอดอายุโครงการ ได้แก่
(ก) ค่าใช้จ่ายในการจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ การจัดอบรมเผยแพร่ความรู้ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด การส่งเสริมการขาย
ตลอดจนการสัมมนาแนะนํากองทุน ตามที จ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 0.50 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ
(ข) ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที เกี ยวข้องในการจัดตั งกองทุน และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามกฎหมาย
ก.ล.ต.
(2) ค่าใช้จ่ายเพื อการดําเนินงานของกองทุนที เรียกเก็บตามจํานวนที จ่ายจริง โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาตัดจ่ายทั งจํานวน
หรือทยอยตัดจ่ายตามระยะเวลาการใช้งานของค่าใช้จ่ายนั น ได้แก่
(ก) ค่าใช้จ่ายในการจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าสื อโฆษณาประชาสัมพันธ์ การจัดอบรมเผยแพร่ความรู้ ค่าใช้จ่ายด้านการ
ตลาด การส่งเสริมการขายตลอดจนการสัมมนาแนะนํากองทุน ตามที จ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 0.50 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุน
(ข) ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี ค่าที ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามคําสั ง หรือตามกฎหมาย หรือ
ประกาศของสมาคม
(ค) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์และจัดส่งใบแจ้งผลการจัดสรรหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการจัดทําและจัดพิมพ์ ใบคําขอเปิดบัญชี ผู้ถือ
หน่วยลงทุน ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน ใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน เอกสารที เกี ยวข้อง ค่าจัดทําจัดพิมพ์ และจัดส่งหนังสือบอก
กล่าวรายงานต่าง ๆ สาส์นถึงผู้ถือหน่วยลงทุน
(ง) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งเอกสารที เกี ยวกับการแก้ไขเปลี ยนแปลงโครงการ ค่าใช้จ่ายในการลงประกาศในหนังสือพิมพ์
การจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามกฎหมาย ก.ล.ต.
(จ) ค่าจัดทํา ค่าพิมพ์และจัดส่งหนังสือชี ชวนและรายงานประจําปีถึงผู้ถือหน่วยลงทุน
(ฉ) ค่าแปลเอกสารที เกี ยวกับการดําเนินงานของกองทุนเป็นภาษาต่างประเทศ
(ช) ค่าเอกสารทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าเอกสารการลงบัญชีกองทุน
(ซ) ค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) ในการดําเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติหน้าที หรือเรียกค่าสินไหม
ทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการเพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายเพื อรักษาสิทธิของกองทุน ค่าใช้จ่ายในการติดตามหนี ของกองทุน
(ฌ) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระหนี เป็นทรัพย์สินอื นแทนการชําระหนี ด้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนี 
ค่าธรรมเนียมศาล ค่าธรรมเนียมทนายความ ค่าใช้จ่ายในด้านนิติกรรม ค่าประเมินราคา ค่าจดจํานอง ค่าปลดจํานอง ค่าจัด
พิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่าย หรือค่าธรรมเนียมอื นใดที เกี ยวข้องกับทางราชการ ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการรับชําระหนี เป็นทรัพย์สิน
อื นแทนการชําระหนี ด้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนี ค่าใช้จ่ายด้านภาษี ค่าทําประกันภัยดูแล และเก็บรักษาตลอดจน ค่าใช้จ่าย
ในการจําหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สินดังกล่าว
(ญ) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
(ฎ) ค่าธรรมเนียมธนาคารต่าง ๆ ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าประกาศในหนังสือพิมพ์ ค่า
ไปรษณียากรสําหรับหนังสือโต้ตอบกับผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าพาหนะ ค่าใช้จ่ายในการสื อสารโต้ตอบโดยวิธีอื นที มิใช่ทาง
ไปรษณีย์
(ฏ) ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการชําระบัญชีและเลิกกองทุน
(ฐ) ค่าใช้จ่ายที เกิดขึ นจากการติดตามทวงถาม หรือการดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใด ของกองทุนรวม
การคิดค่าใช้จ่ายตาม (1) และ (2) จะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที กําหนดโดยสมาคมนักบัญชี และผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
แห่งประเทศไทย
(3) ค่าธรรมเนียมที เกี ยวกับการซื อหลักทรัพย์ ซึ งจะรวมอยู่ในต้นทุนของค่าซื อหลักทรัพย์เมื อมีการซื อหลักทรัพย์และค่า
ธรรมเนียมที เกี ยวกับการขายหลักทรัพย์จะถูกหักจากค่าขายหลักทรัพย์เมื อมีการขายหลักทรัพย์ ได้แก่
(ก) ค่าอากรแสตมป์
(ข) ค่าธรรมเนียมหรือค่านายหน้าการซื อขายหลักทรัพย์
(ค) ค่าใช้จ่ายอื น ๆ (ถ้ามี) 
(4) ค่าใช้จ่ายที อาจเกิดขึ นจากการลงทุนในต่างประเทศ เช่น ค่าธรรมเนียมการทํารายการซื อ ขาย รับมอบ ส่งมอบทรัพย์สิน
ในต่างประเทศ (Transaction Fee) อากรแสตมป์ และภาษีต่างๆที เกี ยวข้อง ค่าใช้จ่าย หรือค่าธรรมเนียมที ต้องจ่ายตามข้อ
กําหนด หรือกฎหมายของประเทศที กองทุนไปลงทุน ตลอดจนค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้องกับการติดต่อประสานงานกับผู้จัดการ
กองทุนในต่างประเทศ เช่น ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าโทรสารทางไกล เป็นต้น (ถ้ามี) ตามที จ่ายจริง
(5) ค่าใช้จ่ายเกี ยวกับการเก็บรักษาทรัพย์สินในต่างประเทศ (ถ้ามี) นอกเหนือจาก ”ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี”
ตามที จ่ายจริง โดยจะไม่เกินร้อยละ 0.15 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
(6) ค่าใช้จ่ายในการประกันความเสี ยงจากอัตราแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศ หรืออัตราดอกเบี ย (ถ้าม)ี ตามที จ่ายจริง
(7) ใช้จ่ายที เกิดจากการผิดนัดชําระราคา (Failed Trade) 
(8) ค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้อง กับการจัดการกองทุนซึ งมิได้ระบุไว้ในข้อ 23.2 (ถ้ามี) โดยบริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากกองทุนตาม
จํานวนเงินและเวลาที เกิดค่าใช้จ่ายนั นจริง ทั งนี การเรียกเก็บค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะไม่เกินร้อยละ 0.01 ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนโดยบริษัทจัดการจะเป็นผู้รับผิดชอบส่วนที เกินกว่าอัตราที กําหนด

ในกรณีที มีค่าใช้จ่ายตามข้อ (8) บริษัทจัดการจะเปิดเผยแยกเป็นรายการอย่างชัดเจนในหนังสือชี ชวนฉบับข้อมูลสําคัญที ผ ู ้
ลงทุนควรทราบและในรายงานประจําปี ซึ งบริษัทจัดการ จัดทําเมื อสิ นรอบระยะเวลาบัญชีแต่ละปี

ค่าใช้จ่ายตามข้อ (1) และข้อ (2) จะถูกเปิดเผยเป็นยอดรวมของค่าใช้จ่าย ปรากฎในรายการค่าใช้จ่าย การดําเนินงานในงบ
กําไรขาดทุน ของกองทุนซึ งเป็นส่วนหนึ งของรายงานประจําปี

ทั งนี ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั งหมดของกองทุนจะบวกด้วยภาษีมูลค่าเพิ มและภาษีอื นใดในทํานองเดียวกัน

อย่างไรก็ตาม หากมีการเปลี ยนแปลงเกี ยวกับภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดในทํานองเดียวกัน บริษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงการรับรู้ภาษีต่าง ๆ ดังกล่าวโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

15.3. ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Frontend Fee) : มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ไม่เกินร้อยละ 1 ของมูลค่าหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจเก็บค่าธรรมเนียมการขายจากผู้สั งซื อหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มใน
อัตราที ไม่เท่ากัน

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (Backend Fee) : ไม่มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 

15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) : มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
คิดเช่นเดียวกับการคิดค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน โดยอาจคิดค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนแต่ละกลุ่มมนอัตราที ไม่เท่ากัน

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ในอัตรา 50 บาท ต่อรายการ โดยผู้โอนจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวในวันที ยื นคําขอโอนหน่วยลงทุน

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนขอให้บริษัทจัดการออกใบหน่วยลงทุน ทั งนี ภายใต้เงื อนไขข้อ 14.2 หรือขอให้ออกเอกสารแสดงสิทธิ
แทนฉบับเดิมที สูญหาย บริษัทจัดการจะคิดค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนในอัตรา 50 บาท ต่อ 1
ฉบับ

15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
1. ค่าธรรมเนียมการทํารายการซื อขายหน่วยลงทุนตามอัตราที ธนาคารพาณิชย์กําหนด (ถ้ามี)
2. ค่าธรรมเนียมการโอนเงินเพื อซื อหน่วยลงทุนหรือการโอนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือค่าธรรมเนียมการหักเงินจากบัญชีผู้
ซื อหน่วยลงทุน ตามอัตราที ธนาคารพาณิชย์กําหนด (ถ้ามี)
บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าใช้จ่ายอื นๆจากผู้ถือหน่วยลงทุนที ขอให้บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนดําเนินการให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือจากกรณีปกติ ที บริษัทจัดการดําเนินการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย เช่น ค่าใช้จ่ายในการจด
แจ้งจํานํากับนายทะเบียน ค่าแก้ไขเปลี ยนแปลงข้อมูลในทะเบียน เป็นต้น ทั งนี บริษัทจัดการจะคิดค่าธรรมเนียมการดําเนิน
การให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นกรณีพิเศษ ในอัตราไม่เกิน 75 บาท ต่อ 1 รายการ

15.4. วิธีการคํานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม : 

* บริษัทจัดการจะคํานวณค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วย
ลงทุน ทุกวันที มีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิโดยใช้มูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่า
ธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วันที คํานวณ นั นเป็น
ฐานในการคํานวณค่าธรรมเนียม โดยค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะบวกด้วยภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื นใดใน
ทํานองเดียวกัน (ถ้ามี) และบริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการ, ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน เป็นราย
3 เดือน และค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ เป็นรายเดือน

ทั งนี การตัดค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที กําหนดโดยสมาคมบริษัทนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
แห่งประเทศไทยและหากมีการเปลี ยนแปลงเกี ยวกับภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื นใดในทํานองเดียวกัน บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงการรับรู้ภาษีต่าง ๆ ดังกล่าวโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

15.5. การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย : 

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายโดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ โดยบริษัทจะ
ดําเนินการดังต่อไปนี 

1. กรณีเพิ มอัตราค่าธรรมเนียม หรืออัตราค่าใช้จ่ายที บริษัทจัดการได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนและหรือจากกองทุน บริษัท
จัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วันโดยจะติดประกาศที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการและ
ที ทําการทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับเป็นเวลา 3
วันติดต่อกัน ทั งนี การเพิ มอัตราค่าธรรมเนียมหรืออัตราค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะต้องไม่เกินร้อยละ 5 ของอัตราค่าธรรมเนียมหรือ
อัตราค่าใช้จ่ายภายในรอบระยะเวลา 1 ปี

2. กรณีที บริษัทจัดการจะลดค่าธรรมเนียมหรืออัตราค่าใช้จ่าย บริษัทจัดการจะปิดประกาศไว้ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ
และที ทําการทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ทั งนี การเปลี ยนแปลงดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการต้องแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับตั งแต่
วันเปลี ยนแปลง กรณีที สมาคม คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือหน่วยงานที เกี ยวข้องมีการ
เปลี ยนแปลงหลักเกณฑ์ในการตัดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมตามที ระบุเป็นอย่างอื นในอนาคต บริษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงวิธีการตัดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ที บังคับใช้ใหม่ โดยถือว่าได้รับมติจากผู้
ถือหน่วยลงทุนแล้ว

15.6. หมายเหตุ : 

16. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.1. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน : ในประเทศ

16.2. เงื อนไขพิเศษ : 

1. บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกําหนด
ทั งนี กรณีที กองทุนมีการลงทุนในทรัพย์สินต่างประเทศบริษัทจัดการจะใช้อัตราแลกเปลี ยนที เหมาะสม ภายใต้ความเห็นชอบ
ของผู้ดูแลผลประโยชน์ ซึ งเป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือประกาศของสมาคมบริษัทจัดการลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคํานวณ
ทรัพย์สินสุทธิส่วนที ลงทุนในต่างประเทศ
2. บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี 
(2.1) คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการ
(2.2) คํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ทั งนี ให้ใช้มูลค่าหน่วย
ลงทุนของสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาดังกล่าว
(2.3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังต่อไปนี 
(ก) วันทําการก่อนวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศภายในวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด
(ข) วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศภายในวันทําการถัดไป
(ค) วันทําการสุดท้ายของแต่ละเดือน โดยให้ประกาศภายในวันทําการถัดไป ทั งนี เฉพาะในกรณีที กองทุนรวมกําหนดวัน
ทําการซื อขายหน่วยลงทุนแต่ละครั งห่างกันยาวกว่าหนึ งเดือน
(ง) วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล โดยให้ประกาศภายในวันทําการถัดไป
ความใน (ก) มิให้นํามาใช้บังคับกับกองทุนรวมเปิดที ซื อขายหน่วยลงทุนทุกวันทําการ และกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภท
สถาบัน
(4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศ
ภายในวันทําการถัดไป
การประกาศมูลค่าและราคาตามวรรคหนึ ง (3) และ (4) ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมปฏิบัติดังต่อไปนี 
(1) ใช้ตัวเลขทศนิยมตามที กําหนดไว้ในข้อ 3. และต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(2) ดําเนินการด้วยวิธีการใด ๆ เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที เหมาะสม เช่น การประกาศทางหนังสือพิมพ์
หรือการประกาศทางเว็บไซต์ เป็นต้น และภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้ และ
(3) จัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวม และสถานที ทุกแห่งที ผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซื อคืนหน่วยลงทุนใช้ซื อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการกองทุนรวม
จะจัดให้มีข้อมูลดังกล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้

ในกรณีที มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดไม่ถูกต้อง บริษัทจัดการจะดําเนิน
การตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศกําหนด

3. การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือจํานวนหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมเปิด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
(3.1) คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยม ตามหลัก
สากล
(3.2) คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลัก
สากล สําหรับมูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณ ราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมตําแหน่ง
ที  4 ขึ น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตําแหน่ง
ที  5 ทิ ง
(3.3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (3.2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหน่ง โดยตัดทศนิยม
ตําแหน่งที  5 ทิ ง และประกาศราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ตามที คํานวณได้ใน (3.2) 
(3.4) คํานวณจํานวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล แต่จะ ใช ้
ผลลัพธ์เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตําแหน่ง โดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
ในกรณีที มีผลประโยชน์เกิดขึ นจากการคํานวณตาม (3.1) ถึง (3.4) บริษัทจัดการจะนําผลประโยชน์นั นรวมเข้าเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนรวมเปิด

16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : 

ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการที www.assetfund.co.th
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะประกาศ โดยช่องทางอื นใดที เหมาะสม โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
และบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน

16.4. หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

1.ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องน้อยกว่าหนึ งสตางค์ หรือต่างจากราคาหน่วยลงทุน
ที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป แต่ไม่ถึงร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง บริษัทจัดการจะจัดทําและส่งรายงานให้
ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบถึงความผิดพลาดภายใน 7 วันทําการนับแต่วันที พบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และจัดให้มีสําเนา
รายงานดังกล่าวไว้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการเพื อให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้ โดยรายงานดัง
กล่าวจะมีรายการอย่างน้อย ดังต่อไปนี 
(1) ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง
(2) ราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง
(3) สาเหตุที ทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
(4) มาตรการป้องกันเพื อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง ทั งนี เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจาก
ปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือ
ศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง
ในกรณีที เหตุของความผิดพลาดซึ งทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามวรรคหนึ งมีผลต่อเนื องต่อการคํานวณราคาหน่วย
ลงทุนครั งต่อไป เช่น การกําหนดอัตราดอกเบี ยผิดพลาด เป็นต้น บริษัทจัดการจะแก้ไขราคาหน่วยลงทุนให้ถูกต้องนับแต่วันที 
บริษัทจัดการพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องด้วย

2.ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราตั งแต่
ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง บริษัทจัดการจะคํานวณราคาหน่วยลงทุนย้อนหลังนับแต่วันที พบราคาหน่วยลงทุน
ไม่ถูกต้องจนถึงวันที ราคาหน่วยลงทุนถูกต้อง และดําเนินการดังต่อไปนี เฉพาะวันที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องต่างจากราคา
หน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราส่วนตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง

(1) จัดทํารายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาให้เสร็จสิ นภายในวันทําการถัดจากวันที พบว่าราคาหน่วย
ลงทุนนั นไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ภายในวันทําการถัดจากวันที คํานวณราคาหน่วยลงทุนเสร็จ
สิ น เพื อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าวภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการส่งรายงานให้ผู้ดูแล
ผลประโยชน์ ทั งนี รายงานดังกล่าวจะมีรายการอย่างน้อยดังต่อไปนี 
(ก) ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง
(ข) ราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง
(ค) สาเหตุที ทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
(ง) การดําเนินการของบริษัทจัดการเมื อพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
ทั งนี บริษัทจัดการจะจัดให้มีสําเนารายงานตาม (1) ไว ้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการ เพื อให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
สามารถตรวจสอบได้
(2) แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนที ถุกต้องภายในวันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาตาม (1)
(3) ประกาศชื อกองทุนรวมที มีการแก้ไขราคาตาม (2) และวัน เดือน ปีที มีการแก้ไขราคาตาม (2)ในหนังสือพิมพ์รายวันอย่าง
น้อยหนึ งฉบับภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว
(4) ชดเชยราคาให้แล้วเสร็จและแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที ได้ซื อหรือขายคืนหน่วยลงทุน
ในช่วงระยะเวลาที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องทราบถึงการแก้ไขราคาตาม (2) และการชดเชยราคา ภายใน 5 วันทําการนับแต่
วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว
(5) จัดทํารายงานมาตรการป้องกันเพื อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าว พร้อมทั งสําเนารายงานการ
แก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาที จัดทําตาม (1) ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 7 วันทําการนับ
แต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคานั น เว้นแต่ในกรณีที 
ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ บริษัทจัดการจะไม่ส่งรายงานมาตรการป้องกัน
ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่จะส่งสําเนาเอกสารที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่าการที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมี
สาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้แทน

3. ในการชดเชยราคาตามข้อ 2 (4) บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี 
(1) กรณีราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องตํ่ากว่าราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง (understate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี 
(ก) กรณีที เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับ
ส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องหากปรากฏว่าผู้ซื อหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลือ
อยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จะต้องลด บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวน
เท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วยลงทุนที เหลืออยู่นั นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับ
ส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื อชดเชยราคาให้แก่กองทุนเปิด เว้นแต่การที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมา
จากปัจจัยภายนอกที 
ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื อขายหลัก
ทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว
(ข) กรณีที เป็นการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่า
เท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับ
ส่วนต่างของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน แต่หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่
บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน
(2) กรณีราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องสูงกว่าราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง (overstate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี 
(ก) กรณีที เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับ
ส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่าง
ของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุน
(ข) กรณีที เป็นการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่า
เท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องหากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วย
ลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จะต้องลด บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการ
เองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วยลงทุนที เหลืออยู่นั นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็น
จํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื อชดเชยราคาให้แก่กองทุนเปิด เว้นแต่การที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูก
ต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว
ในกรณีที บริษัทจัดการต้องชดเชยราคาเป็นเงินให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนรายใดมีมูลค่าไม่ถึงหนึ งร้อย
บาท บริษัทจัดการอาจนําเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที มีการจ่ายเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุน แต่ถ้าบุคคลดังกล่าว
ไม่มีสถานะเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจัดการจะชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาการจ่ายเงินของกองทุนเปิดเพื อชดเชย
ราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนตาม (1) (ข) หรือผู้ซื อหน่วยลงทุนตาม 2(ก) บริษัทจัดการอาจจ่ายเงินของบริษัทจัดการเอง
แทนกองทุนเปิดก็ได้

4. บริษัทจัดการจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที เกิดขึ นจากราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง เช่น ค่าใช้จ่ายในการประกาศการแก้ไข
ราคาตามข้อ 2(3) ในหนังสือพิมพ์ ค่าออกเช็ค ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเงินชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุนและผู้ขายคืน
หน่วยลงทุน เป็นต้น เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้

17. ชื อผู้เกี ยวข้อง : 

17.1. ชื อบริษัทจัดการ : 

ชื อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนแอสเซท พลัส จํากัด

17.2. ชื อผู้ดูแลผลประโยชน์ : 

ชื อ : ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)

17.3. ชื อผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : 

ไม่มี

17.4. ชื อของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : 

ชื อ :

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

17.5. ที ปรึกษา : 

17.5.1. ชื อที ปรึกษาการลงทุน : 

ชื อ :

17.5.2. ชื อที ปรึกษากองทุน : 

17.6. ผู้สอบบัญช ี: 

ชื อ : นาย ประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์

ชื อ : นาย เทอดทอง เทพมังกร

ชื อ : นางสาว ชมภูนุช แซ่แต้

ชื อ : นาย ไกรสิทธิ ศิลปมงคลกุล

รายละเอียดเพิ มเติม (ผู้สอบบัญช)ี : 

หรือบุคคลอื นที ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี โดยบริษัทจัดการจะแจังให้สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

17.7. การแต่งตั งคณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : 

18. รอบระยะเวลาบัญชีประจําปีของกองทุนรวม : 

18.1. วันที สิ นสุดรอบบัญช ี: วันที เดือน

18.2. วันที สิ นสุดรอบบัญชีครั งแรก : วันที 

18.3. รายละเอียดเพิ มเติม : 

ประมาณ 12 เดือนนับจากวันที จดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม

ทั งนี บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะขยายรอบระยะเวลาบัญชีสุดท้ายของกองทุนให้สิ นสุด ณ วันเลิกกองทุนได้ โดยรอบระยะ
เวลาบัญชีดังกล่าวจะไม่เกิน 15 เดือน ซึ งบริษัทจัดการจะจัดทํางบการเงินเพียงรอบเดียว ณ วันเลิกกองทุน

19. การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ :

19.1 การแก้ไขเพิ มเติมโครงการตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากปรากฏว่ามติของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่เกินร้อยละห้า
สิบห้าของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของโครงการ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมส่งเอกสารหลักฐานเกี ยวกับ
การขอมติและการนับมติไปยังผู้ดูแลผลประโยชน์ เพื อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองผลการนับมตินั น

มติของผู้ถือหน่วยลงทุนตามวรรคหนึ ง หมายความว่า มติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุน
รวมกันเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของโครงการ

19.2 ในกรณีที กองทุนรวมใดมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนนอกจากจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลัก
เกณฑ์เกี ยวกับการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนที กําหนดไว้ในข้อผูกพัน หรือที กําหนดไว้ในมาตรา 129 หรือตามที กําหนดใน
ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที ของ
บริษัทจัดการ การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์เพิ มเติมดังต่อไปนี ด้วย

(1) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้รับผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนไม่
เท่ากัน ให้ได้รับมติผู้ถือหน่วยลงทุนที ถือหน่วยลงทุนชนิดที ได้รับผลกระทบเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิด

(2) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใด ให้ได้รับมติผู้ถือหน่วยลงทุนที ถือ
หน่วยลงทุนชนิดที ได้รับผลกระทบเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิด

(3) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ งให้ได้รับมติผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดที ได้รับผลกระ
ทบเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนชนิดนั น

19.3 ในกรณีที การแก้ไขเพิ มเติมโครงการหรือวิธีการจัดการได้กระทําตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะแจ้งให้
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับตั งแต่วันถัดจากวันที ได้มีมติแก้ไขและแจ้งการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ
จัดการกองทุนรวมหรือวิธีการจัดการไปยังผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายและจะประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ
ภายใน 15 วันนับตั งแต่วันถัดจากวันที ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือวันที ได้มีมติให้แก้ไขเพิ ม
เติม แล้วแต่กรณี

เว้นแต่กฎหมาย ก.ล.ต. กําหนดเป็นอย่างอื น ในการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนหรือแก้ไขวิธีจัดการ หากมิได้กระทํา
ตามมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที 
จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของโครงการจัดการกองทุนรวม จะต้องได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมติดังกล่าว ให้เป็นไปตามข้อกําหนดในข้อ
ผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การขอมติเพื อแก้ไขเพิ มเติมโครงการเป็นไปตามที กําหนดไว้
ในมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

19.4 ในการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ หากไม่สามารถดําเนินการตามมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ เนื องจากข้อ
จํากัดในการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการ
ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการอาจดําเนินการขอรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ตามแนวทางที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดได้

หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมติดังกล่าว ให้เป็นไปตามข้อกําหนดในข้อ
ผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การขอมติเพื อแก้ไขเพิ มเติมโครงการเป็นไปตามที กําหนดไว้
ในมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

20. ข้อกําหนดอื น ๆ : 

1. ในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนตามนัยข้อ 4 ของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่า
ด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับการดํารงความเพียงพอของเงินกองทุน และการทําประกันภัยความรับผิดของบริษัทจัดการ บริษัท
จัดการจะเปลี ยนให้บริษัทจัดการรายอื นเข้าจัดการกองทุนรวมแทน ด้วยวิธีขอรับความเห็นชอบจากสํานักงาน หรือ ขอมติโดย
เสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้ว
ทั งหมดของกองทุนรวมภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที บริษัทจัดการรู้ หรืออาจรู้ถึงการไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงิน
กองทุนดังกล่าว ทั งนี หากมีเหตุจําเป็นและสมควร บริษัทจัดการอาจขอให้สํานักงานพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้ โดย
การคัดเลือกบริษัทจัดการรายใหม่จะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ และ ในกรณีที มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ นจาก
การเปลี ยนบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว

หากบริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการภายในระยะเวลาที กําหนด บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุนรวมต่อไป

2. ในกรณีที บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้ว
ทั งหมด บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องไม่นับคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนั นในส่วนที เกินกว่าหนึ งในสามของ
จํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด และดําเนินการแก้ไขสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนของบุคคลหรือกลุ่มบุคคล
เดียวกันนั นให้มีจํานวนไม่เกินหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนรวมนั นภายในสองเดือน
นับแต่วันที ปรากฏกรณีดังกล่าว หรือดําเนินการเลิกกองทุนรวมนั นทันที เว้นแต่เข้าข้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการตลาด
ทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัทจัดการ

3. บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื อกองทุนจากบุคคลที เป็นผู้ให้บริการ อันเนื องมาจากการใช้บริการของบุคคล
ดังกล่าวในการจัดการกองทุนได้ แต่ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 
(1) ผลประโยชน์ตอบแทนที รับไว้นั นต้องเป็นทรัพย์สินที มีมูลค่าในทางเศรษฐกิจและต้องเกี ยวกับบทบาทโดยตรงของความ
เป็นกองทุนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
(2) ต้องไม่มีพฤติกรรมที แสดงให้เห็นว่าบริษัทจัดการใช้บริการของบุคคลนั นบ่อยครั งเกินความจําเป็นเพื อให้กองทุนได้รับ
ประโยชน์จากบุคคลดังกล่าว (churning) 
ในการจัดสรรผลประโยชน์ตามวรรคหนึ งให้แก่กองทุนที อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ บริษัทต้องกระทําด้วย
ความเป็นธรรมและคํานึงถึงลักษณะและประเภทหลักทรัพย์ที อาจมีไว้ได้ของกองทุนนั นด้วย

4. ตัวชี วัด (Benchmark) ของการลงทุนในกองทุนนี จะเปรียบเทียบกับอัตราผลตอบแทนของการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลอายุ
ประมาณ 5 ปี ที ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี ไทย (ThaiBMA) (35%) และอัตราผลตอบแทนของการลงทุนใน
พันธบัตรรัฐบาลอาย ุ5 ปี ของประเทศที ลงทุน ณ วันที ลงทุน บวกด้วยส่วนชดเชยความเสี ยงจากการลงทุน (Spread) อันดับ
ความน่าเชื อถือ BBB ณ วันที ลงทุนปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี ยงอัตราแลกเปลี ยนเพื อคํานวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงิน
บาท ณ วันที ลงทุน (65%)

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ ที จะเปลี ยนแปลงเกณฑ์มาตรฐานในการวัดผลการดําเนินงาน เพื อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ
นโยบายของกองทุนหลักตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน โดย
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า และจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสมาคม
บริษัทจัดการลงทุนประกาศกําหนด

ทั งนี กรณีที มีการเปลี ยนแปลงตัวชี วัดของการลงทุนอันเนื องมาจากปัจจัยภายนอก เช่น มีการยกเลิกการคํานวณดัชนีดังกล่าว
หรือหน่วยงานที กํากับดูแลมีการเปลี ยนแปลงตัวชี วัด เป็นต้นบริษัทจัดการสงสนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงตัวชี วัดดังกล่าว โดยไม่
ถือเป็นการแก้ไขโครงการ โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ สํานักงานของ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนและประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

5. ข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน

บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดจะถือหน่วยลงทุนได้ไม่เกินหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด
ของกองทุนรวม

6. ข้อกําหนดเกี ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกัน
ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายที เรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ งต่อไปจะเรียก
ว่า FATCA) โดยมีผลบังคับใช้วันที  1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าวกําหนดให้สถาบันการเงินที ไม่ใช่สัญชาติ
อเมริกันนอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานข้อมูลเกี ยวกับบัญชีของบุคคลที อยู่ใน
บังคับต้องเสียภาษีให้กับประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ งรวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล สัญชาติอเมริกัน ผู้ซึ งมีถิ นที อยู่ถาวรใน
สหรัฐอเมริกา และผู้ซึ งมีถิ นที อยู่ทางภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึ งเปิดหรือมีไว้กับ FFI นั น นอกจากนี ยังปรากฎด้วยว่าในปัจจุบนัมี
รัฐบาลในหลายประเทศกําลังดําเนินการออกกฎหมายที มีข้อกําหนดและหลักเกณฑ์ในลักษณะที คล้ายคลึงกับ FATCA (ซึ งต่อ
ไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดังกล่าวว่า “กฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง”) 
กองทุนรวมและบริษัทจัดการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ งถูกกําหนดให้ต้องเข้าผูกพันตนกับหน่วยงาน
สรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหน้าที ต้องรายงานข้อมูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสัญชาติอเมริกันและ
บุคคลที มีลักษณะตามหลักเกณฑ์ที  FATCA กําหนด หน้าที ในการตรวจสอบข้อมูลลูกค้าเพื อหาความสัมพันธ์ของลูกค้ากับ
ประเทศสหรัฐอเมริกา และรวมถึงหน้าที ในการกําหนดให้ลูกค้าบางประเภทต้องจัดทําเอกสารยืนยันตนตามหลักเกณฑ์ของ
FATCA เป็นต้น

ภายใต้ข้อกําหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เข้าผูกพันตนเพื อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ FATCA (กล่าวคือ มีสถานะ
เป็น NonParticipating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทุนรวมนั นจะได้รับผลกระทบที สําคัญในสองกรณี
คือ
(1) ต้องถูกหักเงินในอัตรา 30 % ของเงินที กองทุนรวมจะได้รับจากรายได้ ผลประโยชน์หรือเงินจากการขายทรัพย์สินทางการ
เงินในประเทศสหรัฐอเมริกา (เงินลงทุนทางตรง) ซึ งจะเริ มต้นตั งแต่วันที  1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป และเงินลงทุน
ทางอ้อมในทรัพย์สินทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Passthru) ซึ งอาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกับสถาบันการเงิน
อื นๆ นอกประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ งจะเริ มต้นตั งแต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป โดย FATCA กําหนดให้สถาบันการเงินของประเทศ
สหรัฐอเมริกาและ FFI ที เข้าร่วมผูกพันตนตามข้อกําหนดของ FATCA (ซึ งรวมถึงธนาคารและสถาบันการเงินในประเทศไทย
ผู้รับฝากทรัพย์สิน ผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน) มีหน้าที ดําเนินการหักเงิน ณ ที จ่ายดังกล่าวก่อนชําระให้กับ
กองทุนรวมที เป็น NPFFI 
(2) ธนาคารและสถาบันการเงินทั งในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทั งผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้
สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน ที เข้าร่วมผูกพันตามข้อกําหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือระงับการทําธุรกรรม
ทางการเงินหรือยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรือบริษัทจัดการ ซึ งอาจทําให้กองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการ
ลงทุนต่อไปได้ และ/หรือดําเนินการลงทุนได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจทําให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถทํารายการ
ผ่านทางผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุนได้อีกต่อไป
เพื อมิให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมได้รับผลกระทบในการดําเนินงานรวมทั งเพื อเป็นการรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วย
ลงทุนโดยรวม บริษัทจัดการและกองทุนรวม (โดยบริษัทจัดการ) จึงเข้าผูกพันตนเพื อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และข้อกําหนด
ของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง และเพื อให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใต้ข้อกําหนด
และหลักเกณฑ์ของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องได้ บริษัทจัดการและกองทุนรวม (ซึ งรวมทั งผู้ที เกี ยวข้องกับการปฎิบัติ
งานของกองทุน เช่น ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน) จึงขอสงวน
สิทธิในการดําเนินการดังนี 
(1) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามที กฎหมายต่างประเทศที 
เกี ยวข้องกําหนด) ให้คํายินยอมบริษัทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการนําส่งข้อมูล (เช่น ชื อ ที อยู่ เลขประจําตัวผู้เสีย
ภาษีของสหรัฐอเมริกา จํานวนและมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ จํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือเงินปันผลที ได้รับ เป็นต้น)
มีอยู่ในบัญชีทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนนั นกับบริษัทจัดการ ให้กับหน่วยงานของรัฐทั งในและต่างประเทศ ตามข้อกําหนด
ของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง
(2) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนนําส่งข้อมูล เอกสาร และ/หรือคํายินยอม เพิ มเติม เพื อยืนยันหรือพิสูจน์ทราบความเกี ยวข้อง
กับประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสัญชาติอเมริกันหรือการให้ข้อมูลตามหัวข้อที กําหนดไว้ในแบบ
ฟอร์มของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจ้งปรับปรุงข้อมูลเมื อข้อมูลที เคยให้ไว้มีการเปลี ยนแปลง
เป็นต้น รวมถึงนําส่งหลักฐานเพื อยืนยันการเข้าร่วมใน FATCA หรือกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง (ในกรณีที เป็นลูกค้า
สถาบันการเงิน) ทั งนี เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายดังกล่าว
(3) ดําเนินการอื นใดเพื อให้สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง

เพื อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบที จะเกิดต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทั งเพื อให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วย
ลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ มขึ นหากมีการดําเนินการที สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องข้างต้น ในกรณีที ผู้
ถือหน่วยลงทุนปฏิเสธการดําเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวน
สิทธิในการดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี ตามความจําเป็นและความเหมาะสม โดยถือว่าผู้ถือหน่วย
ลงทุนดังกล่าวรับทราบการดําเนินการตามที บริษัทจัดการแจ้งนี แล้ว และ/หรือได้ดําเนินการตามข้อตกลงที ได้ระบุไว้ในคําขอ
เปิดบัญชี
(1) ไม่รับคําสั งซื อ/ สับเปลี ยน/ โอน หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว
(2) ระงับหรือหยุดให้บริการ และดําเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว
(3) ดําเนินการหักเงิน ณ ที จ่ายจากรายได้เงินลงทุน เงินปันผลและ/หรือเงินที ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน
รายนั นได้ เพื อให้สอดคล้องกับเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง ทั งนี ต้องไม่ขัดกับกฎหมายของ
ประเทศไทย
(4) ดําเนินการอื นใดอันเป็นการป้องกันหรือลดผลกระทบ หรือทําให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ ม
ขึ น หากมีการดําเนินการที สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องข้างต้น
การดําเนินการดังกล่าวถือเป็นความจําเป็น และเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะเป็นการกระทําเพื อหลีก
เลี ยงมิให้บริษัทจัดการและกองทุนมีการดําเนินการที ไม่สอดคล้องข้อบังคับของ FATCA และกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง
อันจะทําให้กองทุนอาจต้องถูกหัก ณ ที จ่าย หรือถูกปิดบัญชีธนาคารตามที กล่าวแล้วข้างต้น ซึ งในทางปฏิบัติบริษัทจัดการจะ
เลือกดําเนินการเฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามที กฎหมายต่าง
ประเทศที เกี ยวข้องกําหนด)เท่านั น

ทั งนี ในกรณีที กฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิ มเติมข้อกําหนดเพื อรองรับการดําเนินการตามที บริษัทจัดการได้สงวนสิทธิไว้ข้างต้น
บริษัทจัดการ(รวมถึงผู้ที เกี ยวข้อง) จะดําเนินการตามข้อกําหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนําส่งข้อมูลของผู้ถือ
หน่วยลงทุนไปยังหน่วยงาน หรือดําเนินการอื นใดที ราชการกําหนด โดยไม่จําเป็นต้องร้องขอต่อผู้ถือหน่วยลงทุน

7. บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนภายในประเทศไทย และมีวัตถุประสงค์ที จะไม่เสนอขาย
หน่วยลงทุนของกองทุนกับหรือเพื อประโยชน์ของประเทศสหรัฐอเมริกา พลเมืองสหรัฐอเมริกา รวมถึงผู้ที มีหนังสือเดินทางของ
ประเทศสหรัฐอเมริกาหรือผู้ที มีถิ นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา หรือบุคคลซึ งโดยปกติมีถิ นที อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกอง
ทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าวและบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนซึ งจัดให้มีขึ นและดําเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา บริษัทจัดการจึงขอ
สงวนสิทธิที จะปฏิเสธหรือระงับการสั งซื อ การจัดสรร และ/หรือการโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมสําหรับผู้ลงทุน
ที เป็นบุคคลอเมริกัน (US person) ดังที กล่าวมาข้างต้น เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก

21. มาตรการเยียวยากรณีบริษัทจัดการปฏิบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์เกี ยวกับการอนุมัติให้จัดตั ง
กองทุนรวมเป็นการทั วไป : 

ในกรณีที บริษัทจัดการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี ยวกับการอนุมัติให้จัดตั งกองทุนรวมแบบ autoapprove และการ
ฝ่าฝืนหรือการไม่ปฏิบัตินั นก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ลงทุน บริษัทจัดการจะดําเนินการเยียวยาความเสียหายให้แก่ผู้ลงทุน
โดยไม่ชักช้า โดยในกรณีที ไม่สามารถตกลงกันได้ บริษัทจัดการจะยินยอมให้นําข้อพิพาทเข้าสู่การพิจารณาของ
อนุญาโตตุลาการ

22. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที ปฏิบัติตามโครงการจัดการกองทุนรวม ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ
กองทุนรวม และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ และคําสั งที ออกโดยอาศัยอํานาจแห่ง
กฎหมายดังกล่าว ทั งนี ในกรณีที ข้อกําหนดในโครงการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งดังกล่าว
หากบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งนั น ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุน
รวมได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามโครงการแล้ว

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม โดยผู้ดูแล
ผลประโยชน์มีอํานาจลงนามในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การลงนามในข้อผูกพัน
ของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ได้รับการแต่งตั งโดยชอบ ให้ถือว่าผูกพันผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง

การที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจัดการกองทุน
รวมนี ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที จะผูกพันตามข้อกําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมและ
ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม

โครงการจัดการกองทุนรวมที ผ่านการอนุมัติจากสํานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็น
ส่วนหนึ งของข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม

REFERENCE CODE : 

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอเทิร์มฟันด์ 5Y1

10/11/2558 รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม  [0692/2558] หน้า 9 / 30



คําจํากัดความ / คํานิยาม : 

กองทุน หมายถึง กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอเทิร์มฟันด ์5Y1

โครงการ หมายถึง โครงการจัดการกองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอเทิร์มฟันด ์5Y1 

บริษัทจัดการ หมายถึง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จํากัด

หน่วยลงทุน หมายถึง หน่วยลงทุนของกองทุน

หนังสือชี ชวน หมายถึง หนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุน หมายถึง ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน

ผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย หมายถึง ผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ที กจ.9/2555 ว่าด้วยการกําหนดนิยามผู้ลงทุนสถาบันและผ้ลงทุนรายใหญ่ และที แก้ไขเพิ มเติม

ผู้ดูแลผลประโยชน์ หมายถึง ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) 

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน หมายถึง บุคคลที บริษัทจัดการกองทุนรวมมอบหมายให้ทําหน้าที ขายหรือรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนแล้วแต่กรณี ของกองทุน

นายทะเบียน หมายถึง นายทะเบียนหน่วยลงทุน

ผู้สอบบัญชี หมายถึง ผู้สอบบัญชีของกองทุน

วันทําการ หมายถึง วันเปิดทําการตามปกติของบริษัทจัดการ

เสนอขายครั งแรก หมายถึง เสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก

จองซื อ หมายถึง จองซื อหน่วยลงทุนในการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก

หนังสือรับรองสิทธิ หมายถึง หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน

มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหารด้วยจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดตามทะเบียน
หน่วยลงทุน เมื อสิ นวันที คํานวณนั น โดยคํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขที มีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษ
ทศนิยมตามหลักสากล

ตลาดหลักทรัพย์ หมายถึง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สมาคมตลาดตราสารหนี ไทย หมายถึง สมาคมตลาดตราสารหนี ไทย ซึ งจัดตั งขึ นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์

บริษัทจดทะเบียน หมายถึง บริษัทที มีหุ้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทขึ นทะเบียน หมายถึง บริษัทที มีหลักทรัพย์ซื อขายในสมาคมตลาดตราสารหนี ไทย

ใบแสดงสิทธิ หมายถึง ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (depositary receipt) 

หลักทรัพย์อ้างอิง หมายถึง หลักทรัพย์ประเภทใดประเภทหนึ งที ออกโดยบริษัทจดทะเบียนและใช้เพื อรองรับใบแสดงสิทธิ

คําเสนอซื อ หมายถึง คําเสนอซื อหลักทรัพย์ของกิจการเป็นการทั วไปที ผู้ทําคําเสนอซื อต้องปฏิบัติตามประกาศว่าด้วยหลัก
เกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื อครอบงํากิจการ

แก้ไขราคาย้อนหลัง หมายถึง แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องโดยแก้ไขราคาย้อนหลัง
ตั งแต่วันที ราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องจนถึงปัจจุบัน

การชดเชยราคา หมายถึง การเพิ มหรือลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที มีราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
หรือการจ่ายเงินซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องแทนการเพิ มหรือลด
จํานวนหน่วยลงทุน

กิจการ หมายถึง บริษัทที มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทที มีหลักทรัพย์ซื อขายในศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์
หรือบริษัทมหาชนจํากัด

กลุ่มกิจการ หมายถึง บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีที สภาวิชาชีพบัญชีกําหนดเกี ยวกับการจัดทํางบการเงิน
รวม

สถาบันการเงิน หมายถึง สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยดอกเบี ยเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงิน

สมาคม หมายถึง สมาคมที เกี ยวเนื องกับธุรกิจหลักทรัพย์ที ได้รับอนุญาตและจดทะเบียนกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
โดยมีวัตถุประสงค์เพื อทําการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทที เกี ยวกับการจัดการลงทุน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

กฎหมาย ก.ล.ต. หมายถึง พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ
หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ปัจจุบันและที แก้ไขเพิ มเติม

มูลค่าธุรกรรม หมายถึง ราคาซื อรวมผลประโยชน์ที กองทุนพึงได้รับจากธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืนจนถึงวันที มีการ
คํานวณ

1. ชื อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

1.1. ชื อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอเทิร์มฟันด์ 5Y1 

1.2. ชื อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  Asset Plus AI Term Fund 5Y1 

1.3. ชื อย่อ :  ASPAITF5Y1 

1.4. ประเภทโครงการ :  กองทุนเปิด

1.5. ประเภทการขาย :  ขายครั งเดียว

1.6. การกําหนดอายุโครงการ :  กําหนด

1.7. อายุโครงการ : 5  ปี   เดือน   วัน

1.8. อายุโครงการถึงวันที  (กรณีกําหนดอายุเป็นช่วงเวลา) : 

1.9. เงื อนไข (อายุโครงการ) : 

ประมาณ 5 ปี แต่ไม่ต่ํากว่า 4 ปี 11 เดือน และไม่เกิน 5 ปี 1 เดือน นับตั งแต่วันถัดจากวันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุน
รวม โดยบริษัทจัดการจะแจ้งวันครบอายุโครงการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบทางไปรษณีย์ ภายใน 30 วันนับตั งแต่วันถัดจากวัน
จดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะยุติการจัดตั งโครงการ หากหลังจากปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก มูลค่าหน่วยลงทุนที 
จําหน่ายได้แล้วทั งหมดคํานวณตามมูลค่าที ตราไว้ของหน่วยลงทุนตํ่ากว่ามูลค่าขั นตํ่าที จะลงทุนในหลักทรัพย์ได้ตาม
วัตถุประสงค์ของกองทุน โดยบริษัทจัดการจะคืนเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนตามที ระบุไว้ในข้อ 5.2.7
“การคืนเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุน”

1.10. ลักษณะโครงการ :  กองทุนรวมที เสนอขายเฉพาะผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย

2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที ตราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที 
เสนอขาย : 

2.1. จํานวนเงินทุนของโครงการ : 1,000,000,000.00 บาท

2.2. เงื อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) : 

ระหว่างระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจํานวนเงินทุนของ
โครงการได้ไม่เกิน ร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ

2.3. มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย : 10.0000 บาท

2.4. จํานวนหน่วยลงทุน : 100,000,000.0000 หน่วย

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรก : 10 บาท

2.6. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก : 50,000.00 บาท

2.7. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป : 

2.8. มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด

2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่าของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด

2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด

2.12. รายละเอียดเพิ มเติม : 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน
ลักษณะพิเศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า ประเภทและอัตราส่วนการ
ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

เพื อเพิ มทางเลือกในการลงทุนสําหรับผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย (accredited investors) ที มีศักยภาพในการดูแลตนเอง ที มุ่งหวัง
ผลตอบแทนที ดี และยอมรับความเสี ยงของการลงทุนได้ในระดับสูง

3.2. ชนิดกองทุนรวม :  ลงทุนโดยตรง

3.3. ประเภทกองทุนรวม :  ทั วไป

3.4. นโยบายการลงทุน :  ตราสารแห่งหนี 

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้าม)ี :  

3.6. การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) :  ลงทุน
เพื อ การลดความเสี ยง (Hedging)

3.7. การลงทุนในตราสารที มีลักษณะของสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ไม่ลงทุน

3.8. ลักษณะพิเศษ : 

ไม่มี

3.9. รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 

รายละเอียดเพิ มเติมเกี ยวกับนโยบายการลงทุน

1. กองทุนมีนโยบายที จะลงทุนในตราสารแห่งหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน ตราสารทางการเงิน และ/หรือเงินฝาก และ/หรือหลัก
ทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดให้กองทุนลงทุนได้

2. กองทุนอาจจะพิจารณาลงทุนในตราสารแห่งหนี ต่างประเทศ และอาจเข้าทําสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives)โดยมี
วัตถุประสงค์เพื อลดความเสี ยง (Hedging) จากการลงทุน ตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกําหนด
โดยจะไม่ลงทุนในหรือมีไว้ซึ งตราสารที มีลักษณะของสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured note)

3. กรณีที กองทุนมีการลงทุนในต่างประเทศ บริษัทจัดการมีนโยบายที จะทําการป้องกันความเสี ยงด้านอัตราแลกเปลี ยนเงินตรา
ต่างประเทศเต็มจํานวน (Fully hedge)

4. กองทุนอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ งตราสารแห่งหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือตํ่ากว่าที สามารถลงทุนได้ (NonInvestment
Grade) และ/หรือตราสารที ไม่ได้รับการจัดอ้นดับความน่าเชื อถือ (Unrated Securities) ซึ งเป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือได้รับ
ความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

3.10. การลงทุนในต่างประเทศ : ลงทุนในต่างประเทศบางส่วน
วงเงินการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน ไม่เกิน 0  ล้านเหรียญ หรือไม่เกินร้อยละ 79.00  ของ NAV
และมีนโยบายลดหรือป้องกันความเสี ยงจากอัตราแลกเปลี ยนทั งหมดที มีอยู่

3.11. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 

กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในต่างประเทศไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและไม่เกินวงเงินที ได้รับจัดสรร

3.12. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.12.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในประเทศ : 

บริษัทจัดการจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื นอย่างใดอย่างหนึ งหรือหลาย
อย่างตามที ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนประกาศกําหนดดังต่อไปนี รวมถึงการลงทุนในหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือหาดอกผลโดย
วิธีอื นอย่างใด ตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการกํากับตลาดทุนจะได้มี
ประกาศแก้ไขหรือเพิ มเติม หรือผ่อนผันให้กองทุนรวมสามารถลงทุนได้เพิ มเติมในอนาคตอีกด้วย
3.12.1.1 ตราสารแห่งหนี ในประเทศ ได้แก่ หลักทรัพย์ ตราสาร หรือสัญญา ที เสนอขายในประเทศ หรือมีผู้ออกหรือคู่สัญญา
เป็นนิติบุคคลที จัดตั งขึ นตามกฎหมายไทย ดังต่อไปนี 
(1) ตราสารแห่งหนี ที มีลักษณะคล้ายเงินฝาก ได้แก่
(1.1) ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน บัตรเงินฝาก หรือหุ้นกู้ระยะสั น ที ธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น ธนาคารพาณิชย์ หรือ
บริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกัน
(1.2) ตั วแลกเงินหรือตั วสัญญาใช้เงินที บริษัทหลักทรัพย์ที ประกอบธุรกิจประเภทการให้สินเชื อเพื อธุรกิจหลักทรัพย์เป็นผู้ออก
ซึ งกําหนดวันใช้เงินตามตั วไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตั ว และเป็นตั วเมื อทวงถามหรือเมื อได้เห็น
(1.3) ตั วแลกเงินหรือตั วสัญญาใช้เงินอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที ออก ซึ งมีอันดับความน่าเชื อถือดังต่อไปนี 
(ก) อันดับความน่าเชื อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับแรก ทั งนี ในกรณีที เป็นอันดับความน่าเชื อถือของผู้
ออกตราสาร ต้องเป็นอันดับความน่าเชื อถือที ได้มาจากการจัดอันดับความน่าเชื อถือระยะสั น (shortterm rating) ด้วย หรือ
(ข) อันดับความน่าเชื อถือของผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกัน อยู่ในอันดับที สามารถลงทุนได ้(investment
grade) ทั งนี โดยการจัดอันดับความน่าเชื อถือของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื อถือภายใต้ชื อ Standard & Poor หรือ
Moody’s หรือ Fitch หรือสถาบันอื นที สํานักงานกําหนดเพิ มเติม
(2) ตราสารแห่งหนี ทั วไป ได้แก่
(2.1) ตราสารภาครัฐไทย อันได้แก่
(ก) ตั วเงินคลัง
(ข) พันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
(ค) พันธบัตร ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน หุ้นกู้ หรือใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้นกู้ ที กระทรวงการคลังหรือกองทุนเพื อการ
ฟื นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินเป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล หรือผู้ค้ําประกัน
(2.2) ตราสารภาครัฐต่างประเทศ อันได้แก่ ตราสารที มีรูปแบบทํานองเดียวกับตราสารภาครัฐไทยที รัฐบาลต่างประเทศ
องค์การหรือหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศ รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศ เป็นผู้ออก
หรือผู้ค้ําประกัน ทั งนี ตราสารดังกล่าวต้องมีลักษณะตามเงื อนไขท้ายข้อ 3.12.1.1 ด้วย
(2.3) ตราสารที เปลี ยนมือได้ ซึ งหมายถึง พันธบัตร ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน หรือหุ้นกู้ที ไม่รวมถึงหุ้นกู้แปลงสภาพและหุ้น
กู้อนุพันธ์ ที สํานักงานอนุญาตให้เสนอขายในลักษณะทั วไปหรือในลักษณะจํากัด หรือที ออกภายใต้ข้อผูกพันที กําหนดและ
อนุญาตโดยกระทรวงการคลัง หรือที นิติบุคคลที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ นเป็นผู้ออก หรือที เป็นหลักทรัพย์ที ออกใหม่ ซึ งผู้
ออกหลักทรัพย์ได้เสนอขายหลักทรัพย์ที ออกใหม่นั นทั งหมดต่อผู้ถือหุ้นโดยได้รับชําระราคาเต็มมูลค่าที เสนอขายจากผู้ถือหุ้น
ทั งนี ตราสารที เปลี ยนมือได้ต้องมีลักษณะตามเงื อนไขท้ายข้อ 3.12.1.1 ด้วย
(2.4) ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทยที มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้ที ไม่ใช่หุ้นกู้
อนุพันธ์
(2.5) ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน หุ้นกู้ หรือใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้นกู้ ที เสนอขายในต่างประเทศโดยมีผู้ออกเป็น
นิติบุคคลที จัดตั งขึ นตามกฎหมายไทย ทั งนี หุ้นกู้ดังกลา่วไมร่วมถงึหุน้กูแ้ปลงสภาพและหุน้กูอ้นุพันธ์
(2.6) หน่วยลงทุนหรือใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหน่วยลงทุนของกอ งทุนรวมตราสารแห่งหนี หรือของกองทุนรวมอื นที มีนโย
บายการลงทุนเฉพาะเงินฝาก ตราสารแห่งหนี หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที สํานักงานกําหนด หรือให้ความเห็นชอบ เช่น
กองทุนรวมตลาดเงิน เป็นต้น
(2.7) ธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืน ทั งนี บริษัทจัดการต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
(2.8) ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์โดยหลักทรัพย์ที ให้ยืมเป็นตราสารแห่งหนี ตาม (1.1)(1.2)(1.3) (2.1)(2.2)(2.3)(2.4)
หรือ (2.6) ทั งนี บริษัทจัดการต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

ในกรณีที ตราสารแห่งหนี ตามข้อ 3.12.1.1 เป็นตั วแลกเงินหรือตั วสัญญาใช้เงินที มีการจ่ายผลตอบแทน ผลตอบแทนนั นต้อง
อยู่ในรูปอัตราดอกเบี ยคงที หรืออัตราดอกเบี ยลอยตัวเท่านั น

การรับรอง รับอาวัล สลักหลัง หรือคํ้าประกันของบุคคลที กําหนดไว้ในข้อ 3.12.1.1 ต้องเป็นการรับรองตลอดไป รับอาวัลทั ง
จํานวน สลักหลังโอนประเภทมีสิทธิไล่เบี ยโดยไม่มีข้อกําหนดลบล้างหรือจํากัดความรับผิดของผู้สลักหลัง หรือค้ําประกันต้น
เงินและดอกเบี ยเต็มจํานวนแบบไม่มีเงื อนไข

เงื อนไข : ตราสารภาครัฐต่างประเทศตามข้อ (2.2) และตราสารที เปลี ยนมือได้ตามข้อ (2.3) ต้องมีลักษณะดังต่อไปนี 
(1) เป็นตราสารขึ นทะเบียนในสมาคมตลาดตราสารหนี ไทย
(2) มีราคาที เหมาะสมตามที สมาคมตลาดตราสารหนี ไทยกําหนด หรือมีผู้แสดงตนต่อบุคคลทั วไปว่าพร้อมจะเสนอราคาซื อ
และรับซื อตราสารนั น ในราคาดังกล่าว (bid price แบบ firm quote) ตามจํานวนและวิธีการที สมาคมตลาดตราสารหนี ไทย
กําหนดอยู่เสมอ โดยได้ส่งสําเนาราคาแก่สมาคมตลาดตราสารหนี ไทยตลอดอายุของตราสารนั น และ
(3) เป็นตราสารที เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 
(ก) ในกรณีที เป็นตราสารภาครัฐต่างประเทศ ตราสารดังกล่าวต้องเป็นตราสารที มีอันดับความน่าเชื อถือของตราสารหรือของผู้
ออกตราสารอยู่ในอันดับที สามารถลงทุนได ้(investment grade) เว้นแต่ผู้ออกตราสารดังกล่าวเป็นรัฐวิสาหกิจตามกฎหมาย
ต่างประเทศ ตราสารนั นต้องมีอันดับความน่าเชื อถือของตราสารอยู่ในอันดับที สามารถลงทุนได ้(investment grade) เท่านั น
(ข) ในกรณีที ผู้ออกตราสารเป็นนิติบุคคลต่างประเทศ ตราสารนั นต้องมีอันดับความน่าเชื อถือของตราสารอยู่ในอันดับที 
สามารถลงทุนได ้(investment grade) 
(ค) ในกรณีที กองทุนลงทุนในตราสารอื นนอกเหนือจาก (ก) และ (ข) ในการเสนอขายครั งแรก หากตราสารดังกล่าวไม่มี
อันดับความน่าเชื อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับที สามารถลงทุนได ้(investment grade) ตราสารนั นต้อง
มีบริษัทจัดการไม่ต่ํากว่าสามรายเป็นผู้ซื อตราสารดังกล่าวเพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนภายใต้การจัดการ

3.12.1.2 ตราสารกึ งหนี กึ งทุน ได้แก่
(1) หุ้นกู้แปลงสภาพที เสนอขายในประเทศ ซึ งต้องมีลักษณะตามเงื อนไขในท้ายข้อ 3.12.1.1 (1) และ (2) ทั งนี ในกรณีที 
กองทุนลงทุนในหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวในการเสนอขายครั งแรก หุ้นกู้แปลงสภาพนั นต้องเป็นหุ้นกู้แปลงสภาพที มีอันดับ
ความน่าเชื อถืออยู่ในอันดับที สามารถลงทุนได ้(investment grade) หรือเป็นหุ้นกู้แปลงสภาพที มีบริษัทจัดการไม่ตํ่ากว่าสาม
รายเป็นผู้ซื อตราสารดังกล่าวเพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนภายใต้การจัดการ
ในกรณีที หุ้นกู้แปลงสภาพตามวรรคหนึ งมีการค้ําประกัน การค้ําประกันดังกล่าวต้องเป็นการค้ําประกันต้นเงินและดอกเบี ยเต็ม
จํานวนแบบไม่มีเงื อนไข
(2) หุ้นกู้แปลงสภาพที เสนอขายในต่างประเทศโดยมีผู้ออกเป็นนิติบุคคลที จัดตั งขึ นตามกฎหมายไทย

นอกจากนี ในการลงทุนในตราสารกึ งหนี กึ งทุนนั น ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 
(1) ในขณะที ลงทุน หรือได้มา มูลค่าของหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวมีมูลค่าสูงกว่าราคาตลาดของหุ้นที รองรับหุ้นกู้แปลงสภาพ
นั น (out of the money) 
(2) ในกรณีที มีการใช้สิทธิแปลงสภาพ ให้บริษัทจัดการขายหุ้นที ได้รับจากการแปลงสภาพนั นภายใน 30 วัน นับแต่วันที ได้หุ้น
ดังกล่าวมา
การใช้สิทธิแปลงสภาพตาม (2) หมายความว่า การแปลงสภาพแห่งสิทธิในหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้น ไม่ว่าการแปลงสภาพดัง
กล่าวจะเกิดจากการใช้สิทธิแปลงสภาพหรือเกิดจากข้อกําหนดบังคับการแปลงสภาพ

3.12.1.3 เงินฝากในสถาบันการเงินตามกฎหมายไทย

3.12.1.4 สัญญาซื อขายล่วงหน้าที มีตัวแปรเป็นอัตราแลกเปลี ยนเงิน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื อลดความเสี ยง (hedging) ตาม
หลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

3.12.1.5 หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์

3.12.1.6 ทรัพย์สินอื นที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กําหนดเพิ มเติมในอนาคต หรือทรัพย์สินอื นที มีลักษณะทํานองเดียว
กับ 3.12.1.1 – 3.12.1.5 โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

3.12.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในต่างประเทศ : 

บริษัทจัดการอาจลงทุนในทรัพย์สินในต่างประเทศเพื อกองทุนได้เทียบเท่ากับประเภททรัพย์สินในประเทศ โดยกรอบประเทศ
ที ลงทุนต้องมีคุณสมบัติดังนี 
1. มีการเสนอขายในประเทศที มีหน่วยงานกํากับดูแลเป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO หรือประเทศที มีตลาดหลักทรัพย์เป็น
สมาชิกของ WFE 
2. การลงทุนนั นต้องไม่ทําให้การจัดการกองทุนเบี ยงเบนไปจากวัตถุประสงค์ หรือนโยบายการลงทุนของกองทุนและไม่ทําให้
กองทุนขาดทุนเป็นมูลค่าสูงกว่ามูลค่าลงทุน
3. บริษัทจัดการต้องสามารถเข้าถึงข้อมูลเกี ยวกับหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินดังกล่าวเป็นภาษาอังกฤษผ่านระบบอินเตอร์เนตได้
4. มีข้อมูลทางด้านราคาที สะท้อนมูลค่ายุติธรรม โดยเป็นราคาที น่าเชื อถือ อ้างอิงได้ และสอดคล้องตามหลักวิชาการอันเป็นที 
ยอมรับในระดับสากล
5. มีการคุ้มครองประโยชน์ของผู้ลงทุน (investor protection) ที ถือได้ว่าเทียบเท่ากับการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที 
มีลักษณะคล้ายกันในประเทศไทย
6. ลักษณะอื นใดที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจกําหนดเพิ มเติม

3.12.2.1 ตราสารแห่งหนี ต่างประเทศ ได้แก่ หลักทรัพย์หรือตราสารที ออกโดยบุคคลต่างประเทศ และเสนอขายในต่าง
ประเทศ
(1) ตราสารภาครัฐต่างประเทศ อันได้แก่
(1.1) พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี ที รัฐบาลต่างประเทศ องค์การหรือหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศหรือองค์การระหว่าง
ประเทศเป็นผู้ออก หรือผู้ค้ําประกัน
(1.2) พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี ที รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายต่างประเทศเป็นผู้ออก หรือผู้ค้ําประกัน
(2) ตราสารแห่งหนี ภาคเอกชน อันได้แก่ ตราสารแห่งหนี ที ออกโดยนิติบุคคลต่างประเทศ ทั งนี ผู้ลงทุนต้องสามารถเข้าถึง
ข้อมูลเกี ยวกับตราสารแห่งหนี ดังกล่าวเป็นภาษาอังกฤษผ่านระบบอินเตอร์เนตด้วย
(3) ตราสารแห่งหนี อื น อันได้แก่ หน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที เป็นกองทุนรวมตราสารแห่งหนี หรือกองทุนรวมอื น
ที มีนโยบายการลงทุนเฉพาะเงินฝาก ตราสารแห่งหนี หรือทรัพย์สินอื นที สํานักงานให้ความเห็นชอบให้ลงทุนได้ เช่น กองทุน
รวมตลาดเงิน เป็นต้น ซึ งต้องเป็นไปตามเงื อนไขที สํานักงานคณะกํารรมการ ก.ล.ต.ประกาศกําหนด ดังต่อไปนี 
(3.1) ต้องเป็นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที อยู่ภายใต้การกํากับดูแลของหน่วยงานกํากับดูแล
ด้านหลักทรัพย์และตลาดซื อขายหลักทรัพย์ที เป็นสมาชิกสามัญของ International Organizations of Securities 
Commission (IOSCO) หรือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที มีการซื อขายในตลาดซื อขายหลักทรัพย์
ที เป็นสมาชิกของ World Federations of Exchange (WFE) 
(3.2) ต้องเป็นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที มีทรัพย์สินที ลงทุนเป็นประเภทและชนิดเดียวกับ
ทรัพย์สินที กองทุนอาจลงทุนหรือมีไว้ได้ เว้นแต่เป็นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที มีนโยบาย
การลงทุนในทองคําโดยตรง
(3.3) ในกรณีที เป็นการลงทุนหรือมีไว้เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป (retail fund) กองทุน
สํารองเลี ยงชีพ หรือกองทุนส่วนบุคคลรายย่อย หน่วยลงทุนที จะลงทุนหรือมีไว้ได้ ต้องเป็นหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมต่างประเทศที จัดตั งขึ นเพื อผู้ลงทุนทั วไปเช่นกัน
(3.4) ต้องไม่ใช่หน่วยลงทุนของกองทุนรวมประเภทเฮ็ดจ์ฟันด ์(hedge fund)

3.12.2.2 ตราสารหนี ที มีลักษณะคล้ายเงินฝาก ได้แก่ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน บัตรเงินฝาก หรือหุ้นกู้ระยะสั นที 
ออกโดยสถาบันการเงินต่างประเทศ ที ตั งอยู่ในประเทศที กองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินต่างประเทศ ทั งนี ให ้
หมายรวมถึงการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงิน (money market fund) ในต่างประเทศด้วย โดยการ
มีไว้ซึ งเงินฝากหรือตราสารดังกล่าวต้องมีวัตถุประสงค์เพื ออํานวยความสะดวกหรือป้องกันปัญหาในการดําเนินงานใน
ต่างประเทศของกองทุน เช่น เพื อรอการลงทุน หรือเพื อชําระค่าใช้จ่าย หรือเพื อรักษาสภาพคล่องของกองทุนเป็นต้น

3.12.2.3 สัญญาซื อขายล่วงหน้าที มีวัตถุประสงค์ เพื อการลดความเสี ยง (hedging) ตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

3.12.2.4 เงินฝากในสถาบันการเงินต่างประเทศ

3.13.2.5 ใบแสดงสิทธิในประโยชน์ที เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงที มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นพันธบัตร หรือหุ้นกู้ที มิใช่หุ้นกู้อนุพันธ์

3.12.2.6 หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และตราสารของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศ

3.12.2.7 ทรัพย์สินอื นที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กําหนดเพิ มเติมในอนาคตหรือทรัพย์สินอื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับ
ข้อ 3.12.2.1 3.12.2.6 โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน

3.13. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม : 

3.13.1. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นในประเทศ : 

บริษัทจัดการจะลงทุนหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื นเพื อเป็นทรัพย์สินของ
กองทุนรวม ตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนดดังต่อไปนี ในกรณีที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศแก้ไขเปลี ยนแปลงอัตราส่วนการลงทุน
บริษัทจัดการจะลงทุนให้เป็นไปตามประกาศที แก้ไขด้วย

3.13.1.1 บริษัทจัดการอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินดังต่อไปนี เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม โดยไม่จํากัดอัตราส่วน
(1) ตราสารภาครัฐไทย
(2) ตราสารภาครัฐต่างประเทศตามข้อ 3.12.1.2 (2.2) ที มีอันดับความน่าเชื อถืออยู่ในสองอันดับแรก หรือสัญญาซื อขายล่วง
หน้าที มีสินค้าเป็นตราสารดังกล่าว

ในกรณีของกองทุนรวมเปิด มูลค่าของตราสารภาครัฐต่างประเทศตามข้อ (2) เมื อรวมกันแล้วต้องไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่า
ตราสารนั นในแต่ละรุ่น เว้นแต่เป็นกองทุนรวมเปิดที มีการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งล่วงหน้าซึ งระบุเวลาแน่นอน
(auto redemption) 

3.13.1.2 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งตราสารภาครัฐต่างประเทศที นอกเหนือจากข้อ 3.13.1.1 (2) หรือสัญญาซื อขาย
ล่วงหน้าที มีสินค้าเป็นตราสารดังกล่าว เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนได้ โดยมีมูลค่ารวมกันทั งสิ นเมื อคํานวณเฉพาะผู้ออกหรือ
ผู้เป็นคู่สัญญารายนั น ไม่เกินร้อยละ 35 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

การคํานวณอัตราส่วนตามวรรคหนึ ง ให้นับตราสารตามวรรคหนึ งและทรัพย์สินทุกประเภทที ผู้ออกหรือผู้เป็นคู่สัญญารายดัง
กล่าวเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญา ซึ งกองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินเหล่านั น
รวมในอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าวด้วย
ในกรณีของกองทุนรวมเปิด มูลค่าของตราสารภาครัฐต่างประเทศตามวรรคหนึ ง ต้องไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าตราสารนั นใน
แต่ละรุ่น เว้นแต่เป็นกองทุนรวมเปิดที มีการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งล่วงหน้าซึ งระบุเวลาแน่นอน (auto
redemption) 

3.13.1.3 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินดังต่อไปนี ซึ งธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น ธนาคารพาณิชย์
หรือบริษัทเงินทุนรายใดเป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญา เพื อเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนได้ โดยมีมูลค่ารวมกันทั งสิ นเมื อคํานวณเฉพาะธนาคารหรือบริษัทเงินทุนรายนั น ไม่เกินร้อยละ 25 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
(1) ตราสารแห่งหนี ในประเทศ ตามข้อ 13.2.1.1
(2) ตราสารกึ งหนี กึ งทุน ตามข้อ 13.2.1.2 
(3) เงินฝากในสถาบันการเงินตามกฎหมายไทย ตามข้อ 13.2.1.3
(4) สัญญาซื อขายล่วงหน้าตามข้อ 3.12.1.4 ที คู่สัญญามี อันดับความน่าเชื อถืออยู่ในอันดับที สามารถลงทุนได ้(investment
grade)
การคํานวณอัตราส่วนตามวรรคหนึ ง ให้นับตราสารตามวรรคหนึ งและทรัพย์สินตามข้อ 3.13.1.7 (1) ที ธนาคารหรือบริษัทเงิน
ทุนดังกล่าวเป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญา ซึ งกองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้รวมใน
อัตราส่วนดังกล่าว โดยในกรณีของธนาคารพาณิชย์หากธนาคารพาณิชย์นั นเป็นสาขาของธนาคารต่างประเทศให้นําทรัพย์สินที 
นาคารต่างประเทศดังกล่าวเป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้อาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ําประกันหรือคู่สัญญา ซึ งกองทุนได้ลงทุนหรือมี
ไว้รวมในอัตราส่วนดังกล่าวด้วย

ทั งนี ในกรณีที กองทุนมีเงินฝากในนิติบุคคลตามวรรคหนึ ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื อการดําเนินงานของกองทุน มิให้นับมูลค่าของ
เงินฝากดังกล่าวรวมในอัตราส่วนตามวรรคหนึ ง

3.13.1.4 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินดังต่อไปนี ที บุคคลใดเป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลัก
หลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญา เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนได้ โดยมีมูลค่ารวมกันทั งสิ นเมื อคํานวณเฉพาะผู้ออก ผู้สั งจ่าย
ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญารายนั น ไม่เกินร้อยละ 25 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
(1) ตราสารแห่งหนี ในประเทศตามข้อ 3.12.1.1 
(2) ตราสารกึ งหนี กึ งทุนตามข้อ 3.12.1.3 
(3) สัญญาซื อขายล่วงหน้า ตามข้อ 3.12.1.4 ที คู่สัญญามีอันดับความน่าเชื อถืออยู่ในอันดับที สามารถลงทุนได ้(investment
grade) 
ตราสารแห่งหนี ตาม (1) มิให้หมายความรวมถึงหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที ถูกจัดให้เป็นตราสารแห่งหนี ตามข้อ 3.12.1.1

3.13.1.5 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินที กลุ่มกิจการใดเป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้คํ้า
ประกัน หรือคู่สัญญา เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนได้ โดยมีมูลค่ารวมกันทั งสิ นของกลุ่มกิจการนั นไม่เกินอัตราอย่างใดอย่าง
หนึ งดังต่อไปนี แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า
(1) ร้อยละสามสิบของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน
(2) อัตราที คํานวณได้จากนํ้าหนักของกลุ่มกิจการดังกล่าวในตัวชี วัด (benchmark) ของกองทุนนั นรวมกับร้อยละสิบของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนนั น ทั งนี ตัวชี วัดดังกล่าวต้องเป็นดัชนีหรือองค์ประกอบของดัชนี ที มีการเผยแพร่อย่างกว้างขวาง
และสอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนั น

3.13.1.6 การลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินที บริษัทในกลุ่มกิจการใดเป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย หรือคู่สัญญา เพื อเป็นทรัพย์สินของกอง
ทุน หากทรัพย์สินดังกล่าวเป็นองค์ประกอบที ใช้ในการคํานวณตัวชี วัด (benchmark) ของกองทุนนั น บริษัทจัดการอาจลงทุน
หรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินดังกล่าวโดยมีมูลค่ารวมกันทั งสิ นเมื อคํานวณเฉพาะผู้ออก ผู้สั งจ่าย หรือคู่สัญญารายนั น ไม่เกินอัตราที 
คํานวณได้จากนํ้าหนักของทรัพย์สินดังกล่าวในตัวชี วัดรวมกับร้อยละสิบของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั งนี เฉพาะใน
กรณีที อัตราดังกล่าวสูงกว่าอัตราส่วนที กําหนดไว้ในข้อ 3.13.1.3 และข้อ 3.13.1.4 แล้วแต่กรณี
มิให้นําความในข้อ 3.13.1.3 และข้อ 3.13.1.4 มาใช้บังคับกับกรณีตามวรรคหนึ ง

3.13.1.7 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินอื นนอกเหนือจากกรณีที กําหนดไว้ในข้อ 3.13.1.2 ข้อ 3.13.1.3 และ
ข้อ 3.13.1.4 เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมตามอัตราส่วนดังต่อไปนี 
(1) การลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินดังกล่าวซึ งบุคคลใดเป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่
สัญญา ต้องมีมูลค่ารวมกันทั งสิ นเมื อคํานวณเฉพาะผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญา
รายนั น ไม่เกินร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
(2) การลงทุนในหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินตาม (1) เมื อคํานวณรวมทุกบุคคลที เป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง
ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญาแล้วต้องมีมูลค่ารวมกันทั งสิ นไม่เกินร้อยละ15 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

3.13.1.8 ในกรณีของกองทุนรวม ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมลงทุนหรือมีไว้ซึ งเงินฝาก บัตรเงินฝาก ตั วแลกเงิน หรือตั ว
สัญญาใช้เงิน ที ธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ บรรษัทตลาดรอง
สินเชื อที อยู่อาศัย หรือสถาบันการเงินที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น เป็นผู้ออกหรือคู่สัญญา เป็นจํานวนที มีมูลค่ารวมโดยเฉลี ย
ในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 45 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

อัตราส่วนตามวรรคหนึ งมิให้นํามาใช้บังคับกับกองทุนรวมที มีการกําหนดอายุโครงการตั งแต่หนึ งปีขึ นไป ทั งนี เฉพาะในระยะ
เวลาหกเดือนก่อนวันครบกําหนดอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม
ในกรณีที เงินฝากหรือตราสารแห่งหนี ที มีลักษณะคล้ายเงินฝากที กองทุนรวมลงทุนในหรือมีไว้เกินอัตราส่วนที กําหนดตามวรรค
หนึ ง ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินดังกล่าวให้มีมูลค่ารวมโดยเฉลี ยไม่เกินร้อยละ 45 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมภายในสามสิบวันนับแต่วันสิ นรอบปีบัญชีนั น ทั งนี ให้คํานวณอัตราส่วนการลงทุนหรือมีไว้ซึ ง
ทรัพย์สินดังกล่าวโดยเฉลี ยตั งแต่วันแรกของรอบปีบัญชีนั นจนถึงวันที ทรัพย์สินนั นมีมูลค่าเป็นไปตามอัตราส่วนดังกล่าว

เมื อบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ปฏิบัติตามวรรคสามแล้ว ให้บริษัทรายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมทราบภายใน
วันทําการถัดจากวันที ทรัพย์สินนั นมีมูลค่ารวมโดยเฉลี ยไม่เกินร้อยละ 45 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม เพื อให้ผู้
ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ตรวจสอบการปฏิบัติดังกล่าว ทั งนี บริษัทต้องดําเนินการให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน
รวมแจ้งให้สํานักงานทราบภายในห้าวันนับแต่วันที ได้รับรายงานจากบริษัทด้วย

หากบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถปฏิบัติตามวรรคสามได้ สํานักงานอาจสั งให้บริษัทเลิกกองทุนรวมนั น

3.13.1.9 ในกรณีที มีเหตุจําเป็นและสมควร เพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนอันเนื องมาจากปัญหาความผันผวน
(fluctuation) ของตลาดเงินและตลาดทุนในวงกว้างในรอบปีบัญชีใด บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจขอผ่อนผันต่อสํานักงาน
เพื อไม่ต้องนําการลงทุนในหรือมีไว้ซึ งเงินฝาก บัตรเงินฝาก ตั วแลกเงิน หรือตั วสัญญาใช้เงิน ในช่วงเวลาที เกิดความผันผวนดัง
กล่าวมารวมคํานวณอัตราส่วนการลงทุนตามข้อ 3.13.1.8 ได้สําหรับรอบปีบัญชีนั น

3.13.1.10 บริษัทจัดการอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ งสัญญาซื อขายล่วงหน้า ที มีวัตถุประสงค์เพื อการลดความเสี ยง (hedging)
เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนได้ โดยไม่เกินมูลค่าความเสี ยงทั งหมดที กองทุนมีอยู่

3.13.1.11 การคํานวณมูลค่าการลงทุนหรือมีไว้ซึ งสัญญาซื อขายล่วงหน้าเพื อการคํานวณอัตราส่วนการลงทุน ตามข้อ
3.13.1.2 ข้อ 3.13.1.3 และข้อ 3.13.1.4 ให้นับมูลค่าที คู่สัญญาอีกผ่ายหนึ งมีหน้าที ต้องชําระตามสัญญาซื อขายล่วงหน้า รวม
คํานวณในอัตราส่วนของบุคคลที เป็นคู่สัญญาดังกล่าว เว้นแต่กรณีที กองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้ซึ งสัญญานั น ในศูนย์ซื อขาย
สัญญาซื อขายล่วงหน้า บริษัทจัดการไม่ต้องคํานวณมูลค่าและอัตราส่วนตามที กําหนดในข้อดังกล่าว

3.13.1.12 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนได้
โดยมีมูลค่าไม่เกินร้อยละ 25 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

3.13.1.13 บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งหน่วยลงทุนและใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหน่วยลงทุนเพื อเป็น
ทรัพย์สินของกองทุนรวมได้ ไม่เกินอัตราส่วนดังต่อไปนี ทั งนี การลงทุนดังกล่าวไม่รวมถึงหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย์
(1) ลงทุนหรือมีไว้ซึ งหน่วยลงทุนและใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหน่วยลงทุนของแต่ละกองทุนรวมที บริษัทจัดการอื นเป็นผู้รับ
ผิดชอบดําเนินการ ไม่เกินร้อยละ 25 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของแต่ละกองทุนรวมที บริษัทจัดการเป็นผู้รับผิดชอบดําเนินการ
(2) ลงทุนหรือมีไว้ซึ งหน่วยลงทุนและใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหน่วยลงทุนของทุกกองทุนรวมที บริษัทจัดการอื นเป็นผู้รับผิด
ชอบดําเนินการ ไม่เกินร้อยละ 25 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของแต่ละกองทุนรวมที บริษัทจัดการเป็นผู้รับผิดชอบดําเนินการ

3.13.1.14 บริษัทจัดการอาจทําธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืนในนามกองทุนได้ โดยมีมูลค่าธุรกรรมรวมกันทั งสิ นไม่เกิน
ร้อยละ 25 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

3.13.1.15 การลงทุนในหรือมีไว้ซึ งธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืน ให้บริษัทจัดการคํานวณอัตราส่วนการลงทุนตาม
ข้อ3.13.1.3 และ 3.13.1.4 ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 
(1) ในกรณีที มูลค่ารวมของหลักทรัพย์ หรือตราสารแห่งหนี ที ซื อและที โอนมาเพื อดํารงมูลค่าธุรกรรมตามประกาศกําหนด (ถ้า
มี) ณ สิ นวันไม่น้อยกว่ามูลค่าธุรกรรม ให้นําหลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนี ดังกล่าวมาคํานวณอัตราสาวนการลงทุนเท่ากับ
มูลค่าธุรกรรม ทั งนี บริษัทจัดการไม่ต้องนําธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืนมาคํานวณอัตราส่วนการลงทุนที คู่สัญญา
(2) ในกรณีมูลค่ารวมของหลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนี ที ซื อและที โอนมาเพื อดํารงมูลค่าธุรกรรมตามประกาศกําหนด (ถ้าม)ี 
ณ สิ นวัน น้อยกว่ามูลค่าธุรกรรม ให้คํานวณอัตราส่วนการลงทุนดังต่อไปนี 
(ก) นําหลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนี ดังกล่าวมาคํานวณอัตราส่วนการลงทุนเท่ากับมูลค่าหลักทรัพย์ หรือตราสารแห่งหนี นั น
ตามราคาตลาด และ
(ข) นําธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืนมาคํานวณอัตราส่วนการลงทุนที คู่สัญญาเท่ากับส่วนต่างของมูลค่าธุรกรรมกับมูลค่า
หลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนี นั นตามราคาตลาด
(3) ในกรณีเป็นธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืนตามสัญญาที มีข้อกําหนดให้คํานวณมูลค่าหลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนี ที 
ซื อและมูลค่าธุรกรรมรวมเป็นยอดสุทธิของธุรกรรมทั งหมดที กองทุนมีอยู่กับคู่สัญญารายเดียวกัน และที สัญญากําหนดให้
สามารถบังคับชําระหนี ตามธุรกรรมใดธุรกรรมหนึ งจากหลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนี ที ซื อหรือทรัพย์สินที โอนเพื อดํารงมูลค่า
ธุรกรรมตามประกาศกําหนด (ถ้ามี) ของธุรกรรมอื นได้ ให้คํานวณอัตราส่วนการลงทุนดังนี 
(ก) ในกรณีที มูลค่ารวมของหลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนี ที ซื อและที โอนมา เพื อดํารงมูลค่าธุรกรรมตามประกาศกําหนด (ถ้า
มี) ณ สิ นวันของแต่ละธุรกรรม มีมูลค่าไม่น้อยกว่ามูลค่าธุรกรรมแต่ละธุรกรรมนั น ให้คํานวณอัตราสาวนการลงทุนตามหลัก
เกณฑ์ในข้อ (1) 
(ข) ในกรณีที มูลค่ารวมของหลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนี ที ซื อและที โอนมา เพื อดํารงมูลค่าธุรกรรมตามประกาศกําหนด(ถ้า
มี) ณ สิ นวันของแต่ละธุรกรรม มีมูลค่าน้อยกว่ามูลค่าธุรกรรมแต่ละธุรกรรม ให้คํานวณอัตราส่วนการลงทุนตามหลักเกณฑ์ใน
ข้อ (2) 
(ค) ในกรณีที บางธุรกรรมที มูลค่ารวมของหลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนี ที ซื อและที โอนมาเพื อดํารงมูลค่าธุรกรรมตามประกาศ
กําหนด (ถ้ามี) ณ สิ นวันน้อยกว่ามูลค่าธุรกรรม ให้บริษัทจัดการนําหลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนี ที ซื อของธุรกรรม ที มูลค่า
รวมของหลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนี ที ซื อและที โอนมา เพื อดํารงมูลค่าธุรกรรมตามประกาศกําหนด (ถ้าม)ี ณ สิ นวันไม่น้อย
กว่ามูลค่าธุรกรรม มาคํานวณอัตราส่วนการลงทุนเพิ มเติมเพื อชดเชยส่วนต่างของมูลค่าธุรกรรมกับมูลค่ารวมของหลักทรัพย์
หรือตราสารแห่งหนี ที ซื อและที โอนมา เพื อดํารงมูลค่าธุรกรรมตามประกาศกําหนด (ถ้ามี) ณ สิ นวันของธุรกรรมแรก ทั งนี หาก
ภายหลังการชดเชยส่วนต่างข้างต้น มูลค่าสุทธิของทุกหลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนี ที ซื อโดยมีสัญญาขายคืนยังคงน้อยกว่า
มูลค่าสุทธิของทุกธุรกรรม ให้นําธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืนมาคํานวณอัตราส่วนการลงทุนที คู่สัญญาเท่ากับส่วนต่าง
ดังกล่าว

3.13.1.16 บริษัทจัดการอาจทําธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ของกองทุนได้ โดยมีมูลค่าธุรกรรมรวมกันทั งสิ นไม่เกินร้อยละ
25 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั งนี การคํานวณมูลค่าธุรกรรมดังกล่าว ให้บริษัทจัดการคํานวณโดยใช้มูลค่าหลัก
ทรัพย์ที ให้ยืม รวมผลประโยชน์ที พึงได้รับจนถึงวันที คํานวณมูลค่าธุรกรรมดังกล่าว

ในกรณีที ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ในขณะที กองทุนเข้าทําธุรกรรม มีมูลค่าไม่เกินอัตราส่วนที กําหนดในวรรคหนึ ง หากต่อ
มาธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์นั นมีมูลค่าเกินอัตราส่วนดังกล่าวโดยมิได้เกิดจากการทําธุรกรรมเพิ มเติม บริษัทจัดการจะยังคง
มีไว้ซึ งธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ดังกล่าวต่อไปก็ได้

ให้บริษัทจัดการจัดทํารายงานโดยระบุวันที ทรัพย์สินนั นมีมูลค่าเกินอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดพร้อมสาเหตุ และส่งรายงาน
ดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมทราบภายในสามวันทําการนับแต่วันที ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์นั นมีมูลค่า
เกินอัตราส่วนที กําหนด พร้อมทั งจัดทําสําเนารายงานดังกล่าวไว้ที บริษัทจัดการเพื อให้สํานักงานสามารถตรวจสอบได้

3.13.1.17 ให้บริษัทจัดการคํานวณอัตราส่วนการลงทุนหรือมีไว้ซึ งใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิง
ไทย หน่วยลงทุนของกองทุนรวมพันธบัตรเอเชีย หรือธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 
(1) ในกรณีของใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย ให้นับมูลค่าของหลักทรัพย์อ้างอิงของใบแสดง
สิทธิดังกล่าว รวมในอัตราส่วนสําหรับหลักทรัพย์อ้างอิงดังกล่าวที กําหนดในโครงการนี โดยถือเสมือนหนึ งว่ากองทุนได้ลงทุน
หรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์อ้างอิงนั นโดยตรง ทั งนี บริษัทจัดการอาจไม่นับมูลค่าของใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที เกิดจากหลัก
ทรัพย์อ้างอิงไทยรวมในอัตราส่วนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญาที กําหนดตามข้อ 3.13.1.2 3.13.1.3 3.7.1.4
และข้อ 3.13.1.7 ก็ได้

มูลค่าของหลักทรัพย์อ้างอิงที นํามาคํานวณรวมในอัตราส่วนตามวรรคหนึ งให้มีมูลค่าเท่ากับมูลค่าใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์
ที เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทยที กองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้

(2) ในกรณีของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมพันธบัตรเอเชียบริษัทจัดการจะคํานวณอัตราส่วนการลงทุนโดยวิธีใดวิธีหนึ งดังต่อ
ไปนี 
(ก) นับมูลค่าของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมพันธบัตรเอเชียที กองทุนได้ลงทุนในหรือมีไว้ซึ งหน่วยลงทุนดังกล่าว หรือ
(ข) นับมูลค่าของทรัพย์สินที กองทุนรวมพันธบัตรเอเชียดังกล่าวลงทุนหรือมีไว้ รวมในอัตราส่วนสําหรับทรัพย์สินที กําหนดไว้
ในโครงการนี โดยถือเสมือนหนึ งว่ากองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินนั นโดยตรง
(3) ในกรณีของธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ บริษัทจัดการจะคํานวณอัตราส่วนการลงทุนใน หรือมีไว้ซึ งการให้ยืมหลักทรัพย์
โดยให้นับมูลค่าทรัพย์สินที ให้ยืมรวมในอัตราส่วนสําหรับหลักทรัพย์ที กําหนดไว้ในข้อ 3.13.1.2 3.13.1.3 3.13.1.4 และ
3.13.1.7 โดยถือเสมือนหนึ งว่ากองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์นั นอยู่ ทั งนี บริษัทจัดการอาจไม่นับรวมในอัตราส่วนที 
คํานวณตามคู่สัญญาที กําหนดตามข้อ 3.13.1.2 3.13.1.3 3.13.1.4 และ 3.13.1.7 ก็ได้

3.13.1.18 ในการคํานวณอัตราส่วนตามข้อ 3.13.1.2 และ ข้อ 3.13.1.3 ให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี รวม
ทั งเงื อนไขตามข้อ 3.13.1.18 ด้วย
(1) ในกรณีที ทรัพย์สินดังกล่าวมีผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกัน บริษัทจัดการจะคํานวณอัตราส่วนที ผู้ออก
ทรัพย์สินหรือผู้ที เป็นคู่สัญญาดังกล่าว หรือคํานวณอัตราส่วนผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกัน แล้วแต่กรณีก็ได้
(2) ในกรณีที ทรัพย์สินมีบุคคลมากกว่าหนึ งรายเป็นผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกัน บริษัทจัดการจะเลือก
คํานวณอัตราส่วนที ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกันรายใดรายหนึ งก็ได้

3.13.1.19 การคํานวณอัตราส่วนที ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกันตามข้อ 3.13.1.14 จะทําได้ต่อเมื อบุคคลดัง
กล่าวได้ทําการรับรองตลอดไป รับอาวัลทั งจํานวน สลักหลังโอนประเภทมีสิทธิไล่เบี ยโดยไม่มีข้อกําหนดลบล้างหรือจํากัด
ความรับผิดของผู้สลักหลัง หรือค้ําประกันต้นเงินและดอกเบี ยเต็มจํานวนแบบไม่มีเงื อนไข

3.13.1.20 ในกรณีที ตราสารแห่งหนี หรือ ตราสารกึ งหนี กึ งทุน ในขณะที ลงทุนหรือในขณะที ได้มาเป็นทรัพย์สินของกองทุน มี
มูลค่าไม่เกินอัตราส่วนที กําหนดข้างต้น หากต่อมาตราสารแห่งหนี หรือตราสารกึ งหนี กึ งทุนนั น มีมูลค่าเกินอัตราส่วนดังกล่าว
โดยสาเหตุถูกปรับลดอันดับความน่าเชื อถือ ให้บริษัทดําเนินการแก้ไขอัตราส่วนให้เป็นไปตามที กําหนด ภายใน 30 วันนับแต่
วันที มีการประกาศให้ทราบถึงเหตุดังกล่าว เว้นแต่ในกรณีที มีเหตุจําเป็นและสมควรโดยได้รับผ่อนผันจากสํานักงาน

3.13.1.21 ในกรณีที ทรัพย์สินในขณะที ลงทุนหรือในขณะที ได้มาเป็นทรัพย์สินของกองทุน มีมูลค่าไม่เกินอัตราส่วนที กําหนด
ข้างต้น หากต่อมามีมูลค่าเกินอัตราส่วนดังกล่าวจากการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น บริษัทจัดการจะยังคงมีไว้ซึ งทรัพย์สินดัง
กล่าวต่อไป ก็ได้ให้บริษัทจัดการจัดทํารายงานโดยระบุชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินตามวรรคหนึ ง และ
วันที ทรัพย์สินนั นมีมูลค่าเกินอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดพร้อมสาเหตุ และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกอง
ทุนรวมทราบ ภายในสามวันทําการนับแต่วันที ทรัพย์สินนั นมีมูลค่าเกินอัตราส่วนที กําหนด พร้อมทั งจัดทําสําเนารายงานดัง
กล่าวไว้ที บริษัทจัดการ เพื อให้สํานักงานสามารถตรวจสอบได้

3.13.1.22 ในกรณีที การรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นเป็นผลให้กองทุนรวมเป็นผู้ถือหุ้นที บริษัทใดเป็นผู้ออก เพื อเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนรวม เมื อรวมกันทุกกองทุนรวมที บริษัทจัดการเป็นผู้รับผิดชอบดําเนินการเกินกว่าร้อยละ 25 ของจํานวนหุ้นที 
จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของบริษัทนั น บริษัทจัดการจะดําเนินการตามประกาศที สน. 24/2552 เรื อง การลงทุนและการมีไว้
เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุน ลงวันที  28 กรกฎาคม 2552 ดังนี คือ
(1) ปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศที กําหนดให้บริษัทจัดการสามารถรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นได้
(2) งดเว้นการใช้สิทธิออกเสียงในหุ้นจํานวนที เกินอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าว เว้นแต่กรณีที มีเหตุ
จําเป็นและสมควรโดยได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน และ
(3) กรณีที เป็นหุ้นของบริษัทจดทะเบียน และการได้มาซึ งหุ้นของบริษัทดังกล่าว เป็นผลให้กองทุนได้มา หรือเป็นผู้ถือหุ้นของ
บริษัทนั นจนถึงหรือข้ามจุดที ต้องทําคําเสนอซื อ บริษัทจัดการต้องดําเนินการเพื อให้ได้รับการยกเว้นการทําคําเสนอซื อโดย
การลดสัดส่วนการถือหุ้นหรือลดการมีอํานาจควบคุม หรือยื นคําขอผ่อนผันการทําคําเสนอซื อ ตามประกาศคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื อครอบงํากิจการ ทั งนี การ
ลดสัดส่วนการถือหุ้นดังกล่าว ให้บริษัทจัดการลดสัดส่วนตามสัดส่วนของหุ้นของบริษัทจดทะเบียนที แต่ละกองทุนได้มาจาก
การรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น

3.13.1. 23 ในกรณีที ทรัพย์สินในขณะที ลงทุนหรือในขณะที ได้มาเป็นทรัพย์สินของกองทุน มีมูลค่าไม่เกินอัตราส่วนที กําหนด
ข้างต้น หากต่อมามีมูลค่าเกินอัตราส่วนดังกล่าวโดยไม่เข้าลักษณะตามข้อ 3.13.1.6 ข้อ 3.13.1.17  19 และการเกิน
อัตราส่วนดังกล่าวมิได้เกิดจากการลงทุนหรือได้ทรัพย์สินมาเพิ มเติม บริษัทจัดการจะยังคงมีไว้ซึ งทรัพย์สินดังกล่าวต่อไปก็ได้

ให้บริษัทจัดการจัดทํารายงานโดยระบุชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินตามวรรคหนึ ง และวันที ทรัพย์สินนั น
มีมูลค่าเกินอัตราส่วนที กําหนดพร้อมสาเหตุ และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ทราบภายในสามวัน
ทําการ
นับแต่วันที ทรัพย์สินนั นมีมูลค่าเกินอัตราส่วนที กําหนด พร้อมทั งจัดทําสําเนารายงานดังกล่าวไว้ที บริษัทจัดการเพื อให้สํานักงาน
สามารถตรวจสอบได้

3.13.1.24 ข้อจํากัดการลงทุนข้างต้นจะไม่นํามาบังคับใช้ในกรณีที ปรากฏเหตุตามหัวข้อ “การเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม”
และบริษัทจัดการต้องดําเนินการเพื อเลิกกองทุนตามหัวข้อ “การดําเนินการของบริษัทจัดการเมื อเลิกกองทุนรวม”

สรุปอัตราส่วนการลงทุน : 

1. Total noninvestment grade : ลงทุนไม่เกินร้อยละ 100.00 
2. Noninvestment grade company limit : ลงทุนไม่เกินร้อยละ 25.00 
3. Investment grade company limit : ลงทุนไม่เกินร้อยละ 25 
4. Financial institution company limit : ลงทุนไม่เกินร้อยละ 25 
5. Individual fund limit : ลงทุนไม่เกินร้อยละ 25.00 
6. Total fund limit : ลงทุนไม่เกินร้อยละ 25.00 

3.13.2. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นในต่างประเทศ : 

สําหรับกองทุนที มีการลงทุนหรือเข้าเป็นคู่สัญญาในต่างประเทศ ให้บริษัทจัดการลงทุนหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นเพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุน ตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดดังต่อไปนี เพิ มเติมด้วย ทั งนี อัตราส่วนที คํานวณ
ตามประเภททรัพย์สิน ข้อกําหนดในการคํานวณอัตราส่วน และการดําเนินการเมื อมีเหตุที ทําให้ไม่เป็นไปตาม
อัตราส่วน ให้เป็นไปตามที กําหนดในข้อ 3.13.1. โดยอนุโลม

3.13.2.1 บริษัทจัดการอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินดังต่อไปนี เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม โดยไม่จํากัดอัตราส่วน
(1) เงินฝากในสถาบันการเงินต่างประเทศหรือตราสารหนี ที มีลักษณะคล้ายเงินฝากในต่างประเทศตามข้อ 3.12.2.2 ที มี
วัตถุประสงค์เพื อการดําเนินงาน
(2) ตราสารภาครัฐต่างประเทศตามข้อ 3.12.2.1 (1) ที มีอันดับความน่าเชื อถืออยู่ในสองอันดับแรก หรือสัญญาซื อขายล่วง
หน้าที มีสินค้าเป็นตราสารดังกล่าว
ในกรณีของกองทุนรวมเปิด มูลค่าของตราสารภาครัฐต่างประเทศตามข้อ (2) เมื อรวมกันแล้วต้องไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่า
ตราสารนั นในแต่ละรุ่น เว้นแต่เป็นกองทุนรวมเปิดที มีการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งล่วงหน้าซึ งระบุเวลาแน่นอน
(auto redemption) 

3.13.2.2 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งตราสารภาครัฐต่างประเทศที นอกเหนือจากข้อ 3.13.2.1 (2)หรือสัญญาซื อขาย
ล่วงหน้าที มีสินค้าเป็นตราสารดังกล่าว เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนได้โดยมีมูลค่ารวมกันทั งสิ นเมื อคํานวณเฉพาะผู้ออกหรือผู้
เป็นคู่สัญญารายนั น ไม่เกินร้อยละ 35 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั งนี ให้นับรวมกับอัตราส่วนการลงทุนในประเทศ
ด้วย

ในกรณีของกองทุนรวมเปิด มูลค่าของตราสารภาครัฐต่างประเทศตามวรรคหนึ ง ต้องไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าตราสารนั นใน
แต่ละรุ่น เว้นแต่เป็นกองทุนรวมเปิดที มีการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งล่วงหน้าซึ งระบุเวลาแน่นอน (auto
redemption) 

การคํานวณอัตราส่วนตามวรรคหนึ ง ให้นับตราสารตามวรรคหนึ งและทรัพย์สินทุกประเภทที ผู้ออกหรือผู้เป็นคู่สัญญารายดัง
กล่าวเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญา ซึ งกองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินเหล่านั น
รวมในอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าวด้วย

3.13.2.3 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งเงินฝากในสถาบันการเงินต่างประเทศที มีอันดับความน่าเชื อถืออยู่ในอันดับที 
สามารถลงทุนได้ โดยมีมูลค่ารวมกันทั งสิ นเมื อคํานวณเพาะสถาบันการเงินต่างประเทศรายนั น ไม่เกินร้อยละ 25 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

การคํานวณอัตราส่วนตามวรรคหนึ ง ให้นับมูลค่าของทรัพย์สินที กองทุนลงทุนหรือมีไว้ดังต่อไปนี รวมในอัตราส่วนดังกล่าว
1. ทรัพย์สินตามข้อ 3.13.2.4 วรรคหนึ ง และข้อ3.13.2.7 (1) ที สถาบันการเงินต่างประเทศรายเดียวกันเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู ้
รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญา
2. ทรัพย์สินตามข้อ 3.13.1.3 ข้อ 3.13.2.4 และข้อ 3.13.2.7 (1) ที ธนาคารพาณิชย์ซึ งเป็นสาขาของสถาบันการเงินต่าง
ประเทศรายนั นเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญา
ในกรณีที กองทุนมีเงินฝากตามวรรคหนึ ง หรือวรรคสอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื อการดําเนินงานของกองทุน ให้นับมูลค่าของเงิน
ฝากดังกล่าวรวมในอัตราส่วนตามวรรคหนึ ง

3.13.2.4 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินดังต่อไปนี ที บุคคลใดเป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลัก
หลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญา เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนได้ โดยมีมูลค่ารวมกันทั งสิ นเมื อคํานวณเฉพาะผู้ออก ผู้สั งจ่าย
ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญารายนั น ไม่เกินร้อยละ 25 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั งนี 
ให้นับรวมกับอัตราส่วนการลงทุนในประเทศด้วย
(1) ตราสารแห่งหนี ต่างประเทศตามข้อ 3.12.2.1 
(2) หน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศตามข้อ 3.12.2.1 (3) 
(3) สัญญาซื อขายล่วงหน้า ตามข้อ 3.12.2.3 ที คู่สัญญามีอันดับความน่าเชื อถืออยู่ในอันดับที สามารถลงทุนได ้(investment
grade) 
(4) เงินฝากในสถาบันการเงินต่างประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื อการลงทุน
(5) ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิง ที มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นพันธบัตร หรือหุ้นกู้ที ไม่ใช่หุ้นกู้อนุพันธ์
ตามข้อ 13.2.2.5 ทั งนี เฉพาะที มีอันดับความน่าเชื อถืออยู่ในอันดับที สามารถลงทุนได ้(investment grade)
(6) หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และตราสารของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศ ตามข้อ 13.2.2.6

3.13.2.5 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินที กลุ่มกิจการใดเป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้คํ้า
ประกัน หรือคู่สัญญา เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนได้ โดยมีมูลค่ารวมกันทั งสิ นของกลุ่มกิจการนั นไม่เกินอัตราอย่างใดอย่าง
หนึ งดังต่อไปนี แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า
(1) ร้อยละสามสิบของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน
(2) อัตราที คํานวณได้จากนํ้าหนักของกลุ่มกิจการดังกล่าวในตัวชี วัด (benchmark) ของกองทุนนั นรวมกับร้อยละสิบของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนนั น ทั งนี ตัวชี วัดดังกล่าวต้องเป็นดัชนีหรือองค์ประกอบของดัชนี ที มีการเผยแพร่อย่างกว้างขวาง
และสอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนั น

3.13.2.6 การลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินที บริษัทในกลุ่มกิจการใดเป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย หรือคู่สัญญา เพื อเป็นทรัพย์สินของกอง
ทุน หากทรัพย์สินดังกล่าวเป็นองค์ประกอบที ใช้ในการคํานวณตัวชี วัด (benchmark) ของกองทุนนั น บริษัทจัดการอาจลงทุน
หรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินดังกล่าวโดยมีมูลค่ารวมกันทั งสิ นเมื อคํานวณเฉพาะผู้ออก ผู้สั งจ่าย หรือคู่สัญญารายนั น ไม่เกินอัตราที 
คํานวณได้จากนํ้าหนักของทรัพย์สินดังกล่าวในตัวชี วัดรวมกับร้อยละสิบของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั งนี เฉพาะใน
กรณีที อัตราดังกล่าวสูงกว่าอัตราส่วนที กําหนดไว้ในข้อ 3.13.2.2 ข้อ 3.13.2.4 และข้อ 3.13.2.7 แล้วแต่กรณี

มิให้นําความในข้อ 3.13.2.2 ข้อ 3.13.2.4 และข้อ 3.13.2.7 มาใช้บังคับกับกรณีตามวรรคหนึ ง

3.13.2.7 บริษัทจัดการอาจลงทุน หรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินอื นนอกเหนือจากกรณีที กําหนดไว้ในข้อ 3.13.2.2  3.13.2.3 และข้อ
3.13.2.4 เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมตามอัตราส่วนดังต่อไปนี 
(1) การลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินดังกล่าวซึ งบุคคลใดเป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่
สัญญา ต้องมีมูลค่ารวมกันทั งสิ นเมื อคํานวณเฉพาะผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญา
รายนั น ไม่เกินร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
(2) การลงทุนในหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินตาม (1) เมื อคํานวณรวมทุกบุคคลที เป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง
ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญาแล้วต้องมีมูลค่ารวมกันทั งสิ นไม่เกินร้อยละ15 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

3.13.2.8 ในกรณีของกองทุนรวม ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมลงทุนหรือมีไว้ซึ งเงินฝาก บัตรเงินฝาก ตั วแลกเงิน หรือตั ว
สัญญาใช้เงิน ที ธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ บรรษัทตลาดรอง
สินเชื อที อยู่อาศัย หรือสถาบันการเงินที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น หรือธนาคารต่างประเทศเป็นผู้ออกหรือคู่สัญญา เป็นจํานวน
ที มีมูลค่ารวมโดยเฉลี ยไม่เกิน ร้อยละ 45 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ในรอบระยะเวลาบัญชี หรือในรอบอายุ
ของกองทุนรวมสําหรับกองทุนรวมที มีอายุน้อยกว่า 1 ปีแล้วแต่กรณี โดยให้นับรวมเงินฝากในประเทศและต่างประเทศ ทั งนี 
ไม่ว่ากรณีใด มิให้คํานวณเงินฝากในบัญชีเงินฝากเพื อการดําเนินงานของกองทุนเข้าในอัตราส่วนดังกล่าว
อัตราส่วนตามวรรคหนึ งมิให้นํามาใช้บังคับกับกองทุนรวมที มีการกําหนดอายุโครงการตั งแต่หนึ งปีขึ นไป ทั งนี เฉพาะในระยะ
เวลาหกเดือนก่อนวันครบกําหนดอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม
ในกรณีที เงินฝากหรือตราสารแห่งหนี ที มีลักษณะคล้ายเงินฝากที กองทุนรวมลงทุนในหรือมีไว้เกินอัตราส่วนที กําหนดตามวรรค
หนึ ง ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินดังกล่าวให้มีมูลค่ารวมโดยเฉลี ยไม่เกินร้อยละ 45 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมภายในสามสิบวันนับแต่วันสิ นรอบปีบัญชีนั น ทั งนี ให้คํานวณอัตราส่วนการลงทุนหรือมีไว้ซึ ง
ทรัพย์สินดังกล่าว โดยเฉลี ยตั งแต่วันแรกของรอบปีบัญชีนั นจนถึงวันที ทรัพย์สินนั นมีมูลค่าเป็นไปตามอัตราส่วนดังกล่าว
เมื อบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ปฏิบัติตามวรรคสามแล้ว ให้บริษัทรายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมทราบภายใน
วันทําการถัดจากวันที ทรัพย์สินนั นมีมูลค่ารวมโดยเฉลี ยไม่เกินร้อยละ 45 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม เพื อให้ผู้
ดูแลผล ประโยชน์ของกองทุนรวม ตรวจสอบการปฏิบัติดังกล่าว ทั งนี บริษัทต้องดําเนินการให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน
รวมแจ้งให้สํานักงานทราบภายในห้าวันนับแต่วันที ได้รับรายงานจากบริษัทด้วย
หากบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถปฏิบัติตามวรรคสามได้ สํานักงานอาจสั งให้บริษัทเลิกกองทุนรวมนั น

3.13.2.9 ในกรณีที มีเหตุจําเป็นและสมควร เพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนอันเนื องมาจากปัญหาความผันผวน
(fluctuation) ของตลาดเงินและตลาดทุนในวงกว้างในรอบปีบัญชีใด บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจขอผ่อนผันต่อสํานักงาน
เพื อไม่ต้องนําการลงทุนในหรือมีไว้ซึ งเงินฝาก บัตรเงินฝาก ตั วแลกเงิน หรือตั วสัญญาใช้เงิน ในช่วงเวลาที เกิดความผันผวนดัง
กล่าวมารวมคํานวณอัตราส่วนการลงทุนตามข้อ 3.13.2.8 ได้สําหรับรอบปีบัญชีนั น

3.13.2.10 บริษัทจัดการอาจลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้าที มีคู่สัญญาเป็นศูนย์ซื อขายสัญญาซื อขายล่วงหน้าโดยไม่จํากัด
อัตราส่วนของคู่สัญญา

3.13.2.11 การคํานวณมูลค่าการลงทุนหรือมีไว้ซึ งสัญญาซื อขายล่วงหน้าเพื อการคํานวณอัตราส่วนการลงทุนตามข้อ 3.13.2.2
และข้อ 3.13.2.4 ให้นับมูลค่าที คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งมีหน้าที ต้องชําระตามสัญญาซื อขายล่วงหน้า รวมคํานวณในอัตราส่วนของ
บุคคลที เป็นคู่สัญญาดังกล่าว เว้นแต่กรณีที กองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้ซึ งสัญญานั น ในศูนย์ซื อขายสัญญาซื อขายล่วงหน้า
บริษัทจัดการไม่ต้องคํานวณมูลค่าและอัตราส่วนตามที กําหนดในข้อดังกล่าว

3.13.2.12 ในการคํานวณอัตราส่วนตามข้อ 3.13.2.2 และ ข้อ 3.13.2.4 ให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี รวม
ทั งเงื อนไขตามข้อ 3.13.2.13 ด้วย
(1) ในกรณีที ทรัพย์สินดังกล่าวมีผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกัน บริษัทจัดการจะคํานวณอัตราส่วนที ผู้ออก
ทรัพย์สินหรือผู้ที เป็นคู่สัญญาดังกล่าว หรือคํานวณอัตราส่วนผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกัน แล้วแต่กรณีก็ได้
(2) ในกรณีที ทรัพย์สินมีบุคคลมากกว่าหนึ งรายเป็นผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกัน บริษัทจัดการจะเลือก
คํานวณอัตราส่วนที ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกันรายใดรายหนึ งก็ได้

3.13.2.13 การคํานวณอัตราส่วนที ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกันตามข้อ 3.13.2.12 จะทําได้ต่อเมื อบุคคลดัง
กล่าวได้ทําการรับรองตลอดไป รับอาวัลทั งจํานวน สลักหลังโอนประเภทมีสิทธิไล่เบี ยโดยไม่มีข้อกําหนดลบล้างหรือจํากัด
ความรับผิดของผู้สลักหลัง หรือค้ําประกันต้นเงินและดอกเบี ยเต็มจํานวนแบบไม่มีเงื อนไข

3.13.2.14 ในกรณีที ตราสารแห่งหนี ในขณะที ลงทุนหรือในขณะที ได้มาเป็นทรัพย์สินของกองทุน มีมูลค่าไม่เกินอัตราส่วนที 
กําหนดข้างต้น หากต่อมาตราสารแห่งหนี มีมูลค่าเกินอัตราส่วนดังกล่าวโดยสาเหตุ ถูกปรับลดอันดับความน่าเชื อถือให้บริษัท
ดําเนินการแก้ไขอัตราส่วนให้เป็นไปตามที กําหนดภายใน 30 วันนับแต่วันที มีการประกาศให้ทราบถึงเหตุดังกล่าว เว้นแต่ใน
กรณีที มีเหตุจําเป็นและสมควรโดยได้รับผ่อนผันจากสํานักงาน

3.13.2.15 ในกรณีที ทรัพย์สินในขณะที ลงทุนหรือในขณะที ได้มาเป็นทรัพย์สินของกองทุน มีมูลค่าไม่เกินอัตราส่วนที กําหนด
ข้างต้น หากต่อมามีมูลค่าเกินอัตราส่วนดังกล่าวจากการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น บริษัทจัดการจะยังคงมีไว้ซึ งทรัพย์สินดัง
กล่าวต่อไปก็ได้

ให้บริษัทจัดการจัดทํารายงานโดยระบุชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินตามวรรคหนึ ง และวันที ทรัพย์สินนั น
มีมูลค่าเกินอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดพร้อมสาเหตุ และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ทราบ
ภายในสามวันทําการนับแต่วันที ทรัพย์สินนั นมีมูลค่าเกินอัตราส่วนที กําหนด พร้อมทั งจัดทําสําเนารายงานดังกล่าวไว้ ที บริษัท
จัดการเพื อให้สํานักงานสามารถตรวจสอบได้

3.13.2.16 ในกรณีที ทรัพย์สินในขณะที ลงทุนหรือในขณะที ได้มาเป็นทรัพย์สินของกองทุน มีมูลค่าไม่เกินอัตราส่วนที กําหนด
ข้างต้น หากต่อมามีมูลค่าเกินอัตราส่วนดังกล่าวโดยไม่เข้าลักษณะตาม 3.13.2.8 ข้อ 3.13.2.14 และข้อ 3.13.2.15 และการ
เกินอัตราส่วนดังกล่าวมิได้เกิดจากการลงทุนหรือได้ทรัพย์สินมาเพิ มเติม บริษัทจัดการจะยังคงมีไว้ซึ งทรัพย์สินดังกล่าวต่อไป
ก็ได้

ให้บริษัทจัดการจัดทํารายงานโดยระบุชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินตามวรรคหนึ ง และวันที ทรัพย์สินนั น
มีมูลค่าเกินอัตราส่วนที กําหนดพร้อมสาเหตุ และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ทราบภายในสามวัน
ทําการนับแต่วันที ทรัพย์สินนั นมีมูลค่าเกินอัตราส่วนที กําหนด พร้อมทั งจัดทําสําเนารายงานดังกล่าวไว้ที บริษัทจัดการเพื อให้
สํานักงานสามารถตรวจสอบได้

3.13.2.17 ข้อจํากัดการลงทุนข้างต้นจะไม่นํามาบังคับใช้ในกรณีที ปรากฏเหตุตามหัวข้อ “การเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม”
และบริษัทจัดการต้องดําเนินการเพื อเลิกกองทุนตามหัวข้อ “การดําเนินการของบริษัทจัดการเมื อเลิกกองทุนรวม”

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) : 

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.3. รายละเอียดเพิ มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : 

ไม่มี

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 โทรสาร

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

บริษัทจัดการจะเสนอขายหน่วยลงทุนในระยะเวลาเสนอขายครั งแรกที ระบุไว้ในหนังสือชี ชวน โดยเริ มตั งแต่เวลาเปิดทําการ
ของบริษัทจัดการ หรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ถึงเวลา 15.30 น.

5.2.1 การขอรับหนังสือชี ชวนและเอกสารการจองซื อ
ผู้สนใจจองซื อหน่วยลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี ชวน และ เอกสารการจองซื อได้ที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื อคืน ทุกวัน ระหว่าง เวลาทําการ

5.2.2 วิธีการเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน
ในกรณีที ไม่เคยมีบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน ผู้สนใจลงทุนต้องเปิดบัญชีดังกล่าวก่อน โดยกรอกรายละเอียดในใบคําขอเปิดบัญชีผู้
ถือหน่วยลงทุน และเอกสารที กําหนดอย่างถูกต้องและตามความเป็นจริง พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน ตามที บริษัทจัดการ
กําหนดในการเปิดบัญชีซึ งลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง

ผู้จองซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนต้องรับทราบและยินยอมที จะปฏิบัติตามเงื อนไขที กําหนดในใบคําขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน
และใบคําขอเปลี ยนแปลงข้อมูล รวมทั งเงื อนไขอื น ๆ ที บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะกําหนดต่อไป ซึ งจะติดประกาศไว้ที 
บริษัทจัดการ หรือมีจดหมายเพื อแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ ทั งนี กรณีบริษัทจัดการจะแก้ไขเปลี ยนแปลงวิธีการเปิดบัญชี
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยติดประกาศไว้ที บริษัทจัดการ และสํานักงานของผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื อคืน

5.2.3 เอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชี
1. กรณีบุคคลธรรมดา
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรประจําตัวข้าราชการ หรือสําเนาบัตรประจําตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือสําเนา
หนังสือเดินทางซึ งลงนามรับรองความถูกต้อง

2. กรณีนิติบุคคล
(1) สําเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์
(2) สําเนาหนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับ
(3) ตัวอย่างลายมือชื อผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล และเงื อนไขการลงนาม
(4) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล

ทั งนี เอกสารต่าง ๆ ต้องลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง

5.2.4 วิธีการจองซื อหน่วยลงทุน
เมื อผู้สนใจจองซื อหน่วยลงทุนมีบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน แล้ว สามารถจองซื อหน่วยลงทุนด้วยตนเองที บริษัทจัดการหรือผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ได้ตามราคาเสนอขายหน่วยลงทุนในการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก โดยกรอกใบคําสั งซื อ
หน่วยลงทุนให้ครบถ้วนพร้อมชําระเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุน โดยผู้สั งซื อจะต้องสั งซื อหน่วยลงทุนไม่ตํ่ากว่า 50,000 บาท

5.2.5 การรับชําระ และการเก็บรักษาเงินค่าซื อหน่วยลงทุน
ผู้จองซื ออาจชําระเป็นเงินสด หรือชําระเป็นเช็ค ดราฟต์ หรือวิธีอื นใด โดยการชําระเป็นเช็ค ดราฟต์ หรือวิธีอื นใดผู้จองซื อต้อง
ขีดคร่อมเฉพาะสั งจ่าย “บัญชีจองซื อหน่วยลงทุนของ บลจ.แอสเซท พลัส จํากัด” ซึ งเป็นบัญชีกระแสรายวัน ที เปิดไว้กับ
ธนาคารดังต่อไปนี ซึ งดอกเบี ยรับหรือผลประโยชน์ใดๆ ที ได้รับจากบัญชีจองซื อหน่วยลงทุนข้างต้น บริษัทจัดการจะดําเนินการ
ให้เป็นผลประโยชน์ต่อกองทุน
• ธนาคารกสิกรไทย สาขาราษฎร์บูรณะ
• ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาพระรามที  3
• ธนาคารกรุงเทพ สาขาสาทร
• ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาถนนวิทยุ
บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงเพิ มเติมบัญชีดังกล่าว โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ โดยจะติดประกาศไ
ที ที ทําการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

ทั งนี ในการชําระเงินไม่ว่าด้วยวิธีใด หากมิใช่กรณีที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิดอื นภายใต้การ
จัดการของบริษัทจัดการเพื อจองซื อหน่วยลงทุนของกองทุน บริษัทจัดการต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้ก่อนระยะเวลาเสนอ
ขายครั งแรกจะสิ นสุด

ในกรณีที ผู้จองซื อชําระเป็นเงินสด หรือวิธีอื นใดที สามารถเรียกเก็บเงินได้ทันที ผู้จองซื อสามารถจองซื อได้ภายในเวลา 15.30
น. แต่หากผู้จองซื อชําระเป็นเช็ค ดราฟต์ หรือวิธีอื นใดที ต้องส่งเรียกเก็บเงินและทราบผลในวันทําการถัดไป ผู้จองซื อต้อง
ชําระค่าซื อหน่วยลงทุนภายในเวลา 12.00 น.

การจองซื อหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื อบริษัทจัดการได้รับเงินค่าซื อหน่วยลงทุนครบตามจํานวนเงินที สั งซื อ และได้ทํา
รายการขายหน่วยลงทุนแล้ว เพื อให้บริษัทจัดการจัดสรรหน่วยลงทุน ผู้จองซื อหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกคําสั งจองซื อ
หน่วยลงทุนนั นได้เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

ในกรณีที ผู้จองซื อหน่วยลงทุนชําระเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุนเป็นเช็ค ดราฟต์ หรือวิธีอื นใดซึ งถูกปฏิเสธการจ่ายเงิน บริษัท
จัดการจะดําเนินการยกเลิกรายการจองซื อหน่วยลงทุนนั นและแจ้งให้ผู้จองซื อทราบ
บริษัทจัดการจะนําเงินที ได้รับจากการจองซื อหน่วยลงทุนนี เก็บรักษาไว้ในบัญชีเงินฝากในนาม “บัญชีจองซื อหน่วยลงทุนของ
บลจ. แอสเซท พลัส จํากัด” 

5.2.6 การจัดสรรหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื อโดยคํานวณจากจํานวนเงินที ได้รับชําระหารด้วยมูลค่าที ตราไว้ โดยจํานวน
หน่วยลงทุนที ได้รับจัดสรรจะคํานวณตามหลักสากลเป็นตัวเลขทศนิยม 5 ตําแหน่งแต่ใช้ทศนิยม 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยม
ตําแหน่งที  5 ทิ ง

กรณีที ผู้จองซื อชําระค่าจองซื อหน่วยลงทุนเป็นเช็ค ดราฟต์ ตั วแลกเงิน คําสั งจ่ายเงิน หรือวิธีอื นใด บริษัทจัดการจะจัดสรร
หน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื อหน่วยลงทุน ณ วันที บริษัทจัดการ สามารถเรียกเก็บเงินจากเช็ค ดราฟต์ ตั วแลกเงิน คําสั งจ่ายเงิน
หรือวิธีการอื นใดได้เรียบร้อยแล้ว และวันที บริษัทจัดการได้รับเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุนจะต้องอยู่ระหว่างระยะเวลาเสนอขาย
โดยบริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนตามหลักการ “จองซื อก่อนได้ก่อน” 

ในกรณีที จํานวนเงินที ระบุในใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนไม่ตรงกับจํานวนเงินที บริษัทจัดการได้รับชําระ บริษัทจัดการจะจัดสรร
หน่วยลงทุนให้ตามจํานวนเงินที ได้รับชําระเป็นเกณฑ์
ในกรณีที การจองซื อหน่วยลงทุนนั นมีผลให้จํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินจํานวนหน่วยลงทุนที ได้รับอนุมัติจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนโดยใช้หลักการ “จองซื อก่อนได้ก่อน” ตามคําสั งซื อที สามารถเรียก
เก็บเงินได้ ในกรณีที จองซื อพร้อมกัน และมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรร บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรหน่วยลงทุน
ที เหลืออยู่ให้ผู้จองซื อ ที จองซื อพร้อมกันนั นตามสัดส่วนจํานวนหน่วยลงทุนที ผู้จองซื อแต่ละรายจองซื อเข้ามา (Pro Rata)
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทั งหมดก็ได้โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้
ทราบล่วงหน้า

ในกรณีที บริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการจัดสรรหน่วยลงทุนมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือหน่วย
ลงทุน หรือต่อชื อเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะจัดสรรหรือไม่
จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทั งหมดก็ได้ โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ผู้จองซื อทราบล่วงหน้า

5.2.7 การคืนเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุน
ในกรณีที ผู้จองซื อหน่วยลงทุนในการเสนอขายครั งแรกไม่ได้รับการจัดสรรไม่ว่าทั งหมด หรือบางส่วน และ/หรือในกรณีที 
บริษัทจัดการต้องยุติโครงการจัดการเนื องจากไม่สามารถจําหน่ายให้แก่ประชาชนได้ถึง 35 ราย หรือในกรณีที มีการจัดสรร
หน่วยลงทุนให้แก่บุคคลใด หรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกินกว่าหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด
บริษัทจัดการจะแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันสิ นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุน
ครั งแรก และจะคืนเงินค่าซื อหน่วยลงทุนส่วนที ไม่ได้รับการจัดสรรพร้อมดอกเบี ย (ถ้ามี) ให้ผู้จองซื อตามวิธีการรับเงินค่าขาย
คืนหน่วยลงทุนที ผู้จองซื อระบุไว้ในใบคําขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน ภายใน 1 เดือน นับแต่วันสิ นสุดการเสนอขายหน่วย
ลงทุนครั งแรก หรือนับตั งแต่วันปิดการเสนอขายแล้วแต่กรณี เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ให้ดําเนินการโครงการจัดการต่อไปได้ หากบริษัทจัดการไม่สามารถคืนเงินพร้อมดอกเบี ย (ถ้าม)ี อันเนื องจากความผิด
พลาดของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะชําระดอกเบี ยในอัตราไม่ต่ํากว่าร้อยละเจ็ดครึ งต่อปี นับแต่วันที ครบกําหนดเวลาดัง
กล่าวข้างต้น ถึงวันที บริษัทจัดการชําระเงินค่าจองซื อคืนจนครบถ้วน

5.2.8 เงื อนไขการขายหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะปฏิเสธคําสั งซื อหากผู้ลงทุนไม่ใช่ "ผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย"

บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนภายในประเทศไทย และมีวัตถุประสงค์ที จะไม่เสนอขาย
หน่วยลงทุนของกองทุนกับหรือเพื อประโยชน์ของประเทศสหรัฐอเมริกา พลเมืองสหรัฐอเมริกา รวมถึงผู้ที มีหนังสือเดินทางของ
ประเทศสหรัฐอเมริกาหรือผู้ที มีถิ นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา หรือบุคคลซึ งโดยปกติมีถิ นที อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกอง
ทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าวและบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนซึ งจัดให้มีขึ นและดําเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา บริษัทจัดการจึงขอ
สงวนสิทธิที จะปฏิเสธหรือระงับการสั งซื อ การจัดสรร และ/หรือการโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมสําหรับผู้
ลงทุนที เป็นบุคคลอเมริกัน (US person) ดังที กล่าวมาข้างต้น เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก

ในการชําระค่าซื อหน่วยลงทุน หากมิใช่กรณีที ผู้จองซื อหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอื นที จัดตั งโดยบริษัท
จัดการเพื อจองซื อหน่วยลงทุนของกองทุนนี ผู้จองซื อจะต้องชําระค่าซื อหน่วยลงทุนด้วยเงินจนเต็มมูลค่า จะหักกลบลบหนี กับ
บริษัทจัดการไม่ได้

การจองซื อหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื อบริษัทจัดการได้รับเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวนและได้ทํารายการขายหน่วย
ลงทุนแล้ว เพื อให้บริษัทจัดการจัดสรรหน่วยลงทุนและผู้จองซื อจะไม่สามารถยกเลิกคําสั งจองซื อหน่วยลงทุนนั นได้ เว้นแต่ จะ
ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธการจองซื อตามคําสั งจองซื อหน่วยลงทุน ในกรณีที บริษัทจัดการได้
พิจารณาแล้วว่าการจองซื อในกรณีดังกล่าวมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรือต่อชื อเสียง
หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ

สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ นหลังจากนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการจองซื อหน่วยลงทุนของผู้จองซื อ
หน่วยลงทุนแล้วเท่านั น

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

 

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

บริษัทจัดการจะเสนอขายหน่วยลงทุนระหว่างการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกเท่านั น โดยจะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนภาย
หลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก

7. การรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

7.1. ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 บริษัทจัดการ

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.3. วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 รับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.4.1 บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติดังนี 

1. บริษัทจัดการจะรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติไม่เกินปีละ 4 ครั ง โดยบริษัทจัดการจะแจ้งกําหนดวันทําการรับซื อคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบทางไปรษณีย์ ภายใน 30 วันนับตั งแต่วันถัดจากวันจดทะเบียนกองทรัพย์สิน
เป็นกองทุนรวม

ทั งนี บริษัทจัดการจะรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายที มีชื อปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วย
ลงทุน ณ เวลา 8.00 น. ของวันที บริษัทจัดการกําหนดให้มีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

ในการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ บริษัทจัดการมีนโยบายที จะรับซื อคืนเป็นจํานวนเงินที จัดสรรจากเงินสดรับที ได้จาก
ดอกเบี ย และ/หรือกําไรจากเงินลงทุนของตราสารแห่งหนี หรือหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นที กองทุนลงทุน หลังหักค่าใช้จ่าย
ของกองทุน (ถ้ามี) โดยจะจัดสรรเป็นจํานวนเงินที เท่าๆ กันสําหรับแต่ละหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน กรณีที กองทุนได้รับผลกระทบจากการได้รับชําระเงิน
ตามตราสารหนี หรือหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นที กองทุนลงทุนไว้ แตกต่างไปจากเงื อนไขที กําหนด โดยบริษัทจะประกาศใ
ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบในเวปไซต์ของบริษัทจัดการ

2. สําหรับการรับซื อคืนหน่วยลงทุนงวดสุดท้าย บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติที เหลือทั งหมดของผู้
ถือหน่วยลงทุนทุกราย ณ วันครบอายุโครงการ

7.4.2  การจัดสรรเงินให้แก่ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุน
ยกเว้นในกรณีตามข้อ “การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน” หรือ “การไม่ขายหรือไม่
รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน” หรือ “การหยุดรับซื อคืนหน่วยลงทุน” บริษัทจัดการจะจัดสรร
เงินให้แก่ ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยคํานวณจากราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ณ สิ นวันที บริษัทจัดการดําเนินการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติ หากวันดังกล่าวตรงกับวันหยุดจะเลื อนเป็นวันทําการถัดไป

บริษัทจัดการจะคํานวณจํานวนหน่วยลงทุนที จะรับซื อคืนอัตโนมัติ โดยหารจํานวนเงินที จะรับซื อคืนด้วยราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการรับซื อคืนนั น ทั งนี จํานวนหน่วยลงทุนที คํานวณได้จะเป็นตัวเลขทศนิยม 4 ตําแหน่ง โดยตัด
ทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง

บริษัทจัดการจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในทะเบียนหน่วยลงทุน ในวันทําการถัดจากวันทําการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนจํานวนนั น

7.4.3 การชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน ภายใน 5 วันทําการ นับตั งแต่วันถัดจากวัน
ที ทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ในการชําระเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนให้
แก่ ผู้ถือหน่วยลงทุนตามวิธีการที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในใบคําขอเปิดบัญชี ผู้ถือหน่วยลงทุน หรือใบคําสั งขายคืนหน่วย
ลงทุน

7.4.4  เงื อนไขในการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ตกลงสั งขายคืนหน่วยลงทุน และยินยอมให้บริษัทจัดการรับซื อหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
ตามกําหนดเวลาที บริษัทจัดการกําหนด

นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก้ผู้ถือหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ ภายใน 5 วันทําการ
นับตั งแต่วันถัดจากวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมติั

การสั งขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื อบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ได้รับคําสั งขายคืนหน่วย
ลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุน และได้ทํารายการรับซื อคืนหน่วยลงทุนแล้ว

บริษัทจัดการจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในทะเบียนหน่วยลงทุนในวันทําการถัดจากวันทําการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนจํานวนนั น

7.5. ระยะเวลาในการรับซื อคืน :  ไม่เกินปีละ 4 ครั งตามที บริษัทจัดการกําหนด

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน : 

1) บริษัทจัดการจะรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติไม่เกินปีละ 4 ครั ง โดยบริษัทจัดการจะแจ้งวันที จะดําเนินการรับซื อคืน
หน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบทางไปรษณีย์ ภายใน 30 วันนับตั งแต่วันถัดจากวันจดทะเบียนกองทรัพย์สิน
เป็นกองทุนรวม
2) สําหรับการรับซื อคืนหน่วยลงทุนงวดสุดท้าย บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติที เหลือทั งหมด
ของผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย ณ วันครบอายุโครงการ

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.9. รายละเอียดเพิ มเติม : 

8. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

8.1. ช่องทางการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

 บริษัทจัดการ

8.2. รายละเอียดการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการที บริษัทจัดการ
กําหนดให้สามารถสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ เข้ากองทุนนี ระหว่างการเสนอขายครั งแรก
การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนดังกล่าวหมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนหนึ ง (กองทุนต้นทาง) เพื อซื อหน่วยลงทุนของ
อีกกองทุนหนึ ง (กองทุนปลายทาง) โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนจาก กองทุนต้นทางซึ งได้หัก
ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เพื อไปชําระค่าซื อหน่วยลงทุนกองทุนปลายทาง ในกรณีที กองทุนต้นทางใดมี
การคิดค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามระยะเวลาการถือหน่วยลงทุน การคํานวณหน่วยลงทุนที จะขายคืนจาก
กองทุนต้นทาง จะใช้เกณฑ์การคํานวณโดยระบบ “เข้าก่อน ออกก่อน (FIFO)”

9. การชําระค่ารับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน : 

กรณีบริษัทจัดการไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน และจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื นแทน บริษัทจัดการจะกําหนดขั นตอนการดําเนินการต่อไป โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานก่อน และไม่
ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ โดยขั นตอนที กําหนดดังกล่าวต้องสามารถปฏิบัติได้จริง และเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมทุกราย และบริษัทจัดการจะต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วัน

10. การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิด
ไว้แล้วได้ ในกรณีดังต่อไปนี 
(1) บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที เข้าเหตุดังต่อไปนี โดยได้รับ
ความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(ก) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล หรือ
(ข) มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าวอยู่
นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม
(2) มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้ว แต่ในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการยังไม่ได้ชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุน บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลใน
รายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาโดยราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องนั นต่างจากราคารับซื อ
คืนหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไปและคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ถูกต้อง
(3) ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการกองทุนรวมพบว่า ราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุนไม่ถูกต้องและผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
โดยราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องนั นต่างจากราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป และคิดเป็น
อัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ถูกต้อง
การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามข้อ (1) (2)หรือ (3) บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 
(1) เลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนได้ไม่เกินสิบวันทําการนับแต่วันที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนนั น เว้นแต่ได้รับ
การผ่อนผันจากสํานักงาน
(2) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื อนกําหนดการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน
ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบเรื องดังกล่าวด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน
(3) แจ้งการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน พร้อมทั งจัดส่งรายงานที แสดงเหตุผลของการเลื อน และหลักฐานการได้รับความเห็น
ชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ (1) หรือการรับรองข้อมูลของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ (2) ต่อสํานักงานโดยพลัน ทั งนี 
บริษัทจัดการกองทุนรวมจะมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดําเนินการแทนก็ได้
(4) ในระหว่างการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าว ให้บริษัท
จัดการกองทุนรวมรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั น โดยต้องชําระค่าขายคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามลําดับวันที ส่งคําสั งขายคืนก่อน
หลัง

11. การไม่ขายไม่รับซื อคืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง : 

1. บริษัทจัดการจะไม่ขายหรือไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้ว หรือจะหยุดรับคําสั งซื อหรือ
คําสั งขายคืนหน่วยลงทุนได้ เฉพาะในกรณีที กําหนดไว้ ซึ งไม่เกินกรณีดังต่อไปนี 
(1) ตลาดหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิดทําการซื อขายได้ตามปกติ
(2) บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีดังต่อไปนี โดยได้รับความเห็น
ชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(ก) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล
(ข) ไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม หรือ
(ค) มีเหตุจําเป็นอื นใดเพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
ทั งนี การไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้ว หรือการหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนตาม
(ก) (ข) หรือ (ค) ให้กระทําได้ไม่เกินหนึ งวันทําการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน
(3) กองทุนรวมได้ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี เกิดขึ น ซึ งก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อกองทุนรวมอย่างมีนัยสําคัญ
(ก) ตลาดซื อขายหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิดทําการซื อขายได้ตามปกติ ทั งนี เฉพาะในกรณีที กองทุนรวม
ลงทุนในหลักทรัพย์ที ซื อขายในตลาดซื อขายหลักทรัพย์แห่งนั นเกินกว่าร้อยละสิบของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
(ข) มีเหตุการณ์ที ทําให้ไม่สามารถแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และทําให้ไม่สามารถโอนเงินออกจากประเทศ
หรือรับโอนเงินจากต่างประเทศได้ตามปกติ หรือ
(ค) มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าวอยู่
เหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม และผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว
(4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหน่วยลงทุนที รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุน แก่ผู้ลงทุน
เฉพาะราย เนื องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังต่อไปนี 
(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั น ๆ มีส่วนเกี ยวข้องกับการกระทําดังต่อไปนี 
1. การกระทําที เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไม่
ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
2. การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือ
3. การกระทําที เป็นการปฏิบัติตามคําสั งเกี ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน โดยบุคคลผู้มีอํานาจตามกฎหมาย
(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื อทราบข้อเท็จจริงเกี ยวกับลูกค้าได้ในสาระ
สําคัญ

2. เมื อปรากฏเหตุตามข้อ 1 และบริษัทจัดการกองทุนรวมประสงค์จะไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อ
หรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมปฏิบัติดังต่อไปนี 
(1) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุน
โดยพลัน และหากเป็นเหตุตาม ข้อ 1(1) (2) หรือ (3) ให้เปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการ
หยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลันด้วย
(2) รายงานการไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือการหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนพร้อมทั งแสดง
เหตุผล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทุนรวมเปิดนั นให้สํานักงานทราบโดยพลัน
(3) ในกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนหรือหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
ตามข้อ 1(1) (2) และ (3) เกินหนึ งวันทําการให้บริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการดังต่อไปนี ก่อนการเปิดรับคําสั งซื อหรือคํา
สั งขายคืนหน่วยลงทุน
(ก) รายงานการเปิดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนรวมเปิด ณ วันทําการ
สุดท้ายก่อนวันรายงานนั นให้สํานักงานทราบภายในวันทําการก่อนวันเปิดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
(ข) แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเปิดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน
ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการเปิดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนด้วย
วิธีการใด ๆ โดยพลัน

3. บริษัทจัดการจะหยุดการขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้วหรือหยุดรับคําสั งซื อ
หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง โดยราคาขายหน่วย
ลงทุนที ไม่ถูกต้องนั นต่างจากราคาขายหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไปและคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของ
ราคาขายหน่วยลงทุนที ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงาน
การชดเชยราคา ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการ
หยุดขายหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการหยุดรับคําสั งซื อหน่วย
ลงทุนด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน

12. การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

เพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือในกรณีที มีความจําเป็นเพื อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของ
ประเทศ หรือเพื อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศให้บริษัทจัดการหยุด
รับคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดได้เป็นการชั วคราวตามระยะเวลาที เห็นสมควร แต่
รวมแล้วต้องไม่เกิน 20 วันทําการติดต่อกัน เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ขยายระยะเวลาหยุด
รับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกไปได้

13. เงือนไขและข้อจํากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะปฏิเสธคําสั งโอนหน่วยลงทุนหากผู้ลงทุนไม่ใช่ "ผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย" 

บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนภายในประเทศไทย และมีวัตถุประสงค์ที จะไม่เสนอขาย
หน่วยลงทุนของกองทุนกับหรือเพื อประโยชน์ของประเทศสหรัฐอเมริกา พลเมืองสหรัฐอเมริกา รวมถึงผู้ที มีหนังสือเดินทางของ
ประเทศสหรัฐอเมริกาหรือผู้ที มีถิ นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา หรือบุคคลซึ งโดยปกติมีถิ นที อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกอง
ทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าวและบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนซึ งจัดให้มีขึ นและดําเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา บริษัทจัดการจึงขอ
สงวนสิทธิที จะปฏิเสธหรือระงับการสั งซื อ การจัดสรร และ/หรือการโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมสําหรับผู้ลงทุน
ที เป็นบุคคลอเมริกัน (US person) ดังที กล่าวมาข้างต้น เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะไม่จัดสรร และ/หรือปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุนที จะทําให้การถือหน่วยลงทุนเกินข้อจํากัดการถือ
หน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและ
หน้าที ของบริษัทจัดการ

ข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน
ในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัทจัดการมีข้อยกเว้นได้ในกรณีดังต่อไปนี 

(1)  กรณียกเว้นให้ถือหน่วยลงทุนได้โดยไม่จํากัดสัดส่วนสําหรับผู้ถือหน่วยลงทุนดังต่อไปนี 

(ก)  กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ

(ข)  กองทุนประกันสังคม

(ค)  กองทุนการออมแห่งชาติ

(ง)  กองทุนบําเหน็จบํานาญแห่งชาติ

(จ)  กองทุนสํารองเลี ยงชีพ

(ฉ)  กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป

(ช)  กองทุนต่างประเทศที มีลักษณะตาม (ก) ถึง (ฉ)

(ซ)  กองทุนอื นใดที มีลักษณะทํานองเดียวกับกองทุนตาม (ก) ถึง (ฉ)

(ฌ)  นิติบุคคลที จัดตั งขึ นตามกฎหมายไทยนอกเหนือจาก  (ก)  ถึง  (ฉ)  ซึ งไม่อยู่ภายใต้บังคับต้องเสียภาษีเงินไ
นิติบุคคล เช่น ธนาคารออมสิน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มูลนิธิ หรือวัด เป็นต้น

(ญ) บุคคลอื นที ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงานเมื อมีเหตุจําเป็นและสมควร

(2) กรณียกเว้นให้โดยผ่อนคลายสัดส่วนการถือหน่วยลงทุน หรือเมื อเป็นไปตามเงื อนไข ซึ งได้แก่กรณีดังต่อไปนี 

(ก)  กรณีที เป็นการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมอีทีเอฟโดยผู้ลงทุนรายใหญ่และผู้ดูแลสภาพคล่องที ได้รับการแต่ง
ตั งจากบริษัทจัดการ อาจถือหน่วยลงทุนได้โดยไม่จํากัดสัดส่วน ทั งนี เฉพาะในช่วงระยะเวลาตั งแต่วันจดทะเบียน
กองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมจนถึงวันที ครบกําหนดหนึ งปีนับแต่วันที เริ มซื อขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟ
ดังกล่าวในตลาดรอง

(ข)  กรณีของกองทุนรวมที มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนตามอัตราผลประโยชน์ตอบแทนที ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับ
จากการลงทุนในหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจถือหน่วยลงทุนเกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะ
กรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัท
จัดการได้ไม่เกินสัดส่วนที ระบุไว้ในโครงการ ทั งนี เมื อได้รับการผ่อนผันจากสํานักงานตามเหตุจําเป็นและสมควร

(ค)   กรณีที มีเหตุจําเป็นและสมควรอื นใด ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจถือหน่วยลงทุนเกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนตาม
ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและ
หน้าที ของบริษัทจัดการได้แต่ไม่เกินร้อยละห้าสิบของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด โดยได้รับการ
ผ่อนผันจากสํานักงาน ทั งนี ในการผ่อนผันดังกล่าว ให้สํานักงานพิจารณาถึงประโยชน์โดยรวมของผู้ถือหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมดังกล่าวเป็นสําคัญ

14. การจ่ายเงินปันผล : 

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่าย

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : 

14.3. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที ประมาณการได้ที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด) : 

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) : 
ประมาณการค่าธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่าใช้จ่ายทั งหมดข้างต้น ไม่เกินร้อยละ 4.00 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิถัวเฉลี ย (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ ม) 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนทั งหมดไม่เกินร้อยละ 4.00 ต่อปีของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิถัวเฉลี ย (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ ม)

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวม : 

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
อัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วันที คํานวณ *

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
อัตราไม่เกินร้อยละ 0.07 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วันที คํานวณ *

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
อัตราไม่เกินร้อยละ 1.50 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วันที คํานวณ *

15.2.4. ค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการลงทุน : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่าย : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
(1) ค่าใช้จ่ายเพื อวัตถุประสงค์ในการเสนอขายครั งแรกจะจ่ายตามจํานวนที จ่ายจริง โดยทางบัญชีจะตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ของกองทุนเฉลี ยเท่ากันทุกวัน ตลอดอายุโครงการ ได้แก่
(ก) ค่าใช้จ่ายในการจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ การจัดอบรมเผยแพร่ความรู้ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด การส่งเสริมการขาย
ตลอดจนการสัมมนาแนะนํากองทุน ตามที จ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 0.50 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ
(ข) ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที เกี ยวข้องในการจัดตั งกองทุน และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามกฎหมาย
ก.ล.ต.
(2) ค่าใช้จ่ายเพื อการดําเนินงานของกองทุนที เรียกเก็บตามจํานวนที จ่ายจริง โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาตัดจ่ายทั งจํานวน
หรือทยอยตัดจ่ายตามระยะเวลาการใช้งานของค่าใช้จ่ายนั น ได้แก่
(ก) ค่าใช้จ่ายในการจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าสื อโฆษณาประชาสัมพันธ์ การจัดอบรมเผยแพร่ความรู้ ค่าใช้จ่ายด้านการ
ตลาด การส่งเสริมการขายตลอดจนการสัมมนาแนะนํากองทุน ตามที จ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 0.50 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุน
(ข) ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี ค่าที ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามคําสั ง หรือตามกฎหมาย หรือ
ประกาศของสมาคม
(ค) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์และจัดส่งใบแจ้งผลการจัดสรรหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการจัดทําและจัดพิมพ์ ใบคําขอเปิดบัญชี ผู้ถือ
หน่วยลงทุน ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน ใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน เอกสารที เกี ยวข้อง ค่าจัดทําจัดพิมพ์ และจัดส่งหนังสือบอก
กล่าวรายงานต่าง ๆ สาส์นถึงผู้ถือหน่วยลงทุน
(ง) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งเอกสารที เกี ยวกับการแก้ไขเปลี ยนแปลงโครงการ ค่าใช้จ่ายในการลงประกาศในหนังสือพิมพ์
การจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามกฎหมาย ก.ล.ต.
(จ) ค่าจัดทํา ค่าพิมพ์และจัดส่งหนังสือชี ชวนและรายงานประจําปีถึงผู้ถือหน่วยลงทุน
(ฉ) ค่าแปลเอกสารที เกี ยวกับการดําเนินงานของกองทุนเป็นภาษาต่างประเทศ
(ช) ค่าเอกสารทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าเอกสารการลงบัญชีกองทุน
(ซ) ค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) ในการดําเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติหน้าที หรือเรียกค่าสินไหม
ทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการเพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายเพื อรักษาสิทธิของกองทุน ค่าใช้จ่ายในการติดตามหนี ของกองทุน
(ฌ) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระหนี เป็นทรัพย์สินอื นแทนการชําระหนี ด้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนี 
ค่าธรรมเนียมศาล ค่าธรรมเนียมทนายความ ค่าใช้จ่ายในด้านนิติกรรม ค่าประเมินราคา ค่าจดจํานอง ค่าปลดจํานอง ค่าจัด
พิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่าย หรือค่าธรรมเนียมอื นใดที เกี ยวข้องกับทางราชการ ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการรับชําระหนี เป็นทรัพย์สิน
อื นแทนการชําระหนี ด้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนี ค่าใช้จ่ายด้านภาษี ค่าทําประกันภัยดูแล และเก็บรักษาตลอดจน ค่าใช้จ่าย
ในการจําหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สินดังกล่าว
(ญ) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
(ฎ) ค่าธรรมเนียมธนาคารต่าง ๆ ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าประกาศในหนังสือพิมพ์ ค่า
ไปรษณียากรสําหรับหนังสือโต้ตอบกับผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าพาหนะ ค่าใช้จ่ายในการสื อสารโต้ตอบโดยวิธีอื นที มิใช่ทาง
ไปรษณีย์
(ฏ) ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการชําระบัญชีและเลิกกองทุน
(ฐ) ค่าใช้จ่ายที เกิดขึ นจากการติดตามทวงถาม หรือการดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใด ของกองทุนรวม
การคิดค่าใช้จ่ายตาม (1) และ (2) จะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที กําหนดโดยสมาคมนักบัญชี และผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
แห่งประเทศไทย
(3) ค่าธรรมเนียมที เกี ยวกับการซื อหลักทรัพย์ ซึ งจะรวมอยู่ในต้นทุนของค่าซื อหลักทรัพย์เมื อมีการซื อหลักทรัพย์และค่า
ธรรมเนียมที เกี ยวกับการขายหลักทรัพย์จะถูกหักจากค่าขายหลักทรัพย์เมื อมีการขายหลักทรัพย์ ได้แก่
(ก) ค่าอากรแสตมป์
(ข) ค่าธรรมเนียมหรือค่านายหน้าการซื อขายหลักทรัพย์
(ค) ค่าใช้จ่ายอื น ๆ (ถ้ามี) 
(4) ค่าใช้จ่ายที อาจเกิดขึ นจากการลงทุนในต่างประเทศ เช่น ค่าธรรมเนียมการทํารายการซื อ ขาย รับมอบ ส่งมอบทรัพย์สิน
ในต่างประเทศ (Transaction Fee) อากรแสตมป์ และภาษีต่างๆที เกี ยวข้อง ค่าใช้จ่าย หรือค่าธรรมเนียมที ต้องจ่ายตามข้อ
กําหนด หรือกฎหมายของประเทศที กองทุนไปลงทุน ตลอดจนค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้องกับการติดต่อประสานงานกับผู้จัดการ
กองทุนในต่างประเทศ เช่น ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าโทรสารทางไกล เป็นต้น (ถ้ามี) ตามที จ่ายจริง
(5) ค่าใช้จ่ายเกี ยวกับการเก็บรักษาทรัพย์สินในต่างประเทศ (ถ้ามี) นอกเหนือจาก ”ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี”
ตามที จ่ายจริง โดยจะไม่เกินร้อยละ 0.15 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
(6) ค่าใช้จ่ายในการประกันความเสี ยงจากอัตราแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศ หรืออัตราดอกเบี ย (ถ้าม)ี ตามที จ่ายจริง
(7) ใช้จ่ายที เกิดจากการผิดนัดชําระราคา (Failed Trade) 
(8) ค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้อง กับการจัดการกองทุนซึ งมิได้ระบุไว้ในข้อ 23.2 (ถ้ามี) โดยบริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากกองทุนตาม
จํานวนเงินและเวลาที เกิดค่าใช้จ่ายนั นจริง ทั งนี การเรียกเก็บค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะไม่เกินร้อยละ 0.01 ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนโดยบริษัทจัดการจะเป็นผู้รับผิดชอบส่วนที เกินกว่าอัตราที กําหนด

ในกรณีที มีค่าใช้จ่ายตามข้อ (8) บริษัทจัดการจะเปิดเผยแยกเป็นรายการอย่างชัดเจนในหนังสือชี ชวนฉบับข้อมูลสําคัญที ผ ู ้
ลงทุนควรทราบและในรายงานประจําปี ซึ งบริษัทจัดการ จัดทําเมื อสิ นรอบระยะเวลาบัญชีแต่ละปี

ค่าใช้จ่ายตามข้อ (1) และข้อ (2) จะถูกเปิดเผยเป็นยอดรวมของค่าใช้จ่าย ปรากฎในรายการค่าใช้จ่าย การดําเนินงานในงบ
กําไรขาดทุน ของกองทุนซึ งเป็นส่วนหนึ งของรายงานประจําปี

ทั งนี ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั งหมดของกองทุนจะบวกด้วยภาษีมูลค่าเพิ มและภาษีอื นใดในทํานองเดียวกัน

อย่างไรก็ตาม หากมีการเปลี ยนแปลงเกี ยวกับภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดในทํานองเดียวกัน บริษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงการรับรู้ภาษีต่าง ๆ ดังกล่าวโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

15.3. ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Frontend Fee) : มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ไม่เกินร้อยละ 1 ของมูลค่าหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจเก็บค่าธรรมเนียมการขายจากผู้สั งซื อหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มใน
อัตราที ไม่เท่ากัน

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (Backend Fee) : ไม่มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 

15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) : มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
คิดเช่นเดียวกับการคิดค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน โดยอาจคิดค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนแต่ละกลุ่มมนอัตราที ไม่เท่ากัน

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ในอัตรา 50 บาท ต่อรายการ โดยผู้โอนจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวในวันที ยื นคําขอโอนหน่วยลงทุน

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนขอให้บริษัทจัดการออกใบหน่วยลงทุน ทั งนี ภายใต้เงื อนไขข้อ 14.2 หรือขอให้ออกเอกสารแสดงสิทธิ
แทนฉบับเดิมที สูญหาย บริษัทจัดการจะคิดค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนในอัตรา 50 บาท ต่อ 1
ฉบับ

15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
1. ค่าธรรมเนียมการทํารายการซื อขายหน่วยลงทุนตามอัตราที ธนาคารพาณิชย์กําหนด (ถ้ามี)
2. ค่าธรรมเนียมการโอนเงินเพื อซื อหน่วยลงทุนหรือการโอนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือค่าธรรมเนียมการหักเงินจากบัญชีผู้
ซื อหน่วยลงทุน ตามอัตราที ธนาคารพาณิชย์กําหนด (ถ้ามี)
บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าใช้จ่ายอื นๆจากผู้ถือหน่วยลงทุนที ขอให้บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนดําเนินการให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือจากกรณีปกติ ที บริษัทจัดการดําเนินการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย เช่น ค่าใช้จ่ายในการจด
แจ้งจํานํากับนายทะเบียน ค่าแก้ไขเปลี ยนแปลงข้อมูลในทะเบียน เป็นต้น ทั งนี บริษัทจัดการจะคิดค่าธรรมเนียมการดําเนิน
การให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นกรณีพิเศษ ในอัตราไม่เกิน 75 บาท ต่อ 1 รายการ

15.4. วิธีการคํานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม : 

* บริษัทจัดการจะคํานวณค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วย
ลงทุน ทุกวันที มีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิโดยใช้มูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่า
ธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วันที คํานวณ นั นเป็น
ฐานในการคํานวณค่าธรรมเนียม โดยค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะบวกด้วยภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื นใดใน
ทํานองเดียวกัน (ถ้ามี) และบริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการ, ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน เป็นราย
3 เดือน และค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ เป็นรายเดือน

ทั งนี การตัดค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที กําหนดโดยสมาคมบริษัทนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
แห่งประเทศไทยและหากมีการเปลี ยนแปลงเกี ยวกับภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื นใดในทํานองเดียวกัน บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงการรับรู้ภาษีต่าง ๆ ดังกล่าวโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

15.5. การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย : 

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายโดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ โดยบริษัทจะ
ดําเนินการดังต่อไปนี 

1. กรณีเพิ มอัตราค่าธรรมเนียม หรืออัตราค่าใช้จ่ายที บริษัทจัดการได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนและหรือจากกองทุน บริษัท
จัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วันโดยจะติดประกาศที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการและ
ที ทําการทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับเป็นเวลา 3
วันติดต่อกัน ทั งนี การเพิ มอัตราค่าธรรมเนียมหรืออัตราค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะต้องไม่เกินร้อยละ 5 ของอัตราค่าธรรมเนียมหรือ
อัตราค่าใช้จ่ายภายในรอบระยะเวลา 1 ปี

2. กรณีที บริษัทจัดการจะลดค่าธรรมเนียมหรืออัตราค่าใช้จ่าย บริษัทจัดการจะปิดประกาศไว้ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ
และที ทําการทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ทั งนี การเปลี ยนแปลงดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการต้องแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับตั งแต่
วันเปลี ยนแปลง กรณีที สมาคม คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือหน่วยงานที เกี ยวข้องมีการ
เปลี ยนแปลงหลักเกณฑ์ในการตัดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมตามที ระบุเป็นอย่างอื นในอนาคต บริษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงวิธีการตัดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ที บังคับใช้ใหม่ โดยถือว่าได้รับมติจากผู้
ถือหน่วยลงทุนแล้ว

15.6. หมายเหตุ : 

16. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.1. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน : ในประเทศ

16.2. เงื อนไขพิเศษ : 

1. บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกําหนด
ทั งนี กรณีที กองทุนมีการลงทุนในทรัพย์สินต่างประเทศบริษัทจัดการจะใช้อัตราแลกเปลี ยนที เหมาะสม ภายใต้ความเห็นชอบ
ของผู้ดูแลผลประโยชน์ ซึ งเป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือประกาศของสมาคมบริษัทจัดการลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคํานวณ
ทรัพย์สินสุทธิส่วนที ลงทุนในต่างประเทศ
2. บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี 
(2.1) คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการ
(2.2) คํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ทั งนี ให้ใช้มูลค่าหน่วย
ลงทุนของสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาดังกล่าว
(2.3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังต่อไปนี 
(ก) วันทําการก่อนวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศภายในวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด
(ข) วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศภายในวันทําการถัดไป
(ค) วันทําการสุดท้ายของแต่ละเดือน โดยให้ประกาศภายในวันทําการถัดไป ทั งนี เฉพาะในกรณีที กองทุนรวมกําหนดวัน
ทําการซื อขายหน่วยลงทุนแต่ละครั งห่างกันยาวกว่าหนึ งเดือน
(ง) วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล โดยให้ประกาศภายในวันทําการถัดไป
ความใน (ก) มิให้นํามาใช้บังคับกับกองทุนรวมเปิดที ซื อขายหน่วยลงทุนทุกวันทําการ และกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภท
สถาบัน
(4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศ
ภายในวันทําการถัดไป
การประกาศมูลค่าและราคาตามวรรคหนึ ง (3) และ (4) ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมปฏิบัติดังต่อไปนี 
(1) ใช้ตัวเลขทศนิยมตามที กําหนดไว้ในข้อ 3. และต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(2) ดําเนินการด้วยวิธีการใด ๆ เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที เหมาะสม เช่น การประกาศทางหนังสือพิมพ์
หรือการประกาศทางเว็บไซต์ เป็นต้น และภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้ และ
(3) จัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวม และสถานที ทุกแห่งที ผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซื อคืนหน่วยลงทุนใช้ซื อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการกองทุนรวม
จะจัดให้มีข้อมูลดังกล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้

ในกรณีที มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดไม่ถูกต้อง บริษัทจัดการจะดําเนิน
การตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศกําหนด

3. การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือจํานวนหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมเปิด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
(3.1) คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยม ตามหลัก
สากล
(3.2) คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลัก
สากล สําหรับมูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณ ราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมตําแหน่ง
ที  4 ขึ น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตําแหน่ง
ที  5 ทิ ง
(3.3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (3.2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหน่ง โดยตัดทศนิยม
ตําแหน่งที  5 ทิ ง และประกาศราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ตามที คํานวณได้ใน (3.2) 
(3.4) คํานวณจํานวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล แต่จะ ใช ้
ผลลัพธ์เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตําแหน่ง โดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
ในกรณีที มีผลประโยชน์เกิดขึ นจากการคํานวณตาม (3.1) ถึง (3.4) บริษัทจัดการจะนําผลประโยชน์นั นรวมเข้าเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนรวมเปิด

16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : 

ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการที www.assetfund.co.th
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะประกาศ โดยช่องทางอื นใดที เหมาะสม โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
และบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน

16.4. หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

1.ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องน้อยกว่าหนึ งสตางค์ หรือต่างจากราคาหน่วยลงทุน
ที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป แต่ไม่ถึงร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง บริษัทจัดการจะจัดทําและส่งรายงานให้
ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบถึงความผิดพลาดภายใน 7 วันทําการนับแต่วันที พบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และจัดให้มีสําเนา
รายงานดังกล่าวไว้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการเพื อให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้ โดยรายงานดัง
กล่าวจะมีรายการอย่างน้อย ดังต่อไปนี 
(1) ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง
(2) ราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง
(3) สาเหตุที ทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
(4) มาตรการป้องกันเพื อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง ทั งนี เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจาก
ปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือ
ศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง
ในกรณีที เหตุของความผิดพลาดซึ งทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามวรรคหนึ งมีผลต่อเนื องต่อการคํานวณราคาหน่วย
ลงทุนครั งต่อไป เช่น การกําหนดอัตราดอกเบี ยผิดพลาด เป็นต้น บริษัทจัดการจะแก้ไขราคาหน่วยลงทุนให้ถูกต้องนับแต่วันที 
บริษัทจัดการพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องด้วย

2.ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราตั งแต่
ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง บริษัทจัดการจะคํานวณราคาหน่วยลงทุนย้อนหลังนับแต่วันที พบราคาหน่วยลงทุน
ไม่ถูกต้องจนถึงวันที ราคาหน่วยลงทุนถูกต้อง และดําเนินการดังต่อไปนี เฉพาะวันที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องต่างจากราคา
หน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราส่วนตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง

(1) จัดทํารายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาให้เสร็จสิ นภายในวันทําการถัดจากวันที พบว่าราคาหน่วย
ลงทุนนั นไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ภายในวันทําการถัดจากวันที คํานวณราคาหน่วยลงทุนเสร็จ
สิ น เพื อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าวภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการส่งรายงานให้ผู้ดูแล
ผลประโยชน์ ทั งนี รายงานดังกล่าวจะมีรายการอย่างน้อยดังต่อไปนี 
(ก) ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง
(ข) ราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง
(ค) สาเหตุที ทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
(ง) การดําเนินการของบริษัทจัดการเมื อพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
ทั งนี บริษัทจัดการจะจัดให้มีสําเนารายงานตาม (1) ไว ้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการ เพื อให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
สามารถตรวจสอบได้
(2) แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนที ถุกต้องภายในวันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาตาม (1)
(3) ประกาศชื อกองทุนรวมที มีการแก้ไขราคาตาม (2) และวัน เดือน ปีที มีการแก้ไขราคาตาม (2)ในหนังสือพิมพ์รายวันอย่าง
น้อยหนึ งฉบับภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว
(4) ชดเชยราคาให้แล้วเสร็จและแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที ได้ซื อหรือขายคืนหน่วยลงทุน
ในช่วงระยะเวลาที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องทราบถึงการแก้ไขราคาตาม (2) และการชดเชยราคา ภายใน 5 วันทําการนับแต่
วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว
(5) จัดทํารายงานมาตรการป้องกันเพื อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าว พร้อมทั งสําเนารายงานการ
แก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาที จัดทําตาม (1) ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 7 วันทําการนับ
แต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคานั น เว้นแต่ในกรณีที 
ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ บริษัทจัดการจะไม่ส่งรายงานมาตรการป้องกัน
ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่จะส่งสําเนาเอกสารที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่าการที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมี
สาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้แทน

3. ในการชดเชยราคาตามข้อ 2 (4) บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี 
(1) กรณีราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องตํ่ากว่าราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง (understate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี 
(ก) กรณีที เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับ
ส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องหากปรากฏว่าผู้ซื อหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลือ
อยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จะต้องลด บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวน
เท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วยลงทุนที เหลืออยู่นั นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับ
ส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื อชดเชยราคาให้แก่กองทุนเปิด เว้นแต่การที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมา
จากปัจจัยภายนอกที 
ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื อขายหลัก
ทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว
(ข) กรณีที เป็นการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่า
เท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับ
ส่วนต่างของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน แต่หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่
บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน
(2) กรณีราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องสูงกว่าราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง (overstate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี 
(ก) กรณีที เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับ
ส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่าง
ของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุน
(ข) กรณีที เป็นการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่า
เท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องหากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วย
ลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จะต้องลด บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการ
เองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วยลงทุนที เหลืออยู่นั นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็น
จํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื อชดเชยราคาให้แก่กองทุนเปิด เว้นแต่การที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูก
ต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว
ในกรณีที บริษัทจัดการต้องชดเชยราคาเป็นเงินให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนรายใดมีมูลค่าไม่ถึงหนึ งร้อย
บาท บริษัทจัดการอาจนําเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที มีการจ่ายเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุน แต่ถ้าบุคคลดังกล่าว
ไม่มีสถานะเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจัดการจะชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาการจ่ายเงินของกองทุนเปิดเพื อชดเชย
ราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนตาม (1) (ข) หรือผู้ซื อหน่วยลงทุนตาม 2(ก) บริษัทจัดการอาจจ่ายเงินของบริษัทจัดการเอง
แทนกองทุนเปิดก็ได้

4. บริษัทจัดการจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที เกิดขึ นจากราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง เช่น ค่าใช้จ่ายในการประกาศการแก้ไข
ราคาตามข้อ 2(3) ในหนังสือพิมพ์ ค่าออกเช็ค ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเงินชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุนและผู้ขายคืน
หน่วยลงทุน เป็นต้น เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้

17. ชื อผู้เกี ยวข้อง : 

17.1. ชื อบริษัทจัดการ : 

ชื อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนแอสเซท พลัส จํากัด

17.2. ชื อผู้ดูแลผลประโยชน์ : 

ชื อ : ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)

17.3. ชื อผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : 

ไม่มี

17.4. ชื อของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : 

ชื อ :

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

17.5. ที ปรึกษา : 

17.5.1. ชื อที ปรึกษาการลงทุน : 

ชื อ :

17.5.2. ชื อที ปรึกษากองทุน : 

17.6. ผู้สอบบัญช ี: 

ชื อ : นาย ประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์

ชื อ : นาย เทอดทอง เทพมังกร

ชื อ : นางสาว ชมภูนุช แซ่แต้

ชื อ : นาย ไกรสิทธิ ศิลปมงคลกุล

รายละเอียดเพิ มเติม (ผู้สอบบัญช)ี : 

หรือบุคคลอื นที ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี โดยบริษัทจัดการจะแจังให้สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

17.7. การแต่งตั งคณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : 

18. รอบระยะเวลาบัญชีประจําปีของกองทุนรวม : 

18.1. วันที สิ นสุดรอบบัญช ี: วันที เดือน

18.2. วันที สิ นสุดรอบบัญชีครั งแรก : วันที 

18.3. รายละเอียดเพิ มเติม : 

ประมาณ 12 เดือนนับจากวันที จดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม

ทั งนี บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะขยายรอบระยะเวลาบัญชีสุดท้ายของกองทุนให้สิ นสุด ณ วันเลิกกองทุนได้ โดยรอบระยะ
เวลาบัญชีดังกล่าวจะไม่เกิน 15 เดือน ซึ งบริษัทจัดการจะจัดทํางบการเงินเพียงรอบเดียว ณ วันเลิกกองทุน

19. การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ :

19.1 การแก้ไขเพิ มเติมโครงการตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากปรากฏว่ามติของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่เกินร้อยละห้า
สิบห้าของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของโครงการ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมส่งเอกสารหลักฐานเกี ยวกับ
การขอมติและการนับมติไปยังผู้ดูแลผลประโยชน์ เพื อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองผลการนับมตินั น

มติของผู้ถือหน่วยลงทุนตามวรรคหนึ ง หมายความว่า มติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุน
รวมกันเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของโครงการ

19.2 ในกรณีที กองทุนรวมใดมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนนอกจากจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลัก
เกณฑ์เกี ยวกับการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนที กําหนดไว้ในข้อผูกพัน หรือที กําหนดไว้ในมาตรา 129 หรือตามที กําหนดใน
ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที ของ
บริษัทจัดการ การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์เพิ มเติมดังต่อไปนี ด้วย

(1) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้รับผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนไม่
เท่ากัน ให้ได้รับมติผู้ถือหน่วยลงทุนที ถือหน่วยลงทุนชนิดที ได้รับผลกระทบเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิด

(2) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใด ให้ได้รับมติผู้ถือหน่วยลงทุนที ถือ
หน่วยลงทุนชนิดที ได้รับผลกระทบเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิด

(3) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ งให้ได้รับมติผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดที ได้รับผลกระ
ทบเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนชนิดนั น

19.3 ในกรณีที การแก้ไขเพิ มเติมโครงการหรือวิธีการจัดการได้กระทําตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะแจ้งให้
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับตั งแต่วันถัดจากวันที ได้มีมติแก้ไขและแจ้งการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ
จัดการกองทุนรวมหรือวิธีการจัดการไปยังผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายและจะประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ
ภายใน 15 วันนับตั งแต่วันถัดจากวันที ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือวันที ได้มีมติให้แก้ไขเพิ ม
เติม แล้วแต่กรณี

เว้นแต่กฎหมาย ก.ล.ต. กําหนดเป็นอย่างอื น ในการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนหรือแก้ไขวิธีจัดการ หากมิได้กระทํา
ตามมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที 
จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของโครงการจัดการกองทุนรวม จะต้องได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมติดังกล่าว ให้เป็นไปตามข้อกําหนดในข้อ
ผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การขอมติเพื อแก้ไขเพิ มเติมโครงการเป็นไปตามที กําหนดไว้
ในมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

19.4 ในการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ หากไม่สามารถดําเนินการตามมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ เนื องจากข้อ
จํากัดในการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการ
ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการอาจดําเนินการขอรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ตามแนวทางที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดได้

หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมติดังกล่าว ให้เป็นไปตามข้อกําหนดในข้อ
ผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การขอมติเพื อแก้ไขเพิ มเติมโครงการเป็นไปตามที กําหนดไว้
ในมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

20. ข้อกําหนดอื น ๆ : 

1. ในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนตามนัยข้อ 4 ของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่า
ด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับการดํารงความเพียงพอของเงินกองทุน และการทําประกันภัยความรับผิดของบริษัทจัดการ บริษัท
จัดการจะเปลี ยนให้บริษัทจัดการรายอื นเข้าจัดการกองทุนรวมแทน ด้วยวิธีขอรับความเห็นชอบจากสํานักงาน หรือ ขอมติโดย
เสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้ว
ทั งหมดของกองทุนรวมภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที บริษัทจัดการรู้ หรืออาจรู้ถึงการไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงิน
กองทุนดังกล่าว ทั งนี หากมีเหตุจําเป็นและสมควร บริษัทจัดการอาจขอให้สํานักงานพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้ โดย
การคัดเลือกบริษัทจัดการรายใหม่จะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ และ ในกรณีที มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ นจาก
การเปลี ยนบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว

หากบริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการภายในระยะเวลาที กําหนด บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุนรวมต่อไป

2. ในกรณีที บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้ว
ทั งหมด บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องไม่นับคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนั นในส่วนที เกินกว่าหนึ งในสามของ
จํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด และดําเนินการแก้ไขสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนของบุคคลหรือกลุ่มบุคคล
เดียวกันนั นให้มีจํานวนไม่เกินหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนรวมนั นภายในสองเดือน
นับแต่วันที ปรากฏกรณีดังกล่าว หรือดําเนินการเลิกกองทุนรวมนั นทันที เว้นแต่เข้าข้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการตลาด
ทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัทจัดการ

3. บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื อกองทุนจากบุคคลที เป็นผู้ให้บริการ อันเนื องมาจากการใช้บริการของบุคคล
ดังกล่าวในการจัดการกองทุนได้ แต่ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 
(1) ผลประโยชน์ตอบแทนที รับไว้นั นต้องเป็นทรัพย์สินที มีมูลค่าในทางเศรษฐกิจและต้องเกี ยวกับบทบาทโดยตรงของความ
เป็นกองทุนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
(2) ต้องไม่มีพฤติกรรมที แสดงให้เห็นว่าบริษัทจัดการใช้บริการของบุคคลนั นบ่อยครั งเกินความจําเป็นเพื อให้กองทุนได้รับ
ประโยชน์จากบุคคลดังกล่าว (churning) 
ในการจัดสรรผลประโยชน์ตามวรรคหนึ งให้แก่กองทุนที อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ บริษัทต้องกระทําด้วย
ความเป็นธรรมและคํานึงถึงลักษณะและประเภทหลักทรัพย์ที อาจมีไว้ได้ของกองทุนนั นด้วย

4. ตัวชี วัด (Benchmark) ของการลงทุนในกองทุนนี จะเปรียบเทียบกับอัตราผลตอบแทนของการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลอายุ
ประมาณ 5 ปี ที ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี ไทย (ThaiBMA) (35%) และอัตราผลตอบแทนของการลงทุนใน
พันธบัตรรัฐบาลอาย ุ5 ปี ของประเทศที ลงทุน ณ วันที ลงทุน บวกด้วยส่วนชดเชยความเสี ยงจากการลงทุน (Spread) อันดับ
ความน่าเชื อถือ BBB ณ วันที ลงทุนปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี ยงอัตราแลกเปลี ยนเพื อคํานวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงิน
บาท ณ วันที ลงทุน (65%)

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ ที จะเปลี ยนแปลงเกณฑ์มาตรฐานในการวัดผลการดําเนินงาน เพื อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ
นโยบายของกองทุนหลักตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน โดย
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า และจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสมาคม
บริษัทจัดการลงทุนประกาศกําหนด

ทั งนี กรณีที มีการเปลี ยนแปลงตัวชี วัดของการลงทุนอันเนื องมาจากปัจจัยภายนอก เช่น มีการยกเลิกการคํานวณดัชนีดังกล่าว
หรือหน่วยงานที กํากับดูแลมีการเปลี ยนแปลงตัวชี วัด เป็นต้นบริษัทจัดการสงสนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงตัวชี วัดดังกล่าว โดยไม่
ถือเป็นการแก้ไขโครงการ โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ สํานักงานของ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนและประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

5. ข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน

บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดจะถือหน่วยลงทุนได้ไม่เกินหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด
ของกองทุนรวม

6. ข้อกําหนดเกี ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกัน
ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายที เรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ งต่อไปจะเรียก
ว่า FATCA) โดยมีผลบังคับใช้วันที  1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าวกําหนดให้สถาบันการเงินที ไม่ใช่สัญชาติ
อเมริกันนอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานข้อมูลเกี ยวกับบัญชีของบุคคลที อยู่ใน
บังคับต้องเสียภาษีให้กับประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ งรวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล สัญชาติอเมริกัน ผู้ซึ งมีถิ นที อยู่ถาวรใน
สหรัฐอเมริกา และผู้ซึ งมีถิ นที อยู่ทางภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึ งเปิดหรือมีไว้กับ FFI นั น นอกจากนี ยังปรากฎด้วยว่าในปัจจุบนัมี
รัฐบาลในหลายประเทศกําลังดําเนินการออกกฎหมายที มีข้อกําหนดและหลักเกณฑ์ในลักษณะที คล้ายคลึงกับ FATCA (ซึ งต่อ
ไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดังกล่าวว่า “กฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง”) 
กองทุนรวมและบริษัทจัดการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ งถูกกําหนดให้ต้องเข้าผูกพันตนกับหน่วยงาน
สรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหน้าที ต้องรายงานข้อมูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสัญชาติอเมริกันและ
บุคคลที มีลักษณะตามหลักเกณฑ์ที  FATCA กําหนด หน้าที ในการตรวจสอบข้อมูลลูกค้าเพื อหาความสัมพันธ์ของลูกค้ากับ
ประเทศสหรัฐอเมริกา และรวมถึงหน้าที ในการกําหนดให้ลูกค้าบางประเภทต้องจัดทําเอกสารยืนยันตนตามหลักเกณฑ์ของ
FATCA เป็นต้น

ภายใต้ข้อกําหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เข้าผูกพันตนเพื อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ FATCA (กล่าวคือ มีสถานะ
เป็น NonParticipating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทุนรวมนั นจะได้รับผลกระทบที สําคัญในสองกรณี
คือ
(1) ต้องถูกหักเงินในอัตรา 30 % ของเงินที กองทุนรวมจะได้รับจากรายได้ ผลประโยชน์หรือเงินจากการขายทรัพย์สินทางการ
เงินในประเทศสหรัฐอเมริกา (เงินลงทุนทางตรง) ซึ งจะเริ มต้นตั งแต่วันที  1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป และเงินลงทุน
ทางอ้อมในทรัพย์สินทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Passthru) ซึ งอาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกับสถาบันการเงิน
อื นๆ นอกประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ งจะเริ มต้นตั งแต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป โดย FATCA กําหนดให้สถาบันการเงินของประเทศ
สหรัฐอเมริกาและ FFI ที เข้าร่วมผูกพันตนตามข้อกําหนดของ FATCA (ซึ งรวมถึงธนาคารและสถาบันการเงินในประเทศไทย
ผู้รับฝากทรัพย์สิน ผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน) มีหน้าที ดําเนินการหักเงิน ณ ที จ่ายดังกล่าวก่อนชําระให้กับ
กองทุนรวมที เป็น NPFFI 
(2) ธนาคารและสถาบันการเงินทั งในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทั งผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้
สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน ที เข้าร่วมผูกพันตามข้อกําหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือระงับการทําธุรกรรม
ทางการเงินหรือยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรือบริษัทจัดการ ซึ งอาจทําให้กองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการ
ลงทุนต่อไปได้ และ/หรือดําเนินการลงทุนได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจทําให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถทํารายการ
ผ่านทางผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุนได้อีกต่อไป
เพื อมิให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมได้รับผลกระทบในการดําเนินงานรวมทั งเพื อเป็นการรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วย
ลงทุนโดยรวม บริษัทจัดการและกองทุนรวม (โดยบริษัทจัดการ) จึงเข้าผูกพันตนเพื อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และข้อกําหนด
ของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง และเพื อให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใต้ข้อกําหนด
และหลักเกณฑ์ของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องได้ บริษัทจัดการและกองทุนรวม (ซึ งรวมทั งผู้ที เกี ยวข้องกับการปฎิบัติ
งานของกองทุน เช่น ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน) จึงขอสงวน
สิทธิในการดําเนินการดังนี 
(1) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามที กฎหมายต่างประเทศที 
เกี ยวข้องกําหนด) ให้คํายินยอมบริษัทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการนําส่งข้อมูล (เช่น ชื อ ที อยู่ เลขประจําตัวผู้เสีย
ภาษีของสหรัฐอเมริกา จํานวนและมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ จํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือเงินปันผลที ได้รับ เป็นต้น)
มีอยู่ในบัญชีทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนนั นกับบริษัทจัดการ ให้กับหน่วยงานของรัฐทั งในและต่างประเทศ ตามข้อกําหนด
ของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง
(2) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนนําส่งข้อมูล เอกสาร และ/หรือคํายินยอม เพิ มเติม เพื อยืนยันหรือพิสูจน์ทราบความเกี ยวข้อง
กับประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสัญชาติอเมริกันหรือการให้ข้อมูลตามหัวข้อที กําหนดไว้ในแบบ
ฟอร์มของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจ้งปรับปรุงข้อมูลเมื อข้อมูลที เคยให้ไว้มีการเปลี ยนแปลง
เป็นต้น รวมถึงนําส่งหลักฐานเพื อยืนยันการเข้าร่วมใน FATCA หรือกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง (ในกรณีที เป็นลูกค้า
สถาบันการเงิน) ทั งนี เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายดังกล่าว
(3) ดําเนินการอื นใดเพื อให้สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง

เพื อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบที จะเกิดต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทั งเพื อให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วย
ลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ มขึ นหากมีการดําเนินการที สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องข้างต้น ในกรณีที ผู้
ถือหน่วยลงทุนปฏิเสธการดําเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวน
สิทธิในการดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี ตามความจําเป็นและความเหมาะสม โดยถือว่าผู้ถือหน่วย
ลงทุนดังกล่าวรับทราบการดําเนินการตามที บริษัทจัดการแจ้งนี แล้ว และ/หรือได้ดําเนินการตามข้อตกลงที ได้ระบุไว้ในคําขอ
เปิดบัญชี
(1) ไม่รับคําสั งซื อ/ สับเปลี ยน/ โอน หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว
(2) ระงับหรือหยุดให้บริการ และดําเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว
(3) ดําเนินการหักเงิน ณ ที จ่ายจากรายได้เงินลงทุน เงินปันผลและ/หรือเงินที ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน
รายนั นได้ เพื อให้สอดคล้องกับเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง ทั งนี ต้องไม่ขัดกับกฎหมายของ
ประเทศไทย
(4) ดําเนินการอื นใดอันเป็นการป้องกันหรือลดผลกระทบ หรือทําให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ ม
ขึ น หากมีการดําเนินการที สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องข้างต้น
การดําเนินการดังกล่าวถือเป็นความจําเป็น และเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะเป็นการกระทําเพื อหลีก
เลี ยงมิให้บริษัทจัดการและกองทุนมีการดําเนินการที ไม่สอดคล้องข้อบังคับของ FATCA และกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง
อันจะทําให้กองทุนอาจต้องถูกหัก ณ ที จ่าย หรือถูกปิดบัญชีธนาคารตามที กล่าวแล้วข้างต้น ซึ งในทางปฏิบัติบริษัทจัดการจะ
เลือกดําเนินการเฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามที กฎหมายต่าง
ประเทศที เกี ยวข้องกําหนด)เท่านั น

ทั งนี ในกรณีที กฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิ มเติมข้อกําหนดเพื อรองรับการดําเนินการตามที บริษัทจัดการได้สงวนสิทธิไว้ข้างต้น
บริษัทจัดการ(รวมถึงผู้ที เกี ยวข้อง) จะดําเนินการตามข้อกําหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนําส่งข้อมูลของผู้ถือ
หน่วยลงทุนไปยังหน่วยงาน หรือดําเนินการอื นใดที ราชการกําหนด โดยไม่จําเป็นต้องร้องขอต่อผู้ถือหน่วยลงทุน

7. บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนภายในประเทศไทย และมีวัตถุประสงค์ที จะไม่เสนอขาย
หน่วยลงทุนของกองทุนกับหรือเพื อประโยชน์ของประเทศสหรัฐอเมริกา พลเมืองสหรัฐอเมริกา รวมถึงผู้ที มีหนังสือเดินทางของ
ประเทศสหรัฐอเมริกาหรือผู้ที มีถิ นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา หรือบุคคลซึ งโดยปกติมีถิ นที อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกอง
ทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าวและบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนซึ งจัดให้มีขึ นและดําเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา บริษัทจัดการจึงขอ
สงวนสิทธิที จะปฏิเสธหรือระงับการสั งซื อ การจัดสรร และ/หรือการโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมสําหรับผู้ลงทุน
ที เป็นบุคคลอเมริกัน (US person) ดังที กล่าวมาข้างต้น เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก

21. มาตรการเยียวยากรณีบริษัทจัดการปฏิบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์เกี ยวกับการอนุมัติให้จัดตั ง
กองทุนรวมเป็นการทั วไป : 

ในกรณีที บริษัทจัดการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี ยวกับการอนุมัติให้จัดตั งกองทุนรวมแบบ autoapprove และการ
ฝ่าฝืนหรือการไม่ปฏิบัตินั นก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ลงทุน บริษัทจัดการจะดําเนินการเยียวยาความเสียหายให้แก่ผู้ลงทุน
โดยไม่ชักช้า โดยในกรณีที ไม่สามารถตกลงกันได้ บริษัทจัดการจะยินยอมให้นําข้อพิพาทเข้าสู่การพิจารณาของ
อนุญาโตตุลาการ

22. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที ปฏิบัติตามโครงการจัดการกองทุนรวม ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ
กองทุนรวม และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ และคําสั งที ออกโดยอาศัยอํานาจแห่ง
กฎหมายดังกล่าว ทั งนี ในกรณีที ข้อกําหนดในโครงการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งดังกล่าว
หากบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งนั น ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุน
รวมได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามโครงการแล้ว

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม โดยผู้ดูแล
ผลประโยชน์มีอํานาจลงนามในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การลงนามในข้อผูกพัน
ของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ได้รับการแต่งตั งโดยชอบ ให้ถือว่าผูกพันผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง

การที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจัดการกองทุน
รวมนี ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที จะผูกพันตามข้อกําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมและ
ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม

โครงการจัดการกองทุนรวมที ผ่านการอนุมัติจากสํานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็น
ส่วนหนึ งของข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม

REFERENCE CODE : 

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอเทิร์มฟันด์ 5Y1

10/11/2558 รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม  [0692/2558] หน้า 10 / 30



คําจํากัดความ / คํานิยาม : 

กองทุน หมายถึง กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอเทิร์มฟันด ์5Y1

โครงการ หมายถึง โครงการจัดการกองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอเทิร์มฟันด ์5Y1 

บริษัทจัดการ หมายถึง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จํากัด

หน่วยลงทุน หมายถึง หน่วยลงทุนของกองทุน

หนังสือชี ชวน หมายถึง หนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุน หมายถึง ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน

ผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย หมายถึง ผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ที กจ.9/2555 ว่าด้วยการกําหนดนิยามผู้ลงทุนสถาบันและผ้ลงทุนรายใหญ่ และที แก้ไขเพิ มเติม

ผู้ดูแลผลประโยชน์ หมายถึง ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) 

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน หมายถึง บุคคลที บริษัทจัดการกองทุนรวมมอบหมายให้ทําหน้าที ขายหรือรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนแล้วแต่กรณี ของกองทุน

นายทะเบียน หมายถึง นายทะเบียนหน่วยลงทุน

ผู้สอบบัญชี หมายถึง ผู้สอบบัญชีของกองทุน

วันทําการ หมายถึง วันเปิดทําการตามปกติของบริษัทจัดการ

เสนอขายครั งแรก หมายถึง เสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก

จองซื อ หมายถึง จองซื อหน่วยลงทุนในการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก

หนังสือรับรองสิทธิ หมายถึง หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน

มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหารด้วยจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดตามทะเบียน
หน่วยลงทุน เมื อสิ นวันที คํานวณนั น โดยคํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขที มีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษ
ทศนิยมตามหลักสากล

ตลาดหลักทรัพย์ หมายถึง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สมาคมตลาดตราสารหนี ไทย หมายถึง สมาคมตลาดตราสารหนี ไทย ซึ งจัดตั งขึ นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์

บริษัทจดทะเบียน หมายถึง บริษัทที มีหุ้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทขึ นทะเบียน หมายถึง บริษัทที มีหลักทรัพย์ซื อขายในสมาคมตลาดตราสารหนี ไทย

ใบแสดงสิทธิ หมายถึง ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (depositary receipt) 

หลักทรัพย์อ้างอิง หมายถึง หลักทรัพย์ประเภทใดประเภทหนึ งที ออกโดยบริษัทจดทะเบียนและใช้เพื อรองรับใบแสดงสิทธิ

คําเสนอซื อ หมายถึง คําเสนอซื อหลักทรัพย์ของกิจการเป็นการทั วไปที ผู้ทําคําเสนอซื อต้องปฏิบัติตามประกาศว่าด้วยหลัก
เกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื อครอบงํากิจการ

แก้ไขราคาย้อนหลัง หมายถึง แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องโดยแก้ไขราคาย้อนหลัง
ตั งแต่วันที ราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องจนถึงปัจจุบัน

การชดเชยราคา หมายถึง การเพิ มหรือลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที มีราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
หรือการจ่ายเงินซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องแทนการเพิ มหรือลด
จํานวนหน่วยลงทุน

กิจการ หมายถึง บริษัทที มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทที มีหลักทรัพย์ซื อขายในศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์
หรือบริษัทมหาชนจํากัด

กลุ่มกิจการ หมายถึง บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีที สภาวิชาชีพบัญชีกําหนดเกี ยวกับการจัดทํางบการเงิน
รวม

สถาบันการเงิน หมายถึง สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยดอกเบี ยเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงิน

สมาคม หมายถึง สมาคมที เกี ยวเนื องกับธุรกิจหลักทรัพย์ที ได้รับอนุญาตและจดทะเบียนกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
โดยมีวัตถุประสงค์เพื อทําการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทที เกี ยวกับการจัดการลงทุน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

กฎหมาย ก.ล.ต. หมายถึง พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ
หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ปัจจุบันและที แก้ไขเพิ มเติม

มูลค่าธุรกรรม หมายถึง ราคาซื อรวมผลประโยชน์ที กองทุนพึงได้รับจากธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืนจนถึงวันที มีการ
คํานวณ

1. ชื อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

1.1. ชื อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอเทิร์มฟันด์ 5Y1 

1.2. ชื อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  Asset Plus AI Term Fund 5Y1 

1.3. ชื อย่อ :  ASPAITF5Y1 

1.4. ประเภทโครงการ :  กองทุนเปิด

1.5. ประเภทการขาย :  ขายครั งเดียว

1.6. การกําหนดอายุโครงการ :  กําหนด

1.7. อายุโครงการ : 5  ปี   เดือน   วัน

1.8. อายุโครงการถึงวันที  (กรณีกําหนดอายุเป็นช่วงเวลา) : 

1.9. เงื อนไข (อายุโครงการ) : 

ประมาณ 5 ปี แต่ไม่ต่ํากว่า 4 ปี 11 เดือน และไม่เกิน 5 ปี 1 เดือน นับตั งแต่วันถัดจากวันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุน
รวม โดยบริษัทจัดการจะแจ้งวันครบอายุโครงการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบทางไปรษณีย์ ภายใน 30 วันนับตั งแต่วันถัดจากวัน
จดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะยุติการจัดตั งโครงการ หากหลังจากปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก มูลค่าหน่วยลงทุนที 
จําหน่ายได้แล้วทั งหมดคํานวณตามมูลค่าที ตราไว้ของหน่วยลงทุนตํ่ากว่ามูลค่าขั นตํ่าที จะลงทุนในหลักทรัพย์ได้ตาม
วัตถุประสงค์ของกองทุน โดยบริษัทจัดการจะคืนเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนตามที ระบุไว้ในข้อ 5.2.7
“การคืนเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุน”

1.10. ลักษณะโครงการ :  กองทุนรวมที เสนอขายเฉพาะผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย

2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที ตราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที 
เสนอขาย : 

2.1. จํานวนเงินทุนของโครงการ : 1,000,000,000.00 บาท

2.2. เงื อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) : 

ระหว่างระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจํานวนเงินทุนของ
โครงการได้ไม่เกิน ร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ

2.3. มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย : 10.0000 บาท

2.4. จํานวนหน่วยลงทุน : 100,000,000.0000 หน่วย

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรก : 10 บาท

2.6. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก : 50,000.00 บาท

2.7. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป : 

2.8. มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด

2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่าของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด

2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด

2.12. รายละเอียดเพิ มเติม : 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน
ลักษณะพิเศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า ประเภทและอัตราส่วนการ
ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

เพื อเพิ มทางเลือกในการลงทุนสําหรับผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย (accredited investors) ที มีศักยภาพในการดูแลตนเอง ที มุ่งหวัง
ผลตอบแทนที ดี และยอมรับความเสี ยงของการลงทุนได้ในระดับสูง

3.2. ชนิดกองทุนรวม :  ลงทุนโดยตรง

3.3. ประเภทกองทุนรวม :  ทั วไป

3.4. นโยบายการลงทุน :  ตราสารแห่งหนี 

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้าม)ี :  

3.6. การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) :  ลงทุน
เพื อ การลดความเสี ยง (Hedging)

3.7. การลงทุนในตราสารที มีลักษณะของสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ไม่ลงทุน

3.8. ลักษณะพิเศษ : 

ไม่มี

3.9. รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 

รายละเอียดเพิ มเติมเกี ยวกับนโยบายการลงทุน

1. กองทุนมีนโยบายที จะลงทุนในตราสารแห่งหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน ตราสารทางการเงิน และ/หรือเงินฝาก และ/หรือหลัก
ทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดให้กองทุนลงทุนได้

2. กองทุนอาจจะพิจารณาลงทุนในตราสารแห่งหนี ต่างประเทศ และอาจเข้าทําสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives)โดยมี
วัตถุประสงค์เพื อลดความเสี ยง (Hedging) จากการลงทุน ตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกําหนด
โดยจะไม่ลงทุนในหรือมีไว้ซึ งตราสารที มีลักษณะของสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured note)

3. กรณีที กองทุนมีการลงทุนในต่างประเทศ บริษัทจัดการมีนโยบายที จะทําการป้องกันความเสี ยงด้านอัตราแลกเปลี ยนเงินตรา
ต่างประเทศเต็มจํานวน (Fully hedge)

4. กองทุนอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ งตราสารแห่งหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือตํ่ากว่าที สามารถลงทุนได้ (NonInvestment
Grade) และ/หรือตราสารที ไม่ได้รับการจัดอ้นดับความน่าเชื อถือ (Unrated Securities) ซึ งเป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือได้รับ
ความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

3.10. การลงทุนในต่างประเทศ : ลงทุนในต่างประเทศบางส่วน
วงเงินการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน ไม่เกิน 0  ล้านเหรียญ หรือไม่เกินร้อยละ 79.00  ของ NAV
และมีนโยบายลดหรือป้องกันความเสี ยงจากอัตราแลกเปลี ยนทั งหมดที มีอยู่

3.11. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 

กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในต่างประเทศไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและไม่เกินวงเงินที ได้รับจัดสรร

3.12. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.12.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในประเทศ : 

บริษัทจัดการจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื นอย่างใดอย่างหนึ งหรือหลาย
อย่างตามที ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนประกาศกําหนดดังต่อไปนี รวมถึงการลงทุนในหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือหาดอกผลโดย
วิธีอื นอย่างใด ตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการกํากับตลาดทุนจะได้มี
ประกาศแก้ไขหรือเพิ มเติม หรือผ่อนผันให้กองทุนรวมสามารถลงทุนได้เพิ มเติมในอนาคตอีกด้วย
3.12.1.1 ตราสารแห่งหนี ในประเทศ ได้แก่ หลักทรัพย์ ตราสาร หรือสัญญา ที เสนอขายในประเทศ หรือมีผู้ออกหรือคู่สัญญา
เป็นนิติบุคคลที จัดตั งขึ นตามกฎหมายไทย ดังต่อไปนี 
(1) ตราสารแห่งหนี ที มีลักษณะคล้ายเงินฝาก ได้แก่
(1.1) ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน บัตรเงินฝาก หรือหุ้นกู้ระยะสั น ที ธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น ธนาคารพาณิชย์ หรือ
บริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกัน
(1.2) ตั วแลกเงินหรือตั วสัญญาใช้เงินที บริษัทหลักทรัพย์ที ประกอบธุรกิจประเภทการให้สินเชื อเพื อธุรกิจหลักทรัพย์เป็นผู้ออก
ซึ งกําหนดวันใช้เงินตามตั วไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตั ว และเป็นตั วเมื อทวงถามหรือเมื อได้เห็น
(1.3) ตั วแลกเงินหรือตั วสัญญาใช้เงินอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที ออก ซึ งมีอันดับความน่าเชื อถือดังต่อไปนี 
(ก) อันดับความน่าเชื อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับแรก ทั งนี ในกรณีที เป็นอันดับความน่าเชื อถือของผู้
ออกตราสาร ต้องเป็นอันดับความน่าเชื อถือที ได้มาจากการจัดอันดับความน่าเชื อถือระยะสั น (shortterm rating) ด้วย หรือ
(ข) อันดับความน่าเชื อถือของผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกัน อยู่ในอันดับที สามารถลงทุนได ้(investment
grade) ทั งนี โดยการจัดอันดับความน่าเชื อถือของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื อถือภายใต้ชื อ Standard & Poor หรือ
Moody’s หรือ Fitch หรือสถาบันอื นที สํานักงานกําหนดเพิ มเติม
(2) ตราสารแห่งหนี ทั วไป ได้แก่
(2.1) ตราสารภาครัฐไทย อันได้แก่
(ก) ตั วเงินคลัง
(ข) พันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
(ค) พันธบัตร ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน หุ้นกู้ หรือใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้นกู้ ที กระทรวงการคลังหรือกองทุนเพื อการ
ฟื นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินเป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล หรือผู้ค้ําประกัน
(2.2) ตราสารภาครัฐต่างประเทศ อันได้แก่ ตราสารที มีรูปแบบทํานองเดียวกับตราสารภาครัฐไทยที รัฐบาลต่างประเทศ
องค์การหรือหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศ รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศ เป็นผู้ออก
หรือผู้ค้ําประกัน ทั งนี ตราสารดังกล่าวต้องมีลักษณะตามเงื อนไขท้ายข้อ 3.12.1.1 ด้วย
(2.3) ตราสารที เปลี ยนมือได้ ซึ งหมายถึง พันธบัตร ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน หรือหุ้นกู้ที ไม่รวมถึงหุ้นกู้แปลงสภาพและหุ้น
กู้อนุพันธ์ ที สํานักงานอนุญาตให้เสนอขายในลักษณะทั วไปหรือในลักษณะจํากัด หรือที ออกภายใต้ข้อผูกพันที กําหนดและ
อนุญาตโดยกระทรวงการคลัง หรือที นิติบุคคลที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ นเป็นผู้ออก หรือที เป็นหลักทรัพย์ที ออกใหม่ ซึ งผู้
ออกหลักทรัพย์ได้เสนอขายหลักทรัพย์ที ออกใหม่นั นทั งหมดต่อผู้ถือหุ้นโดยได้รับชําระราคาเต็มมูลค่าที เสนอขายจากผู้ถือหุ้น
ทั งนี ตราสารที เปลี ยนมือได้ต้องมีลักษณะตามเงื อนไขท้ายข้อ 3.12.1.1 ด้วย
(2.4) ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทยที มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้ที ไม่ใช่หุ้นกู้
อนุพันธ์
(2.5) ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน หุ้นกู้ หรือใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้นกู้ ที เสนอขายในต่างประเทศโดยมีผู้ออกเป็น
นิติบุคคลที จัดตั งขึ นตามกฎหมายไทย ทั งนี หุ้นกู้ดังกลา่วไมร่วมถงึหุน้กูแ้ปลงสภาพและหุน้กูอ้นุพันธ์
(2.6) หน่วยลงทุนหรือใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหน่วยลงทุนของกอ งทุนรวมตราสารแห่งหนี หรือของกองทุนรวมอื นที มีนโย
บายการลงทุนเฉพาะเงินฝาก ตราสารแห่งหนี หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที สํานักงานกําหนด หรือให้ความเห็นชอบ เช่น
กองทุนรวมตลาดเงิน เป็นต้น
(2.7) ธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืน ทั งนี บริษัทจัดการต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
(2.8) ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์โดยหลักทรัพย์ที ให้ยืมเป็นตราสารแห่งหนี ตาม (1.1)(1.2)(1.3) (2.1)(2.2)(2.3)(2.4)
หรือ (2.6) ทั งนี บริษัทจัดการต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

ในกรณีที ตราสารแห่งหนี ตามข้อ 3.12.1.1 เป็นตั วแลกเงินหรือตั วสัญญาใช้เงินที มีการจ่ายผลตอบแทน ผลตอบแทนนั นต้อง
อยู่ในรูปอัตราดอกเบี ยคงที หรืออัตราดอกเบี ยลอยตัวเท่านั น

การรับรอง รับอาวัล สลักหลัง หรือคํ้าประกันของบุคคลที กําหนดไว้ในข้อ 3.12.1.1 ต้องเป็นการรับรองตลอดไป รับอาวัลทั ง
จํานวน สลักหลังโอนประเภทมีสิทธิไล่เบี ยโดยไม่มีข้อกําหนดลบล้างหรือจํากัดความรับผิดของผู้สลักหลัง หรือค้ําประกันต้น
เงินและดอกเบี ยเต็มจํานวนแบบไม่มีเงื อนไข

เงื อนไข : ตราสารภาครัฐต่างประเทศตามข้อ (2.2) และตราสารที เปลี ยนมือได้ตามข้อ (2.3) ต้องมีลักษณะดังต่อไปนี 
(1) เป็นตราสารขึ นทะเบียนในสมาคมตลาดตราสารหนี ไทย
(2) มีราคาที เหมาะสมตามที สมาคมตลาดตราสารหนี ไทยกําหนด หรือมีผู้แสดงตนต่อบุคคลทั วไปว่าพร้อมจะเสนอราคาซื อ
และรับซื อตราสารนั น ในราคาดังกล่าว (bid price แบบ firm quote) ตามจํานวนและวิธีการที สมาคมตลาดตราสารหนี ไทย
กําหนดอยู่เสมอ โดยได้ส่งสําเนาราคาแก่สมาคมตลาดตราสารหนี ไทยตลอดอายุของตราสารนั น และ
(3) เป็นตราสารที เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 
(ก) ในกรณีที เป็นตราสารภาครัฐต่างประเทศ ตราสารดังกล่าวต้องเป็นตราสารที มีอันดับความน่าเชื อถือของตราสารหรือของผู้
ออกตราสารอยู่ในอันดับที สามารถลงทุนได ้(investment grade) เว้นแต่ผู้ออกตราสารดังกล่าวเป็นรัฐวิสาหกิจตามกฎหมาย
ต่างประเทศ ตราสารนั นต้องมีอันดับความน่าเชื อถือของตราสารอยู่ในอันดับที สามารถลงทุนได ้(investment grade) เท่านั น
(ข) ในกรณีที ผู้ออกตราสารเป็นนิติบุคคลต่างประเทศ ตราสารนั นต้องมีอันดับความน่าเชื อถือของตราสารอยู่ในอันดับที 
สามารถลงทุนได ้(investment grade) 
(ค) ในกรณีที กองทุนลงทุนในตราสารอื นนอกเหนือจาก (ก) และ (ข) ในการเสนอขายครั งแรก หากตราสารดังกล่าวไม่มี
อันดับความน่าเชื อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับที สามารถลงทุนได ้(investment grade) ตราสารนั นต้อง
มีบริษัทจัดการไม่ต่ํากว่าสามรายเป็นผู้ซื อตราสารดังกล่าวเพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนภายใต้การจัดการ

3.12.1.2 ตราสารกึ งหนี กึ งทุน ได้แก่
(1) หุ้นกู้แปลงสภาพที เสนอขายในประเทศ ซึ งต้องมีลักษณะตามเงื อนไขในท้ายข้อ 3.12.1.1 (1) และ (2) ทั งนี ในกรณีที 
กองทุนลงทุนในหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวในการเสนอขายครั งแรก หุ้นกู้แปลงสภาพนั นต้องเป็นหุ้นกู้แปลงสภาพที มีอันดับ
ความน่าเชื อถืออยู่ในอันดับที สามารถลงทุนได ้(investment grade) หรือเป็นหุ้นกู้แปลงสภาพที มีบริษัทจัดการไม่ตํ่ากว่าสาม
รายเป็นผู้ซื อตราสารดังกล่าวเพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนภายใต้การจัดการ
ในกรณีที หุ้นกู้แปลงสภาพตามวรรคหนึ งมีการค้ําประกัน การค้ําประกันดังกล่าวต้องเป็นการค้ําประกันต้นเงินและดอกเบี ยเต็ม
จํานวนแบบไม่มีเงื อนไข
(2) หุ้นกู้แปลงสภาพที เสนอขายในต่างประเทศโดยมีผู้ออกเป็นนิติบุคคลที จัดตั งขึ นตามกฎหมายไทย

นอกจากนี ในการลงทุนในตราสารกึ งหนี กึ งทุนนั น ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 
(1) ในขณะที ลงทุน หรือได้มา มูลค่าของหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวมีมูลค่าสูงกว่าราคาตลาดของหุ้นที รองรับหุ้นกู้แปลงสภาพ
นั น (out of the money) 
(2) ในกรณีที มีการใช้สิทธิแปลงสภาพ ให้บริษัทจัดการขายหุ้นที ได้รับจากการแปลงสภาพนั นภายใน 30 วัน นับแต่วันที ได้หุ้น
ดังกล่าวมา
การใช้สิทธิแปลงสภาพตาม (2) หมายความว่า การแปลงสภาพแห่งสิทธิในหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้น ไม่ว่าการแปลงสภาพดัง
กล่าวจะเกิดจากการใช้สิทธิแปลงสภาพหรือเกิดจากข้อกําหนดบังคับการแปลงสภาพ

3.12.1.3 เงินฝากในสถาบันการเงินตามกฎหมายไทย

3.12.1.4 สัญญาซื อขายล่วงหน้าที มีตัวแปรเป็นอัตราแลกเปลี ยนเงิน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื อลดความเสี ยง (hedging) ตาม
หลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

3.12.1.5 หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์

3.12.1.6 ทรัพย์สินอื นที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กําหนดเพิ มเติมในอนาคต หรือทรัพย์สินอื นที มีลักษณะทํานองเดียว
กับ 3.12.1.1 – 3.12.1.5 โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

3.12.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในต่างประเทศ : 

บริษัทจัดการอาจลงทุนในทรัพย์สินในต่างประเทศเพื อกองทุนได้เทียบเท่ากับประเภททรัพย์สินในประเทศ โดยกรอบประเทศ
ที ลงทุนต้องมีคุณสมบัติดังนี 
1. มีการเสนอขายในประเทศที มีหน่วยงานกํากับดูแลเป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO หรือประเทศที มีตลาดหลักทรัพย์เป็น
สมาชิกของ WFE 
2. การลงทุนนั นต้องไม่ทําให้การจัดการกองทุนเบี ยงเบนไปจากวัตถุประสงค์ หรือนโยบายการลงทุนของกองทุนและไม่ทําให้
กองทุนขาดทุนเป็นมูลค่าสูงกว่ามูลค่าลงทุน
3. บริษัทจัดการต้องสามารถเข้าถึงข้อมูลเกี ยวกับหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินดังกล่าวเป็นภาษาอังกฤษผ่านระบบอินเตอร์เนตได้
4. มีข้อมูลทางด้านราคาที สะท้อนมูลค่ายุติธรรม โดยเป็นราคาที น่าเชื อถือ อ้างอิงได้ และสอดคล้องตามหลักวิชาการอันเป็นที 
ยอมรับในระดับสากล
5. มีการคุ้มครองประโยชน์ของผู้ลงทุน (investor protection) ที ถือได้ว่าเทียบเท่ากับการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที 
มีลักษณะคล้ายกันในประเทศไทย
6. ลักษณะอื นใดที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจกําหนดเพิ มเติม

3.12.2.1 ตราสารแห่งหนี ต่างประเทศ ได้แก่ หลักทรัพย์หรือตราสารที ออกโดยบุคคลต่างประเทศ และเสนอขายในต่าง
ประเทศ
(1) ตราสารภาครัฐต่างประเทศ อันได้แก่
(1.1) พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี ที รัฐบาลต่างประเทศ องค์การหรือหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศหรือองค์การระหว่าง
ประเทศเป็นผู้ออก หรือผู้ค้ําประกัน
(1.2) พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี ที รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายต่างประเทศเป็นผู้ออก หรือผู้ค้ําประกัน
(2) ตราสารแห่งหนี ภาคเอกชน อันได้แก่ ตราสารแห่งหนี ที ออกโดยนิติบุคคลต่างประเทศ ทั งนี ผู้ลงทุนต้องสามารถเข้าถึง
ข้อมูลเกี ยวกับตราสารแห่งหนี ดังกล่าวเป็นภาษาอังกฤษผ่านระบบอินเตอร์เนตด้วย
(3) ตราสารแห่งหนี อื น อันได้แก่ หน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที เป็นกองทุนรวมตราสารแห่งหนี หรือกองทุนรวมอื น
ที มีนโยบายการลงทุนเฉพาะเงินฝาก ตราสารแห่งหนี หรือทรัพย์สินอื นที สํานักงานให้ความเห็นชอบให้ลงทุนได้ เช่น กองทุน
รวมตลาดเงิน เป็นต้น ซึ งต้องเป็นไปตามเงื อนไขที สํานักงานคณะกํารรมการ ก.ล.ต.ประกาศกําหนด ดังต่อไปนี 
(3.1) ต้องเป็นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที อยู่ภายใต้การกํากับดูแลของหน่วยงานกํากับดูแล
ด้านหลักทรัพย์และตลาดซื อขายหลักทรัพย์ที เป็นสมาชิกสามัญของ International Organizations of Securities 
Commission (IOSCO) หรือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที มีการซื อขายในตลาดซื อขายหลักทรัพย์
ที เป็นสมาชิกของ World Federations of Exchange (WFE) 
(3.2) ต้องเป็นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที มีทรัพย์สินที ลงทุนเป็นประเภทและชนิดเดียวกับ
ทรัพย์สินที กองทุนอาจลงทุนหรือมีไว้ได้ เว้นแต่เป็นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที มีนโยบาย
การลงทุนในทองคําโดยตรง
(3.3) ในกรณีที เป็นการลงทุนหรือมีไว้เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป (retail fund) กองทุน
สํารองเลี ยงชีพ หรือกองทุนส่วนบุคคลรายย่อย หน่วยลงทุนที จะลงทุนหรือมีไว้ได้ ต้องเป็นหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมต่างประเทศที จัดตั งขึ นเพื อผู้ลงทุนทั วไปเช่นกัน
(3.4) ต้องไม่ใช่หน่วยลงทุนของกองทุนรวมประเภทเฮ็ดจ์ฟันด ์(hedge fund)

3.12.2.2 ตราสารหนี ที มีลักษณะคล้ายเงินฝาก ได้แก่ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน บัตรเงินฝาก หรือหุ้นกู้ระยะสั นที 
ออกโดยสถาบันการเงินต่างประเทศ ที ตั งอยู่ในประเทศที กองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินต่างประเทศ ทั งนี ให ้
หมายรวมถึงการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงิน (money market fund) ในต่างประเทศด้วย โดยการ
มีไว้ซึ งเงินฝากหรือตราสารดังกล่าวต้องมีวัตถุประสงค์เพื ออํานวยความสะดวกหรือป้องกันปัญหาในการดําเนินงานใน
ต่างประเทศของกองทุน เช่น เพื อรอการลงทุน หรือเพื อชําระค่าใช้จ่าย หรือเพื อรักษาสภาพคล่องของกองทุนเป็นต้น

3.12.2.3 สัญญาซื อขายล่วงหน้าที มีวัตถุประสงค์ เพื อการลดความเสี ยง (hedging) ตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

3.12.2.4 เงินฝากในสถาบันการเงินต่างประเทศ

3.13.2.5 ใบแสดงสิทธิในประโยชน์ที เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงที มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นพันธบัตร หรือหุ้นกู้ที มิใช่หุ้นกู้อนุพันธ์

3.12.2.6 หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และตราสารของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศ

3.12.2.7 ทรัพย์สินอื นที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กําหนดเพิ มเติมในอนาคตหรือทรัพย์สินอื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับ
ข้อ 3.12.2.1 3.12.2.6 โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน

3.13. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม : 

3.13.1. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นในประเทศ : 

บริษัทจัดการจะลงทุนหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื นเพื อเป็นทรัพย์สินของ
กองทุนรวม ตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนดดังต่อไปนี ในกรณีที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศแก้ไขเปลี ยนแปลงอัตราส่วนการลงทุน
บริษัทจัดการจะลงทุนให้เป็นไปตามประกาศที แก้ไขด้วย

3.13.1.1 บริษัทจัดการอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินดังต่อไปนี เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม โดยไม่จํากัดอัตราส่วน
(1) ตราสารภาครัฐไทย
(2) ตราสารภาครัฐต่างประเทศตามข้อ 3.12.1.2 (2.2) ที มีอันดับความน่าเชื อถืออยู่ในสองอันดับแรก หรือสัญญาซื อขายล่วง
หน้าที มีสินค้าเป็นตราสารดังกล่าว

ในกรณีของกองทุนรวมเปิด มูลค่าของตราสารภาครัฐต่างประเทศตามข้อ (2) เมื อรวมกันแล้วต้องไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่า
ตราสารนั นในแต่ละรุ่น เว้นแต่เป็นกองทุนรวมเปิดที มีการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งล่วงหน้าซึ งระบุเวลาแน่นอน
(auto redemption) 

3.13.1.2 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งตราสารภาครัฐต่างประเทศที นอกเหนือจากข้อ 3.13.1.1 (2) หรือสัญญาซื อขาย
ล่วงหน้าที มีสินค้าเป็นตราสารดังกล่าว เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนได้ โดยมีมูลค่ารวมกันทั งสิ นเมื อคํานวณเฉพาะผู้ออกหรือ
ผู้เป็นคู่สัญญารายนั น ไม่เกินร้อยละ 35 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

การคํานวณอัตราส่วนตามวรรคหนึ ง ให้นับตราสารตามวรรคหนึ งและทรัพย์สินทุกประเภทที ผู้ออกหรือผู้เป็นคู่สัญญารายดัง
กล่าวเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญา ซึ งกองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินเหล่านั น
รวมในอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าวด้วย
ในกรณีของกองทุนรวมเปิด มูลค่าของตราสารภาครัฐต่างประเทศตามวรรคหนึ ง ต้องไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าตราสารนั นใน
แต่ละรุ่น เว้นแต่เป็นกองทุนรวมเปิดที มีการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งล่วงหน้าซึ งระบุเวลาแน่นอน (auto
redemption) 

3.13.1.3 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินดังต่อไปนี ซึ งธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น ธนาคารพาณิชย์
หรือบริษัทเงินทุนรายใดเป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญา เพื อเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนได้ โดยมีมูลค่ารวมกันทั งสิ นเมื อคํานวณเฉพาะธนาคารหรือบริษัทเงินทุนรายนั น ไม่เกินร้อยละ 25 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
(1) ตราสารแห่งหนี ในประเทศ ตามข้อ 13.2.1.1
(2) ตราสารกึ งหนี กึ งทุน ตามข้อ 13.2.1.2 
(3) เงินฝากในสถาบันการเงินตามกฎหมายไทย ตามข้อ 13.2.1.3
(4) สัญญาซื อขายล่วงหน้าตามข้อ 3.12.1.4 ที คู่สัญญามี อันดับความน่าเชื อถืออยู่ในอันดับที สามารถลงทุนได ้(investment
grade)
การคํานวณอัตราส่วนตามวรรคหนึ ง ให้นับตราสารตามวรรคหนึ งและทรัพย์สินตามข้อ 3.13.1.7 (1) ที ธนาคารหรือบริษัทเงิน
ทุนดังกล่าวเป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญา ซึ งกองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้รวมใน
อัตราส่วนดังกล่าว โดยในกรณีของธนาคารพาณิชย์หากธนาคารพาณิชย์นั นเป็นสาขาของธนาคารต่างประเทศให้นําทรัพย์สินที 
นาคารต่างประเทศดังกล่าวเป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้อาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ําประกันหรือคู่สัญญา ซึ งกองทุนได้ลงทุนหรือมี
ไว้รวมในอัตราส่วนดังกล่าวด้วย

ทั งนี ในกรณีที กองทุนมีเงินฝากในนิติบุคคลตามวรรคหนึ ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื อการดําเนินงานของกองทุน มิให้นับมูลค่าของ
เงินฝากดังกล่าวรวมในอัตราส่วนตามวรรคหนึ ง

3.13.1.4 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินดังต่อไปนี ที บุคคลใดเป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลัก
หลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญา เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนได้ โดยมีมูลค่ารวมกันทั งสิ นเมื อคํานวณเฉพาะผู้ออก ผู้สั งจ่าย
ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญารายนั น ไม่เกินร้อยละ 25 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
(1) ตราสารแห่งหนี ในประเทศตามข้อ 3.12.1.1 
(2) ตราสารกึ งหนี กึ งทุนตามข้อ 3.12.1.3 
(3) สัญญาซื อขายล่วงหน้า ตามข้อ 3.12.1.4 ที คู่สัญญามีอันดับความน่าเชื อถืออยู่ในอันดับที สามารถลงทุนได ้(investment
grade) 
ตราสารแห่งหนี ตาม (1) มิให้หมายความรวมถึงหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที ถูกจัดให้เป็นตราสารแห่งหนี ตามข้อ 3.12.1.1

3.13.1.5 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินที กลุ่มกิจการใดเป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้คํ้า
ประกัน หรือคู่สัญญา เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนได้ โดยมีมูลค่ารวมกันทั งสิ นของกลุ่มกิจการนั นไม่เกินอัตราอย่างใดอย่าง
หนึ งดังต่อไปนี แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า
(1) ร้อยละสามสิบของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน
(2) อัตราที คํานวณได้จากนํ้าหนักของกลุ่มกิจการดังกล่าวในตัวชี วัด (benchmark) ของกองทุนนั นรวมกับร้อยละสิบของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนนั น ทั งนี ตัวชี วัดดังกล่าวต้องเป็นดัชนีหรือองค์ประกอบของดัชนี ที มีการเผยแพร่อย่างกว้างขวาง
และสอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนั น

3.13.1.6 การลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินที บริษัทในกลุ่มกิจการใดเป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย หรือคู่สัญญา เพื อเป็นทรัพย์สินของกอง
ทุน หากทรัพย์สินดังกล่าวเป็นองค์ประกอบที ใช้ในการคํานวณตัวชี วัด (benchmark) ของกองทุนนั น บริษัทจัดการอาจลงทุน
หรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินดังกล่าวโดยมีมูลค่ารวมกันทั งสิ นเมื อคํานวณเฉพาะผู้ออก ผู้สั งจ่าย หรือคู่สัญญารายนั น ไม่เกินอัตราที 
คํานวณได้จากนํ้าหนักของทรัพย์สินดังกล่าวในตัวชี วัดรวมกับร้อยละสิบของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั งนี เฉพาะใน
กรณีที อัตราดังกล่าวสูงกว่าอัตราส่วนที กําหนดไว้ในข้อ 3.13.1.3 และข้อ 3.13.1.4 แล้วแต่กรณี
มิให้นําความในข้อ 3.13.1.3 และข้อ 3.13.1.4 มาใช้บังคับกับกรณีตามวรรคหนึ ง

3.13.1.7 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินอื นนอกเหนือจากกรณีที กําหนดไว้ในข้อ 3.13.1.2 ข้อ 3.13.1.3 และ
ข้อ 3.13.1.4 เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมตามอัตราส่วนดังต่อไปนี 
(1) การลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินดังกล่าวซึ งบุคคลใดเป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่
สัญญา ต้องมีมูลค่ารวมกันทั งสิ นเมื อคํานวณเฉพาะผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญา
รายนั น ไม่เกินร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
(2) การลงทุนในหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินตาม (1) เมื อคํานวณรวมทุกบุคคลที เป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง
ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญาแล้วต้องมีมูลค่ารวมกันทั งสิ นไม่เกินร้อยละ15 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

3.13.1.8 ในกรณีของกองทุนรวม ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมลงทุนหรือมีไว้ซึ งเงินฝาก บัตรเงินฝาก ตั วแลกเงิน หรือตั ว
สัญญาใช้เงิน ที ธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ บรรษัทตลาดรอง
สินเชื อที อยู่อาศัย หรือสถาบันการเงินที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น เป็นผู้ออกหรือคู่สัญญา เป็นจํานวนที มีมูลค่ารวมโดยเฉลี ย
ในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 45 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

อัตราส่วนตามวรรคหนึ งมิให้นํามาใช้บังคับกับกองทุนรวมที มีการกําหนดอายุโครงการตั งแต่หนึ งปีขึ นไป ทั งนี เฉพาะในระยะ
เวลาหกเดือนก่อนวันครบกําหนดอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม
ในกรณีที เงินฝากหรือตราสารแห่งหนี ที มีลักษณะคล้ายเงินฝากที กองทุนรวมลงทุนในหรือมีไว้เกินอัตราส่วนที กําหนดตามวรรค
หนึ ง ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินดังกล่าวให้มีมูลค่ารวมโดยเฉลี ยไม่เกินร้อยละ 45 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมภายในสามสิบวันนับแต่วันสิ นรอบปีบัญชีนั น ทั งนี ให้คํานวณอัตราส่วนการลงทุนหรือมีไว้ซึ ง
ทรัพย์สินดังกล่าวโดยเฉลี ยตั งแต่วันแรกของรอบปีบัญชีนั นจนถึงวันที ทรัพย์สินนั นมีมูลค่าเป็นไปตามอัตราส่วนดังกล่าว

เมื อบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ปฏิบัติตามวรรคสามแล้ว ให้บริษัทรายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมทราบภายใน
วันทําการถัดจากวันที ทรัพย์สินนั นมีมูลค่ารวมโดยเฉลี ยไม่เกินร้อยละ 45 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม เพื อให้ผู้
ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ตรวจสอบการปฏิบัติดังกล่าว ทั งนี บริษัทต้องดําเนินการให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน
รวมแจ้งให้สํานักงานทราบภายในห้าวันนับแต่วันที ได้รับรายงานจากบริษัทด้วย

หากบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถปฏิบัติตามวรรคสามได้ สํานักงานอาจสั งให้บริษัทเลิกกองทุนรวมนั น

3.13.1.9 ในกรณีที มีเหตุจําเป็นและสมควร เพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนอันเนื องมาจากปัญหาความผันผวน
(fluctuation) ของตลาดเงินและตลาดทุนในวงกว้างในรอบปีบัญชีใด บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจขอผ่อนผันต่อสํานักงาน
เพื อไม่ต้องนําการลงทุนในหรือมีไว้ซึ งเงินฝาก บัตรเงินฝาก ตั วแลกเงิน หรือตั วสัญญาใช้เงิน ในช่วงเวลาที เกิดความผันผวนดัง
กล่าวมารวมคํานวณอัตราส่วนการลงทุนตามข้อ 3.13.1.8 ได้สําหรับรอบปีบัญชีนั น

3.13.1.10 บริษัทจัดการอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ งสัญญาซื อขายล่วงหน้า ที มีวัตถุประสงค์เพื อการลดความเสี ยง (hedging)
เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนได้ โดยไม่เกินมูลค่าความเสี ยงทั งหมดที กองทุนมีอยู่

3.13.1.11 การคํานวณมูลค่าการลงทุนหรือมีไว้ซึ งสัญญาซื อขายล่วงหน้าเพื อการคํานวณอัตราส่วนการลงทุน ตามข้อ
3.13.1.2 ข้อ 3.13.1.3 และข้อ 3.13.1.4 ให้นับมูลค่าที คู่สัญญาอีกผ่ายหนึ งมีหน้าที ต้องชําระตามสัญญาซื อขายล่วงหน้า รวม
คํานวณในอัตราส่วนของบุคคลที เป็นคู่สัญญาดังกล่าว เว้นแต่กรณีที กองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้ซึ งสัญญานั น ในศูนย์ซื อขาย
สัญญาซื อขายล่วงหน้า บริษัทจัดการไม่ต้องคํานวณมูลค่าและอัตราส่วนตามที กําหนดในข้อดังกล่าว

3.13.1.12 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนได้
โดยมีมูลค่าไม่เกินร้อยละ 25 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

3.13.1.13 บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งหน่วยลงทุนและใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหน่วยลงทุนเพื อเป็น
ทรัพย์สินของกองทุนรวมได้ ไม่เกินอัตราส่วนดังต่อไปนี ทั งนี การลงทุนดังกล่าวไม่รวมถึงหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย์
(1) ลงทุนหรือมีไว้ซึ งหน่วยลงทุนและใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหน่วยลงทุนของแต่ละกองทุนรวมที บริษัทจัดการอื นเป็นผู้รับ
ผิดชอบดําเนินการ ไม่เกินร้อยละ 25 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของแต่ละกองทุนรวมที บริษัทจัดการเป็นผู้รับผิดชอบดําเนินการ
(2) ลงทุนหรือมีไว้ซึ งหน่วยลงทุนและใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหน่วยลงทุนของทุกกองทุนรวมที บริษัทจัดการอื นเป็นผู้รับผิด
ชอบดําเนินการ ไม่เกินร้อยละ 25 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของแต่ละกองทุนรวมที บริษัทจัดการเป็นผู้รับผิดชอบดําเนินการ

3.13.1.14 บริษัทจัดการอาจทําธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืนในนามกองทุนได้ โดยมีมูลค่าธุรกรรมรวมกันทั งสิ นไม่เกิน
ร้อยละ 25 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

3.13.1.15 การลงทุนในหรือมีไว้ซึ งธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืน ให้บริษัทจัดการคํานวณอัตราส่วนการลงทุนตาม
ข้อ3.13.1.3 และ 3.13.1.4 ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 
(1) ในกรณีที มูลค่ารวมของหลักทรัพย์ หรือตราสารแห่งหนี ที ซื อและที โอนมาเพื อดํารงมูลค่าธุรกรรมตามประกาศกําหนด (ถ้า
มี) ณ สิ นวันไม่น้อยกว่ามูลค่าธุรกรรม ให้นําหลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนี ดังกล่าวมาคํานวณอัตราสาวนการลงทุนเท่ากับ
มูลค่าธุรกรรม ทั งนี บริษัทจัดการไม่ต้องนําธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืนมาคํานวณอัตราส่วนการลงทุนที คู่สัญญา
(2) ในกรณีมูลค่ารวมของหลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนี ที ซื อและที โอนมาเพื อดํารงมูลค่าธุรกรรมตามประกาศกําหนด (ถ้าม)ี 
ณ สิ นวัน น้อยกว่ามูลค่าธุรกรรม ให้คํานวณอัตราส่วนการลงทุนดังต่อไปนี 
(ก) นําหลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนี ดังกล่าวมาคํานวณอัตราส่วนการลงทุนเท่ากับมูลค่าหลักทรัพย์ หรือตราสารแห่งหนี นั น
ตามราคาตลาด และ
(ข) นําธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืนมาคํานวณอัตราส่วนการลงทุนที คู่สัญญาเท่ากับส่วนต่างของมูลค่าธุรกรรมกับมูลค่า
หลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนี นั นตามราคาตลาด
(3) ในกรณีเป็นธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืนตามสัญญาที มีข้อกําหนดให้คํานวณมูลค่าหลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนี ที 
ซื อและมูลค่าธุรกรรมรวมเป็นยอดสุทธิของธุรกรรมทั งหมดที กองทุนมีอยู่กับคู่สัญญารายเดียวกัน และที สัญญากําหนดให้
สามารถบังคับชําระหนี ตามธุรกรรมใดธุรกรรมหนึ งจากหลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนี ที ซื อหรือทรัพย์สินที โอนเพื อดํารงมูลค่า
ธุรกรรมตามประกาศกําหนด (ถ้ามี) ของธุรกรรมอื นได้ ให้คํานวณอัตราส่วนการลงทุนดังนี 
(ก) ในกรณีที มูลค่ารวมของหลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนี ที ซื อและที โอนมา เพื อดํารงมูลค่าธุรกรรมตามประกาศกําหนด (ถ้า
มี) ณ สิ นวันของแต่ละธุรกรรม มีมูลค่าไม่น้อยกว่ามูลค่าธุรกรรมแต่ละธุรกรรมนั น ให้คํานวณอัตราสาวนการลงทุนตามหลัก
เกณฑ์ในข้อ (1) 
(ข) ในกรณีที มูลค่ารวมของหลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนี ที ซื อและที โอนมา เพื อดํารงมูลค่าธุรกรรมตามประกาศกําหนด(ถ้า
มี) ณ สิ นวันของแต่ละธุรกรรม มีมูลค่าน้อยกว่ามูลค่าธุรกรรมแต่ละธุรกรรม ให้คํานวณอัตราส่วนการลงทุนตามหลักเกณฑ์ใน
ข้อ (2) 
(ค) ในกรณีที บางธุรกรรมที มูลค่ารวมของหลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนี ที ซื อและที โอนมาเพื อดํารงมูลค่าธุรกรรมตามประกาศ
กําหนด (ถ้ามี) ณ สิ นวันน้อยกว่ามูลค่าธุรกรรม ให้บริษัทจัดการนําหลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนี ที ซื อของธุรกรรม ที มูลค่า
รวมของหลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนี ที ซื อและที โอนมา เพื อดํารงมูลค่าธุรกรรมตามประกาศกําหนด (ถ้าม)ี ณ สิ นวันไม่น้อย
กว่ามูลค่าธุรกรรม มาคํานวณอัตราส่วนการลงทุนเพิ มเติมเพื อชดเชยส่วนต่างของมูลค่าธุรกรรมกับมูลค่ารวมของหลักทรัพย์
หรือตราสารแห่งหนี ที ซื อและที โอนมา เพื อดํารงมูลค่าธุรกรรมตามประกาศกําหนด (ถ้ามี) ณ สิ นวันของธุรกรรมแรก ทั งนี หาก
ภายหลังการชดเชยส่วนต่างข้างต้น มูลค่าสุทธิของทุกหลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนี ที ซื อโดยมีสัญญาขายคืนยังคงน้อยกว่า
มูลค่าสุทธิของทุกธุรกรรม ให้นําธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืนมาคํานวณอัตราส่วนการลงทุนที คู่สัญญาเท่ากับส่วนต่าง
ดังกล่าว

3.13.1.16 บริษัทจัดการอาจทําธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ของกองทุนได้ โดยมีมูลค่าธุรกรรมรวมกันทั งสิ นไม่เกินร้อยละ
25 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั งนี การคํานวณมูลค่าธุรกรรมดังกล่าว ให้บริษัทจัดการคํานวณโดยใช้มูลค่าหลัก
ทรัพย์ที ให้ยืม รวมผลประโยชน์ที พึงได้รับจนถึงวันที คํานวณมูลค่าธุรกรรมดังกล่าว

ในกรณีที ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ในขณะที กองทุนเข้าทําธุรกรรม มีมูลค่าไม่เกินอัตราส่วนที กําหนดในวรรคหนึ ง หากต่อ
มาธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์นั นมีมูลค่าเกินอัตราส่วนดังกล่าวโดยมิได้เกิดจากการทําธุรกรรมเพิ มเติม บริษัทจัดการจะยังคง
มีไว้ซึ งธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ดังกล่าวต่อไปก็ได้

ให้บริษัทจัดการจัดทํารายงานโดยระบุวันที ทรัพย์สินนั นมีมูลค่าเกินอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดพร้อมสาเหตุ และส่งรายงาน
ดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมทราบภายในสามวันทําการนับแต่วันที ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์นั นมีมูลค่า
เกินอัตราส่วนที กําหนด พร้อมทั งจัดทําสําเนารายงานดังกล่าวไว้ที บริษัทจัดการเพื อให้สํานักงานสามารถตรวจสอบได้

3.13.1.17 ให้บริษัทจัดการคํานวณอัตราส่วนการลงทุนหรือมีไว้ซึ งใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิง
ไทย หน่วยลงทุนของกองทุนรวมพันธบัตรเอเชีย หรือธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 
(1) ในกรณีของใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย ให้นับมูลค่าของหลักทรัพย์อ้างอิงของใบแสดง
สิทธิดังกล่าว รวมในอัตราส่วนสําหรับหลักทรัพย์อ้างอิงดังกล่าวที กําหนดในโครงการนี โดยถือเสมือนหนึ งว่ากองทุนได้ลงทุน
หรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์อ้างอิงนั นโดยตรง ทั งนี บริษัทจัดการอาจไม่นับมูลค่าของใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที เกิดจากหลัก
ทรัพย์อ้างอิงไทยรวมในอัตราส่วนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญาที กําหนดตามข้อ 3.13.1.2 3.13.1.3 3.7.1.4
และข้อ 3.13.1.7 ก็ได้

มูลค่าของหลักทรัพย์อ้างอิงที นํามาคํานวณรวมในอัตราส่วนตามวรรคหนึ งให้มีมูลค่าเท่ากับมูลค่าใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์
ที เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทยที กองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้

(2) ในกรณีของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมพันธบัตรเอเชียบริษัทจัดการจะคํานวณอัตราส่วนการลงทุนโดยวิธีใดวิธีหนึ งดังต่อ
ไปนี 
(ก) นับมูลค่าของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมพันธบัตรเอเชียที กองทุนได้ลงทุนในหรือมีไว้ซึ งหน่วยลงทุนดังกล่าว หรือ
(ข) นับมูลค่าของทรัพย์สินที กองทุนรวมพันธบัตรเอเชียดังกล่าวลงทุนหรือมีไว้ รวมในอัตราส่วนสําหรับทรัพย์สินที กําหนดไว้
ในโครงการนี โดยถือเสมือนหนึ งว่ากองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินนั นโดยตรง
(3) ในกรณีของธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ บริษัทจัดการจะคํานวณอัตราส่วนการลงทุนใน หรือมีไว้ซึ งการให้ยืมหลักทรัพย์
โดยให้นับมูลค่าทรัพย์สินที ให้ยืมรวมในอัตราส่วนสําหรับหลักทรัพย์ที กําหนดไว้ในข้อ 3.13.1.2 3.13.1.3 3.13.1.4 และ
3.13.1.7 โดยถือเสมือนหนึ งว่ากองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์นั นอยู่ ทั งนี บริษัทจัดการอาจไม่นับรวมในอัตราส่วนที 
คํานวณตามคู่สัญญาที กําหนดตามข้อ 3.13.1.2 3.13.1.3 3.13.1.4 และ 3.13.1.7 ก็ได้

3.13.1.18 ในการคํานวณอัตราส่วนตามข้อ 3.13.1.2 และ ข้อ 3.13.1.3 ให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี รวม
ทั งเงื อนไขตามข้อ 3.13.1.18 ด้วย
(1) ในกรณีที ทรัพย์สินดังกล่าวมีผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกัน บริษัทจัดการจะคํานวณอัตราส่วนที ผู้ออก
ทรัพย์สินหรือผู้ที เป็นคู่สัญญาดังกล่าว หรือคํานวณอัตราส่วนผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกัน แล้วแต่กรณีก็ได้
(2) ในกรณีที ทรัพย์สินมีบุคคลมากกว่าหนึ งรายเป็นผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกัน บริษัทจัดการจะเลือก
คํานวณอัตราส่วนที ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกันรายใดรายหนึ งก็ได้

3.13.1.19 การคํานวณอัตราส่วนที ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกันตามข้อ 3.13.1.14 จะทําได้ต่อเมื อบุคคลดัง
กล่าวได้ทําการรับรองตลอดไป รับอาวัลทั งจํานวน สลักหลังโอนประเภทมีสิทธิไล่เบี ยโดยไม่มีข้อกําหนดลบล้างหรือจํากัด
ความรับผิดของผู้สลักหลัง หรือค้ําประกันต้นเงินและดอกเบี ยเต็มจํานวนแบบไม่มีเงื อนไข

3.13.1.20 ในกรณีที ตราสารแห่งหนี หรือ ตราสารกึ งหนี กึ งทุน ในขณะที ลงทุนหรือในขณะที ได้มาเป็นทรัพย์สินของกองทุน มี
มูลค่าไม่เกินอัตราส่วนที กําหนดข้างต้น หากต่อมาตราสารแห่งหนี หรือตราสารกึ งหนี กึ งทุนนั น มีมูลค่าเกินอัตราส่วนดังกล่าว
โดยสาเหตุถูกปรับลดอันดับความน่าเชื อถือ ให้บริษัทดําเนินการแก้ไขอัตราส่วนให้เป็นไปตามที กําหนด ภายใน 30 วันนับแต่
วันที มีการประกาศให้ทราบถึงเหตุดังกล่าว เว้นแต่ในกรณีที มีเหตุจําเป็นและสมควรโดยได้รับผ่อนผันจากสํานักงาน

3.13.1.21 ในกรณีที ทรัพย์สินในขณะที ลงทุนหรือในขณะที ได้มาเป็นทรัพย์สินของกองทุน มีมูลค่าไม่เกินอัตราส่วนที กําหนด
ข้างต้น หากต่อมามีมูลค่าเกินอัตราส่วนดังกล่าวจากการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น บริษัทจัดการจะยังคงมีไว้ซึ งทรัพย์สินดัง
กล่าวต่อไป ก็ได้ให้บริษัทจัดการจัดทํารายงานโดยระบุชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินตามวรรคหนึ ง และ
วันที ทรัพย์สินนั นมีมูลค่าเกินอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดพร้อมสาเหตุ และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกอง
ทุนรวมทราบ ภายในสามวันทําการนับแต่วันที ทรัพย์สินนั นมีมูลค่าเกินอัตราส่วนที กําหนด พร้อมทั งจัดทําสําเนารายงานดัง
กล่าวไว้ที บริษัทจัดการ เพื อให้สํานักงานสามารถตรวจสอบได้

3.13.1.22 ในกรณีที การรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นเป็นผลให้กองทุนรวมเป็นผู้ถือหุ้นที บริษัทใดเป็นผู้ออก เพื อเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนรวม เมื อรวมกันทุกกองทุนรวมที บริษัทจัดการเป็นผู้รับผิดชอบดําเนินการเกินกว่าร้อยละ 25 ของจํานวนหุ้นที 
จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของบริษัทนั น บริษัทจัดการจะดําเนินการตามประกาศที สน. 24/2552 เรื อง การลงทุนและการมีไว้
เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุน ลงวันที  28 กรกฎาคม 2552 ดังนี คือ
(1) ปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศที กําหนดให้บริษัทจัดการสามารถรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นได้
(2) งดเว้นการใช้สิทธิออกเสียงในหุ้นจํานวนที เกินอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าว เว้นแต่กรณีที มีเหตุ
จําเป็นและสมควรโดยได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน และ
(3) กรณีที เป็นหุ้นของบริษัทจดทะเบียน และการได้มาซึ งหุ้นของบริษัทดังกล่าว เป็นผลให้กองทุนได้มา หรือเป็นผู้ถือหุ้นของ
บริษัทนั นจนถึงหรือข้ามจุดที ต้องทําคําเสนอซื อ บริษัทจัดการต้องดําเนินการเพื อให้ได้รับการยกเว้นการทําคําเสนอซื อโดย
การลดสัดส่วนการถือหุ้นหรือลดการมีอํานาจควบคุม หรือยื นคําขอผ่อนผันการทําคําเสนอซื อ ตามประกาศคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื อครอบงํากิจการ ทั งนี การ
ลดสัดส่วนการถือหุ้นดังกล่าว ให้บริษัทจัดการลดสัดส่วนตามสัดส่วนของหุ้นของบริษัทจดทะเบียนที แต่ละกองทุนได้มาจาก
การรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น

3.13.1. 23 ในกรณีที ทรัพย์สินในขณะที ลงทุนหรือในขณะที ได้มาเป็นทรัพย์สินของกองทุน มีมูลค่าไม่เกินอัตราส่วนที กําหนด
ข้างต้น หากต่อมามีมูลค่าเกินอัตราส่วนดังกล่าวโดยไม่เข้าลักษณะตามข้อ 3.13.1.6 ข้อ 3.13.1.17  19 และการเกิน
อัตราส่วนดังกล่าวมิได้เกิดจากการลงทุนหรือได้ทรัพย์สินมาเพิ มเติม บริษัทจัดการจะยังคงมีไว้ซึ งทรัพย์สินดังกล่าวต่อไปก็ได้

ให้บริษัทจัดการจัดทํารายงานโดยระบุชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินตามวรรคหนึ ง และวันที ทรัพย์สินนั น
มีมูลค่าเกินอัตราส่วนที กําหนดพร้อมสาเหตุ และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ทราบภายในสามวัน
ทําการ
นับแต่วันที ทรัพย์สินนั นมีมูลค่าเกินอัตราส่วนที กําหนด พร้อมทั งจัดทําสําเนารายงานดังกล่าวไว้ที บริษัทจัดการเพื อให้สํานักงาน
สามารถตรวจสอบได้

3.13.1.24 ข้อจํากัดการลงทุนข้างต้นจะไม่นํามาบังคับใช้ในกรณีที ปรากฏเหตุตามหัวข้อ “การเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม”
และบริษัทจัดการต้องดําเนินการเพื อเลิกกองทุนตามหัวข้อ “การดําเนินการของบริษัทจัดการเมื อเลิกกองทุนรวม”

สรุปอัตราส่วนการลงทุน : 

1. Total noninvestment grade : ลงทุนไม่เกินร้อยละ 100.00 
2. Noninvestment grade company limit : ลงทุนไม่เกินร้อยละ 25.00 
3. Investment grade company limit : ลงทุนไม่เกินร้อยละ 25 
4. Financial institution company limit : ลงทุนไม่เกินร้อยละ 25 
5. Individual fund limit : ลงทุนไม่เกินร้อยละ 25.00 
6. Total fund limit : ลงทุนไม่เกินร้อยละ 25.00 

3.13.2. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นในต่างประเทศ : 

สําหรับกองทุนที มีการลงทุนหรือเข้าเป็นคู่สัญญาในต่างประเทศ ให้บริษัทจัดการลงทุนหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นเพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุน ตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดดังต่อไปนี เพิ มเติมด้วย ทั งนี อัตราส่วนที คํานวณ
ตามประเภททรัพย์สิน ข้อกําหนดในการคํานวณอัตราส่วน และการดําเนินการเมื อมีเหตุที ทําให้ไม่เป็นไปตาม
อัตราส่วน ให้เป็นไปตามที กําหนดในข้อ 3.13.1. โดยอนุโลม

3.13.2.1 บริษัทจัดการอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินดังต่อไปนี เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม โดยไม่จํากัดอัตราส่วน
(1) เงินฝากในสถาบันการเงินต่างประเทศหรือตราสารหนี ที มีลักษณะคล้ายเงินฝากในต่างประเทศตามข้อ 3.12.2.2 ที มี
วัตถุประสงค์เพื อการดําเนินงาน
(2) ตราสารภาครัฐต่างประเทศตามข้อ 3.12.2.1 (1) ที มีอันดับความน่าเชื อถืออยู่ในสองอันดับแรก หรือสัญญาซื อขายล่วง
หน้าที มีสินค้าเป็นตราสารดังกล่าว
ในกรณีของกองทุนรวมเปิด มูลค่าของตราสารภาครัฐต่างประเทศตามข้อ (2) เมื อรวมกันแล้วต้องไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่า
ตราสารนั นในแต่ละรุ่น เว้นแต่เป็นกองทุนรวมเปิดที มีการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งล่วงหน้าซึ งระบุเวลาแน่นอน
(auto redemption) 

3.13.2.2 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งตราสารภาครัฐต่างประเทศที นอกเหนือจากข้อ 3.13.2.1 (2)หรือสัญญาซื อขาย
ล่วงหน้าที มีสินค้าเป็นตราสารดังกล่าว เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนได้โดยมีมูลค่ารวมกันทั งสิ นเมื อคํานวณเฉพาะผู้ออกหรือผู้
เป็นคู่สัญญารายนั น ไม่เกินร้อยละ 35 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั งนี ให้นับรวมกับอัตราส่วนการลงทุนในประเทศ
ด้วย

ในกรณีของกองทุนรวมเปิด มูลค่าของตราสารภาครัฐต่างประเทศตามวรรคหนึ ง ต้องไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าตราสารนั นใน
แต่ละรุ่น เว้นแต่เป็นกองทุนรวมเปิดที มีการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งล่วงหน้าซึ งระบุเวลาแน่นอน (auto
redemption) 

การคํานวณอัตราส่วนตามวรรคหนึ ง ให้นับตราสารตามวรรคหนึ งและทรัพย์สินทุกประเภทที ผู้ออกหรือผู้เป็นคู่สัญญารายดัง
กล่าวเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญา ซึ งกองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินเหล่านั น
รวมในอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าวด้วย

3.13.2.3 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งเงินฝากในสถาบันการเงินต่างประเทศที มีอันดับความน่าเชื อถืออยู่ในอันดับที 
สามารถลงทุนได้ โดยมีมูลค่ารวมกันทั งสิ นเมื อคํานวณเพาะสถาบันการเงินต่างประเทศรายนั น ไม่เกินร้อยละ 25 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

การคํานวณอัตราส่วนตามวรรคหนึ ง ให้นับมูลค่าของทรัพย์สินที กองทุนลงทุนหรือมีไว้ดังต่อไปนี รวมในอัตราส่วนดังกล่าว
1. ทรัพย์สินตามข้อ 3.13.2.4 วรรคหนึ ง และข้อ3.13.2.7 (1) ที สถาบันการเงินต่างประเทศรายเดียวกันเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู ้
รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญา
2. ทรัพย์สินตามข้อ 3.13.1.3 ข้อ 3.13.2.4 และข้อ 3.13.2.7 (1) ที ธนาคารพาณิชย์ซึ งเป็นสาขาของสถาบันการเงินต่าง
ประเทศรายนั นเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญา
ในกรณีที กองทุนมีเงินฝากตามวรรคหนึ ง หรือวรรคสอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื อการดําเนินงานของกองทุน ให้นับมูลค่าของเงิน
ฝากดังกล่าวรวมในอัตราส่วนตามวรรคหนึ ง

3.13.2.4 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินดังต่อไปนี ที บุคคลใดเป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลัก
หลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญา เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนได้ โดยมีมูลค่ารวมกันทั งสิ นเมื อคํานวณเฉพาะผู้ออก ผู้สั งจ่าย
ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญารายนั น ไม่เกินร้อยละ 25 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั งนี 
ให้นับรวมกับอัตราส่วนการลงทุนในประเทศด้วย
(1) ตราสารแห่งหนี ต่างประเทศตามข้อ 3.12.2.1 
(2) หน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศตามข้อ 3.12.2.1 (3) 
(3) สัญญาซื อขายล่วงหน้า ตามข้อ 3.12.2.3 ที คู่สัญญามีอันดับความน่าเชื อถืออยู่ในอันดับที สามารถลงทุนได ้(investment
grade) 
(4) เงินฝากในสถาบันการเงินต่างประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื อการลงทุน
(5) ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิง ที มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นพันธบัตร หรือหุ้นกู้ที ไม่ใช่หุ้นกู้อนุพันธ์
ตามข้อ 13.2.2.5 ทั งนี เฉพาะที มีอันดับความน่าเชื อถืออยู่ในอันดับที สามารถลงทุนได ้(investment grade)
(6) หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และตราสารของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศ ตามข้อ 13.2.2.6

3.13.2.5 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินที กลุ่มกิจการใดเป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้คํ้า
ประกัน หรือคู่สัญญา เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนได้ โดยมีมูลค่ารวมกันทั งสิ นของกลุ่มกิจการนั นไม่เกินอัตราอย่างใดอย่าง
หนึ งดังต่อไปนี แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า
(1) ร้อยละสามสิบของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน
(2) อัตราที คํานวณได้จากนํ้าหนักของกลุ่มกิจการดังกล่าวในตัวชี วัด (benchmark) ของกองทุนนั นรวมกับร้อยละสิบของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนนั น ทั งนี ตัวชี วัดดังกล่าวต้องเป็นดัชนีหรือองค์ประกอบของดัชนี ที มีการเผยแพร่อย่างกว้างขวาง
และสอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนั น

3.13.2.6 การลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินที บริษัทในกลุ่มกิจการใดเป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย หรือคู่สัญญา เพื อเป็นทรัพย์สินของกอง
ทุน หากทรัพย์สินดังกล่าวเป็นองค์ประกอบที ใช้ในการคํานวณตัวชี วัด (benchmark) ของกองทุนนั น บริษัทจัดการอาจลงทุน
หรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินดังกล่าวโดยมีมูลค่ารวมกันทั งสิ นเมื อคํานวณเฉพาะผู้ออก ผู้สั งจ่าย หรือคู่สัญญารายนั น ไม่เกินอัตราที 
คํานวณได้จากนํ้าหนักของทรัพย์สินดังกล่าวในตัวชี วัดรวมกับร้อยละสิบของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั งนี เฉพาะใน
กรณีที อัตราดังกล่าวสูงกว่าอัตราส่วนที กําหนดไว้ในข้อ 3.13.2.2 ข้อ 3.13.2.4 และข้อ 3.13.2.7 แล้วแต่กรณี

มิให้นําความในข้อ 3.13.2.2 ข้อ 3.13.2.4 และข้อ 3.13.2.7 มาใช้บังคับกับกรณีตามวรรคหนึ ง

3.13.2.7 บริษัทจัดการอาจลงทุน หรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินอื นนอกเหนือจากกรณีที กําหนดไว้ในข้อ 3.13.2.2  3.13.2.3 และข้อ
3.13.2.4 เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมตามอัตราส่วนดังต่อไปนี 
(1) การลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินดังกล่าวซึ งบุคคลใดเป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่
สัญญา ต้องมีมูลค่ารวมกันทั งสิ นเมื อคํานวณเฉพาะผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญา
รายนั น ไม่เกินร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
(2) การลงทุนในหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินตาม (1) เมื อคํานวณรวมทุกบุคคลที เป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง
ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญาแล้วต้องมีมูลค่ารวมกันทั งสิ นไม่เกินร้อยละ15 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

3.13.2.8 ในกรณีของกองทุนรวม ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมลงทุนหรือมีไว้ซึ งเงินฝาก บัตรเงินฝาก ตั วแลกเงิน หรือตั ว
สัญญาใช้เงิน ที ธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ บรรษัทตลาดรอง
สินเชื อที อยู่อาศัย หรือสถาบันการเงินที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น หรือธนาคารต่างประเทศเป็นผู้ออกหรือคู่สัญญา เป็นจํานวน
ที มีมูลค่ารวมโดยเฉลี ยไม่เกิน ร้อยละ 45 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ในรอบระยะเวลาบัญชี หรือในรอบอายุ
ของกองทุนรวมสําหรับกองทุนรวมที มีอายุน้อยกว่า 1 ปีแล้วแต่กรณี โดยให้นับรวมเงินฝากในประเทศและต่างประเทศ ทั งนี 
ไม่ว่ากรณีใด มิให้คํานวณเงินฝากในบัญชีเงินฝากเพื อการดําเนินงานของกองทุนเข้าในอัตราส่วนดังกล่าว
อัตราส่วนตามวรรคหนึ งมิให้นํามาใช้บังคับกับกองทุนรวมที มีการกําหนดอายุโครงการตั งแต่หนึ งปีขึ นไป ทั งนี เฉพาะในระยะ
เวลาหกเดือนก่อนวันครบกําหนดอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม
ในกรณีที เงินฝากหรือตราสารแห่งหนี ที มีลักษณะคล้ายเงินฝากที กองทุนรวมลงทุนในหรือมีไว้เกินอัตราส่วนที กําหนดตามวรรค
หนึ ง ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินดังกล่าวให้มีมูลค่ารวมโดยเฉลี ยไม่เกินร้อยละ 45 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมภายในสามสิบวันนับแต่วันสิ นรอบปีบัญชีนั น ทั งนี ให้คํานวณอัตราส่วนการลงทุนหรือมีไว้ซึ ง
ทรัพย์สินดังกล่าว โดยเฉลี ยตั งแต่วันแรกของรอบปีบัญชีนั นจนถึงวันที ทรัพย์สินนั นมีมูลค่าเป็นไปตามอัตราส่วนดังกล่าว
เมื อบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ปฏิบัติตามวรรคสามแล้ว ให้บริษัทรายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมทราบภายใน
วันทําการถัดจากวันที ทรัพย์สินนั นมีมูลค่ารวมโดยเฉลี ยไม่เกินร้อยละ 45 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม เพื อให้ผู้
ดูแลผล ประโยชน์ของกองทุนรวม ตรวจสอบการปฏิบัติดังกล่าว ทั งนี บริษัทต้องดําเนินการให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน
รวมแจ้งให้สํานักงานทราบภายในห้าวันนับแต่วันที ได้รับรายงานจากบริษัทด้วย
หากบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถปฏิบัติตามวรรคสามได้ สํานักงานอาจสั งให้บริษัทเลิกกองทุนรวมนั น

3.13.2.9 ในกรณีที มีเหตุจําเป็นและสมควร เพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนอันเนื องมาจากปัญหาความผันผวน
(fluctuation) ของตลาดเงินและตลาดทุนในวงกว้างในรอบปีบัญชีใด บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจขอผ่อนผันต่อสํานักงาน
เพื อไม่ต้องนําการลงทุนในหรือมีไว้ซึ งเงินฝาก บัตรเงินฝาก ตั วแลกเงิน หรือตั วสัญญาใช้เงิน ในช่วงเวลาที เกิดความผันผวนดัง
กล่าวมารวมคํานวณอัตราส่วนการลงทุนตามข้อ 3.13.2.8 ได้สําหรับรอบปีบัญชีนั น

3.13.2.10 บริษัทจัดการอาจลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้าที มีคู่สัญญาเป็นศูนย์ซื อขายสัญญาซื อขายล่วงหน้าโดยไม่จํากัด
อัตราส่วนของคู่สัญญา

3.13.2.11 การคํานวณมูลค่าการลงทุนหรือมีไว้ซึ งสัญญาซื อขายล่วงหน้าเพื อการคํานวณอัตราส่วนการลงทุนตามข้อ 3.13.2.2
และข้อ 3.13.2.4 ให้นับมูลค่าที คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งมีหน้าที ต้องชําระตามสัญญาซื อขายล่วงหน้า รวมคํานวณในอัตราส่วนของ
บุคคลที เป็นคู่สัญญาดังกล่าว เว้นแต่กรณีที กองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้ซึ งสัญญานั น ในศูนย์ซื อขายสัญญาซื อขายล่วงหน้า
บริษัทจัดการไม่ต้องคํานวณมูลค่าและอัตราส่วนตามที กําหนดในข้อดังกล่าว

3.13.2.12 ในการคํานวณอัตราส่วนตามข้อ 3.13.2.2 และ ข้อ 3.13.2.4 ให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี รวม
ทั งเงื อนไขตามข้อ 3.13.2.13 ด้วย
(1) ในกรณีที ทรัพย์สินดังกล่าวมีผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกัน บริษัทจัดการจะคํานวณอัตราส่วนที ผู้ออก
ทรัพย์สินหรือผู้ที เป็นคู่สัญญาดังกล่าว หรือคํานวณอัตราส่วนผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกัน แล้วแต่กรณีก็ได้
(2) ในกรณีที ทรัพย์สินมีบุคคลมากกว่าหนึ งรายเป็นผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกัน บริษัทจัดการจะเลือก
คํานวณอัตราส่วนที ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกันรายใดรายหนึ งก็ได้

3.13.2.13 การคํานวณอัตราส่วนที ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกันตามข้อ 3.13.2.12 จะทําได้ต่อเมื อบุคคลดัง
กล่าวได้ทําการรับรองตลอดไป รับอาวัลทั งจํานวน สลักหลังโอนประเภทมีสิทธิไล่เบี ยโดยไม่มีข้อกําหนดลบล้างหรือจํากัด
ความรับผิดของผู้สลักหลัง หรือค้ําประกันต้นเงินและดอกเบี ยเต็มจํานวนแบบไม่มีเงื อนไข

3.13.2.14 ในกรณีที ตราสารแห่งหนี ในขณะที ลงทุนหรือในขณะที ได้มาเป็นทรัพย์สินของกองทุน มีมูลค่าไม่เกินอัตราส่วนที 
กําหนดข้างต้น หากต่อมาตราสารแห่งหนี มีมูลค่าเกินอัตราส่วนดังกล่าวโดยสาเหตุ ถูกปรับลดอันดับความน่าเชื อถือให้บริษัท
ดําเนินการแก้ไขอัตราส่วนให้เป็นไปตามที กําหนดภายใน 30 วันนับแต่วันที มีการประกาศให้ทราบถึงเหตุดังกล่าว เว้นแต่ใน
กรณีที มีเหตุจําเป็นและสมควรโดยได้รับผ่อนผันจากสํานักงาน

3.13.2.15 ในกรณีที ทรัพย์สินในขณะที ลงทุนหรือในขณะที ได้มาเป็นทรัพย์สินของกองทุน มีมูลค่าไม่เกินอัตราส่วนที กําหนด
ข้างต้น หากต่อมามีมูลค่าเกินอัตราส่วนดังกล่าวจากการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น บริษัทจัดการจะยังคงมีไว้ซึ งทรัพย์สินดัง
กล่าวต่อไปก็ได้

ให้บริษัทจัดการจัดทํารายงานโดยระบุชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินตามวรรคหนึ ง และวันที ทรัพย์สินนั น
มีมูลค่าเกินอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดพร้อมสาเหตุ และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ทราบ
ภายในสามวันทําการนับแต่วันที ทรัพย์สินนั นมีมูลค่าเกินอัตราส่วนที กําหนด พร้อมทั งจัดทําสําเนารายงานดังกล่าวไว้ ที บริษัท
จัดการเพื อให้สํานักงานสามารถตรวจสอบได้

3.13.2.16 ในกรณีที ทรัพย์สินในขณะที ลงทุนหรือในขณะที ได้มาเป็นทรัพย์สินของกองทุน มีมูลค่าไม่เกินอัตราส่วนที กําหนด
ข้างต้น หากต่อมามีมูลค่าเกินอัตราส่วนดังกล่าวโดยไม่เข้าลักษณะตาม 3.13.2.8 ข้อ 3.13.2.14 และข้อ 3.13.2.15 และการ
เกินอัตราส่วนดังกล่าวมิได้เกิดจากการลงทุนหรือได้ทรัพย์สินมาเพิ มเติม บริษัทจัดการจะยังคงมีไว้ซึ งทรัพย์สินดังกล่าวต่อไป
ก็ได้

ให้บริษัทจัดการจัดทํารายงานโดยระบุชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินตามวรรคหนึ ง และวันที ทรัพย์สินนั น
มีมูลค่าเกินอัตราส่วนที กําหนดพร้อมสาเหตุ และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ทราบภายในสามวัน
ทําการนับแต่วันที ทรัพย์สินนั นมีมูลค่าเกินอัตราส่วนที กําหนด พร้อมทั งจัดทําสําเนารายงานดังกล่าวไว้ที บริษัทจัดการเพื อให้
สํานักงานสามารถตรวจสอบได้

3.13.2.17 ข้อจํากัดการลงทุนข้างต้นจะไม่นํามาบังคับใช้ในกรณีที ปรากฏเหตุตามหัวข้อ “การเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม”
และบริษัทจัดการต้องดําเนินการเพื อเลิกกองทุนตามหัวข้อ “การดําเนินการของบริษัทจัดการเมื อเลิกกองทุนรวม”

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) : 

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.3. รายละเอียดเพิ มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : 

ไม่มี

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 โทรสาร

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

บริษัทจัดการจะเสนอขายหน่วยลงทุนในระยะเวลาเสนอขายครั งแรกที ระบุไว้ในหนังสือชี ชวน โดยเริ มตั งแต่เวลาเปิดทําการ
ของบริษัทจัดการ หรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ถึงเวลา 15.30 น.

5.2.1 การขอรับหนังสือชี ชวนและเอกสารการจองซื อ
ผู้สนใจจองซื อหน่วยลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี ชวน และ เอกสารการจองซื อได้ที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื อคืน ทุกวัน ระหว่าง เวลาทําการ

5.2.2 วิธีการเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน
ในกรณีที ไม่เคยมีบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน ผู้สนใจลงทุนต้องเปิดบัญชีดังกล่าวก่อน โดยกรอกรายละเอียดในใบคําขอเปิดบัญชีผู้
ถือหน่วยลงทุน และเอกสารที กําหนดอย่างถูกต้องและตามความเป็นจริง พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน ตามที บริษัทจัดการ
กําหนดในการเปิดบัญชีซึ งลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง

ผู้จองซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนต้องรับทราบและยินยอมที จะปฏิบัติตามเงื อนไขที กําหนดในใบคําขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน
และใบคําขอเปลี ยนแปลงข้อมูล รวมทั งเงื อนไขอื น ๆ ที บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะกําหนดต่อไป ซึ งจะติดประกาศไว้ที 
บริษัทจัดการ หรือมีจดหมายเพื อแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ ทั งนี กรณีบริษัทจัดการจะแก้ไขเปลี ยนแปลงวิธีการเปิดบัญชี
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยติดประกาศไว้ที บริษัทจัดการ และสํานักงานของผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื อคืน

5.2.3 เอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชี
1. กรณีบุคคลธรรมดา
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรประจําตัวข้าราชการ หรือสําเนาบัตรประจําตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือสําเนา
หนังสือเดินทางซึ งลงนามรับรองความถูกต้อง

2. กรณีนิติบุคคล
(1) สําเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์
(2) สําเนาหนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับ
(3) ตัวอย่างลายมือชื อผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล และเงื อนไขการลงนาม
(4) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล

ทั งนี เอกสารต่าง ๆ ต้องลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง

5.2.4 วิธีการจองซื อหน่วยลงทุน
เมื อผู้สนใจจองซื อหน่วยลงทุนมีบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน แล้ว สามารถจองซื อหน่วยลงทุนด้วยตนเองที บริษัทจัดการหรือผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ได้ตามราคาเสนอขายหน่วยลงทุนในการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก โดยกรอกใบคําสั งซื อ
หน่วยลงทุนให้ครบถ้วนพร้อมชําระเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุน โดยผู้สั งซื อจะต้องสั งซื อหน่วยลงทุนไม่ตํ่ากว่า 50,000 บาท

5.2.5 การรับชําระ และการเก็บรักษาเงินค่าซื อหน่วยลงทุน
ผู้จองซื ออาจชําระเป็นเงินสด หรือชําระเป็นเช็ค ดราฟต์ หรือวิธีอื นใด โดยการชําระเป็นเช็ค ดราฟต์ หรือวิธีอื นใดผู้จองซื อต้อง
ขีดคร่อมเฉพาะสั งจ่าย “บัญชีจองซื อหน่วยลงทุนของ บลจ.แอสเซท พลัส จํากัด” ซึ งเป็นบัญชีกระแสรายวัน ที เปิดไว้กับ
ธนาคารดังต่อไปนี ซึ งดอกเบี ยรับหรือผลประโยชน์ใดๆ ที ได้รับจากบัญชีจองซื อหน่วยลงทุนข้างต้น บริษัทจัดการจะดําเนินการ
ให้เป็นผลประโยชน์ต่อกองทุน
• ธนาคารกสิกรไทย สาขาราษฎร์บูรณะ
• ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาพระรามที  3
• ธนาคารกรุงเทพ สาขาสาทร
• ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาถนนวิทยุ
บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงเพิ มเติมบัญชีดังกล่าว โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ โดยจะติดประกาศไ
ที ที ทําการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

ทั งนี ในการชําระเงินไม่ว่าด้วยวิธีใด หากมิใช่กรณีที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิดอื นภายใต้การ
จัดการของบริษัทจัดการเพื อจองซื อหน่วยลงทุนของกองทุน บริษัทจัดการต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้ก่อนระยะเวลาเสนอ
ขายครั งแรกจะสิ นสุด

ในกรณีที ผู้จองซื อชําระเป็นเงินสด หรือวิธีอื นใดที สามารถเรียกเก็บเงินได้ทันที ผู้จองซื อสามารถจองซื อได้ภายในเวลา 15.30
น. แต่หากผู้จองซื อชําระเป็นเช็ค ดราฟต์ หรือวิธีอื นใดที ต้องส่งเรียกเก็บเงินและทราบผลในวันทําการถัดไป ผู้จองซื อต้อง
ชําระค่าซื อหน่วยลงทุนภายในเวลา 12.00 น.

การจองซื อหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื อบริษัทจัดการได้รับเงินค่าซื อหน่วยลงทุนครบตามจํานวนเงินที สั งซื อ และได้ทํา
รายการขายหน่วยลงทุนแล้ว เพื อให้บริษัทจัดการจัดสรรหน่วยลงทุน ผู้จองซื อหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกคําสั งจองซื อ
หน่วยลงทุนนั นได้เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

ในกรณีที ผู้จองซื อหน่วยลงทุนชําระเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุนเป็นเช็ค ดราฟต์ หรือวิธีอื นใดซึ งถูกปฏิเสธการจ่ายเงิน บริษัท
จัดการจะดําเนินการยกเลิกรายการจองซื อหน่วยลงทุนนั นและแจ้งให้ผู้จองซื อทราบ
บริษัทจัดการจะนําเงินที ได้รับจากการจองซื อหน่วยลงทุนนี เก็บรักษาไว้ในบัญชีเงินฝากในนาม “บัญชีจองซื อหน่วยลงทุนของ
บลจ. แอสเซท พลัส จํากัด” 

5.2.6 การจัดสรรหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื อโดยคํานวณจากจํานวนเงินที ได้รับชําระหารด้วยมูลค่าที ตราไว้ โดยจํานวน
หน่วยลงทุนที ได้รับจัดสรรจะคํานวณตามหลักสากลเป็นตัวเลขทศนิยม 5 ตําแหน่งแต่ใช้ทศนิยม 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยม
ตําแหน่งที  5 ทิ ง

กรณีที ผู้จองซื อชําระค่าจองซื อหน่วยลงทุนเป็นเช็ค ดราฟต์ ตั วแลกเงิน คําสั งจ่ายเงิน หรือวิธีอื นใด บริษัทจัดการจะจัดสรร
หน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื อหน่วยลงทุน ณ วันที บริษัทจัดการ สามารถเรียกเก็บเงินจากเช็ค ดราฟต์ ตั วแลกเงิน คําสั งจ่ายเงิน
หรือวิธีการอื นใดได้เรียบร้อยแล้ว และวันที บริษัทจัดการได้รับเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุนจะต้องอยู่ระหว่างระยะเวลาเสนอขาย
โดยบริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนตามหลักการ “จองซื อก่อนได้ก่อน” 

ในกรณีที จํานวนเงินที ระบุในใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนไม่ตรงกับจํานวนเงินที บริษัทจัดการได้รับชําระ บริษัทจัดการจะจัดสรร
หน่วยลงทุนให้ตามจํานวนเงินที ได้รับชําระเป็นเกณฑ์
ในกรณีที การจองซื อหน่วยลงทุนนั นมีผลให้จํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินจํานวนหน่วยลงทุนที ได้รับอนุมัติจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนโดยใช้หลักการ “จองซื อก่อนได้ก่อน” ตามคําสั งซื อที สามารถเรียก
เก็บเงินได้ ในกรณีที จองซื อพร้อมกัน และมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรร บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรหน่วยลงทุน
ที เหลืออยู่ให้ผู้จองซื อ ที จองซื อพร้อมกันนั นตามสัดส่วนจํานวนหน่วยลงทุนที ผู้จองซื อแต่ละรายจองซื อเข้ามา (Pro Rata)
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทั งหมดก็ได้โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้
ทราบล่วงหน้า

ในกรณีที บริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการจัดสรรหน่วยลงทุนมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือหน่วย
ลงทุน หรือต่อชื อเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะจัดสรรหรือไม่
จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทั งหมดก็ได้ โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ผู้จองซื อทราบล่วงหน้า

5.2.7 การคืนเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุน
ในกรณีที ผู้จองซื อหน่วยลงทุนในการเสนอขายครั งแรกไม่ได้รับการจัดสรรไม่ว่าทั งหมด หรือบางส่วน และ/หรือในกรณีที 
บริษัทจัดการต้องยุติโครงการจัดการเนื องจากไม่สามารถจําหน่ายให้แก่ประชาชนได้ถึง 35 ราย หรือในกรณีที มีการจัดสรร
หน่วยลงทุนให้แก่บุคคลใด หรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกินกว่าหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด
บริษัทจัดการจะแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันสิ นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุน
ครั งแรก และจะคืนเงินค่าซื อหน่วยลงทุนส่วนที ไม่ได้รับการจัดสรรพร้อมดอกเบี ย (ถ้ามี) ให้ผู้จองซื อตามวิธีการรับเงินค่าขาย
คืนหน่วยลงทุนที ผู้จองซื อระบุไว้ในใบคําขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน ภายใน 1 เดือน นับแต่วันสิ นสุดการเสนอขายหน่วย
ลงทุนครั งแรก หรือนับตั งแต่วันปิดการเสนอขายแล้วแต่กรณี เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ให้ดําเนินการโครงการจัดการต่อไปได้ หากบริษัทจัดการไม่สามารถคืนเงินพร้อมดอกเบี ย (ถ้าม)ี อันเนื องจากความผิด
พลาดของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะชําระดอกเบี ยในอัตราไม่ต่ํากว่าร้อยละเจ็ดครึ งต่อปี นับแต่วันที ครบกําหนดเวลาดัง
กล่าวข้างต้น ถึงวันที บริษัทจัดการชําระเงินค่าจองซื อคืนจนครบถ้วน

5.2.8 เงื อนไขการขายหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะปฏิเสธคําสั งซื อหากผู้ลงทุนไม่ใช่ "ผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย"

บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนภายในประเทศไทย และมีวัตถุประสงค์ที จะไม่เสนอขาย
หน่วยลงทุนของกองทุนกับหรือเพื อประโยชน์ของประเทศสหรัฐอเมริกา พลเมืองสหรัฐอเมริกา รวมถึงผู้ที มีหนังสือเดินทางของ
ประเทศสหรัฐอเมริกาหรือผู้ที มีถิ นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา หรือบุคคลซึ งโดยปกติมีถิ นที อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกอง
ทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าวและบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนซึ งจัดให้มีขึ นและดําเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา บริษัทจัดการจึงขอ
สงวนสิทธิที จะปฏิเสธหรือระงับการสั งซื อ การจัดสรร และ/หรือการโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมสําหรับผู้
ลงทุนที เป็นบุคคลอเมริกัน (US person) ดังที กล่าวมาข้างต้น เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก

ในการชําระค่าซื อหน่วยลงทุน หากมิใช่กรณีที ผู้จองซื อหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอื นที จัดตั งโดยบริษัท
จัดการเพื อจองซื อหน่วยลงทุนของกองทุนนี ผู้จองซื อจะต้องชําระค่าซื อหน่วยลงทุนด้วยเงินจนเต็มมูลค่า จะหักกลบลบหนี กับ
บริษัทจัดการไม่ได้

การจองซื อหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื อบริษัทจัดการได้รับเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวนและได้ทํารายการขายหน่วย
ลงทุนแล้ว เพื อให้บริษัทจัดการจัดสรรหน่วยลงทุนและผู้จองซื อจะไม่สามารถยกเลิกคําสั งจองซื อหน่วยลงทุนนั นได้ เว้นแต่ จะ
ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธการจองซื อตามคําสั งจองซื อหน่วยลงทุน ในกรณีที บริษัทจัดการได้
พิจารณาแล้วว่าการจองซื อในกรณีดังกล่าวมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรือต่อชื อเสียง
หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ

สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ นหลังจากนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการจองซื อหน่วยลงทุนของผู้จองซื อ
หน่วยลงทุนแล้วเท่านั น

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

 

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

บริษัทจัดการจะเสนอขายหน่วยลงทุนระหว่างการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกเท่านั น โดยจะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนภาย
หลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก

7. การรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

7.1. ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 บริษัทจัดการ

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.3. วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 รับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.4.1 บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติดังนี 

1. บริษัทจัดการจะรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติไม่เกินปีละ 4 ครั ง โดยบริษัทจัดการจะแจ้งกําหนดวันทําการรับซื อคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบทางไปรษณีย์ ภายใน 30 วันนับตั งแต่วันถัดจากวันจดทะเบียนกองทรัพย์สิน
เป็นกองทุนรวม

ทั งนี บริษัทจัดการจะรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายที มีชื อปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วย
ลงทุน ณ เวลา 8.00 น. ของวันที บริษัทจัดการกําหนดให้มีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

ในการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ บริษัทจัดการมีนโยบายที จะรับซื อคืนเป็นจํานวนเงินที จัดสรรจากเงินสดรับที ได้จาก
ดอกเบี ย และ/หรือกําไรจากเงินลงทุนของตราสารแห่งหนี หรือหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นที กองทุนลงทุน หลังหักค่าใช้จ่าย
ของกองทุน (ถ้ามี) โดยจะจัดสรรเป็นจํานวนเงินที เท่าๆ กันสําหรับแต่ละหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน กรณีที กองทุนได้รับผลกระทบจากการได้รับชําระเงิน
ตามตราสารหนี หรือหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นที กองทุนลงทุนไว้ แตกต่างไปจากเงื อนไขที กําหนด โดยบริษัทจะประกาศใ
ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบในเวปไซต์ของบริษัทจัดการ

2. สําหรับการรับซื อคืนหน่วยลงทุนงวดสุดท้าย บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติที เหลือทั งหมดของผู้
ถือหน่วยลงทุนทุกราย ณ วันครบอายุโครงการ

7.4.2  การจัดสรรเงินให้แก่ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุน
ยกเว้นในกรณีตามข้อ “การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน” หรือ “การไม่ขายหรือไม่
รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน” หรือ “การหยุดรับซื อคืนหน่วยลงทุน” บริษัทจัดการจะจัดสรร
เงินให้แก่ ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยคํานวณจากราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ณ สิ นวันที บริษัทจัดการดําเนินการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติ หากวันดังกล่าวตรงกับวันหยุดจะเลื อนเป็นวันทําการถัดไป

บริษัทจัดการจะคํานวณจํานวนหน่วยลงทุนที จะรับซื อคืนอัตโนมัติ โดยหารจํานวนเงินที จะรับซื อคืนด้วยราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการรับซื อคืนนั น ทั งนี จํานวนหน่วยลงทุนที คํานวณได้จะเป็นตัวเลขทศนิยม 4 ตําแหน่ง โดยตัด
ทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง

บริษัทจัดการจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในทะเบียนหน่วยลงทุน ในวันทําการถัดจากวันทําการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนจํานวนนั น

7.4.3 การชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน ภายใน 5 วันทําการ นับตั งแต่วันถัดจากวัน
ที ทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ในการชําระเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนให้
แก่ ผู้ถือหน่วยลงทุนตามวิธีการที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในใบคําขอเปิดบัญชี ผู้ถือหน่วยลงทุน หรือใบคําสั งขายคืนหน่วย
ลงทุน

7.4.4  เงื อนไขในการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ตกลงสั งขายคืนหน่วยลงทุน และยินยอมให้บริษัทจัดการรับซื อหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
ตามกําหนดเวลาที บริษัทจัดการกําหนด

นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก้ผู้ถือหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ ภายใน 5 วันทําการ
นับตั งแต่วันถัดจากวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมติั

การสั งขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื อบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ได้รับคําสั งขายคืนหน่วย
ลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุน และได้ทํารายการรับซื อคืนหน่วยลงทุนแล้ว

บริษัทจัดการจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในทะเบียนหน่วยลงทุนในวันทําการถัดจากวันทําการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนจํานวนนั น

7.5. ระยะเวลาในการรับซื อคืน :  ไม่เกินปีละ 4 ครั งตามที บริษัทจัดการกําหนด

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน : 

1) บริษัทจัดการจะรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติไม่เกินปีละ 4 ครั ง โดยบริษัทจัดการจะแจ้งวันที จะดําเนินการรับซื อคืน
หน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบทางไปรษณีย์ ภายใน 30 วันนับตั งแต่วันถัดจากวันจดทะเบียนกองทรัพย์สิน
เป็นกองทุนรวม
2) สําหรับการรับซื อคืนหน่วยลงทุนงวดสุดท้าย บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติที เหลือทั งหมด
ของผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย ณ วันครบอายุโครงการ

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.9. รายละเอียดเพิ มเติม : 

8. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

8.1. ช่องทางการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

 บริษัทจัดการ

8.2. รายละเอียดการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการที บริษัทจัดการ
กําหนดให้สามารถสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ เข้ากองทุนนี ระหว่างการเสนอขายครั งแรก
การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนดังกล่าวหมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนหนึ ง (กองทุนต้นทาง) เพื อซื อหน่วยลงทุนของ
อีกกองทุนหนึ ง (กองทุนปลายทาง) โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนจาก กองทุนต้นทางซึ งได้หัก
ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เพื อไปชําระค่าซื อหน่วยลงทุนกองทุนปลายทาง ในกรณีที กองทุนต้นทางใดมี
การคิดค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามระยะเวลาการถือหน่วยลงทุน การคํานวณหน่วยลงทุนที จะขายคืนจาก
กองทุนต้นทาง จะใช้เกณฑ์การคํานวณโดยระบบ “เข้าก่อน ออกก่อน (FIFO)”

9. การชําระค่ารับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน : 

กรณีบริษัทจัดการไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน และจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื นแทน บริษัทจัดการจะกําหนดขั นตอนการดําเนินการต่อไป โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานก่อน และไม่
ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ โดยขั นตอนที กําหนดดังกล่าวต้องสามารถปฏิบัติได้จริง และเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมทุกราย และบริษัทจัดการจะต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วัน

10. การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิด
ไว้แล้วได้ ในกรณีดังต่อไปนี 
(1) บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที เข้าเหตุดังต่อไปนี โดยได้รับ
ความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(ก) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล หรือ
(ข) มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าวอยู่
นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม
(2) มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้ว แต่ในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการยังไม่ได้ชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุน บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลใน
รายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาโดยราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องนั นต่างจากราคารับซื อ
คืนหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไปและคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ถูกต้อง
(3) ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการกองทุนรวมพบว่า ราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุนไม่ถูกต้องและผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
โดยราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องนั นต่างจากราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป และคิดเป็น
อัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ถูกต้อง
การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามข้อ (1) (2)หรือ (3) บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 
(1) เลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนได้ไม่เกินสิบวันทําการนับแต่วันที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนนั น เว้นแต่ได้รับ
การผ่อนผันจากสํานักงาน
(2) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื อนกําหนดการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน
ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบเรื องดังกล่าวด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน
(3) แจ้งการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน พร้อมทั งจัดส่งรายงานที แสดงเหตุผลของการเลื อน และหลักฐานการได้รับความเห็น
ชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ (1) หรือการรับรองข้อมูลของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ (2) ต่อสํานักงานโดยพลัน ทั งนี 
บริษัทจัดการกองทุนรวมจะมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดําเนินการแทนก็ได้
(4) ในระหว่างการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าว ให้บริษัท
จัดการกองทุนรวมรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั น โดยต้องชําระค่าขายคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามลําดับวันที ส่งคําสั งขายคืนก่อน
หลัง

11. การไม่ขายไม่รับซื อคืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง : 

1. บริษัทจัดการจะไม่ขายหรือไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้ว หรือจะหยุดรับคําสั งซื อหรือ
คําสั งขายคืนหน่วยลงทุนได้ เฉพาะในกรณีที กําหนดไว้ ซึ งไม่เกินกรณีดังต่อไปนี 
(1) ตลาดหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิดทําการซื อขายได้ตามปกติ
(2) บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีดังต่อไปนี โดยได้รับความเห็น
ชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(ก) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล
(ข) ไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม หรือ
(ค) มีเหตุจําเป็นอื นใดเพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
ทั งนี การไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้ว หรือการหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนตาม
(ก) (ข) หรือ (ค) ให้กระทําได้ไม่เกินหนึ งวันทําการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน
(3) กองทุนรวมได้ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี เกิดขึ น ซึ งก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อกองทุนรวมอย่างมีนัยสําคัญ
(ก) ตลาดซื อขายหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิดทําการซื อขายได้ตามปกติ ทั งนี เฉพาะในกรณีที กองทุนรวม
ลงทุนในหลักทรัพย์ที ซื อขายในตลาดซื อขายหลักทรัพย์แห่งนั นเกินกว่าร้อยละสิบของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
(ข) มีเหตุการณ์ที ทําให้ไม่สามารถแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และทําให้ไม่สามารถโอนเงินออกจากประเทศ
หรือรับโอนเงินจากต่างประเทศได้ตามปกติ หรือ
(ค) มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าวอยู่
เหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม และผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว
(4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหน่วยลงทุนที รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุน แก่ผู้ลงทุน
เฉพาะราย เนื องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังต่อไปนี 
(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั น ๆ มีส่วนเกี ยวข้องกับการกระทําดังต่อไปนี 
1. การกระทําที เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไม่
ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
2. การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือ
3. การกระทําที เป็นการปฏิบัติตามคําสั งเกี ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน โดยบุคคลผู้มีอํานาจตามกฎหมาย
(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื อทราบข้อเท็จจริงเกี ยวกับลูกค้าได้ในสาระ
สําคัญ

2. เมื อปรากฏเหตุตามข้อ 1 และบริษัทจัดการกองทุนรวมประสงค์จะไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อ
หรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมปฏิบัติดังต่อไปนี 
(1) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุน
โดยพลัน และหากเป็นเหตุตาม ข้อ 1(1) (2) หรือ (3) ให้เปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการ
หยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลันด้วย
(2) รายงานการไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือการหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนพร้อมทั งแสดง
เหตุผล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทุนรวมเปิดนั นให้สํานักงานทราบโดยพลัน
(3) ในกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนหรือหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
ตามข้อ 1(1) (2) และ (3) เกินหนึ งวันทําการให้บริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการดังต่อไปนี ก่อนการเปิดรับคําสั งซื อหรือคํา
สั งขายคืนหน่วยลงทุน
(ก) รายงานการเปิดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนรวมเปิด ณ วันทําการ
สุดท้ายก่อนวันรายงานนั นให้สํานักงานทราบภายในวันทําการก่อนวันเปิดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
(ข) แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเปิดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน
ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการเปิดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนด้วย
วิธีการใด ๆ โดยพลัน

3. บริษัทจัดการจะหยุดการขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้วหรือหยุดรับคําสั งซื อ
หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง โดยราคาขายหน่วย
ลงทุนที ไม่ถูกต้องนั นต่างจากราคาขายหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไปและคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของ
ราคาขายหน่วยลงทุนที ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงาน
การชดเชยราคา ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการ
หยุดขายหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการหยุดรับคําสั งซื อหน่วย
ลงทุนด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน

12. การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

เพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือในกรณีที มีความจําเป็นเพื อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของ
ประเทศ หรือเพื อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศให้บริษัทจัดการหยุด
รับคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดได้เป็นการชั วคราวตามระยะเวลาที เห็นสมควร แต่
รวมแล้วต้องไม่เกิน 20 วันทําการติดต่อกัน เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ขยายระยะเวลาหยุด
รับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกไปได้

13. เงือนไขและข้อจํากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะปฏิเสธคําสั งโอนหน่วยลงทุนหากผู้ลงทุนไม่ใช่ "ผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย" 

บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนภายในประเทศไทย และมีวัตถุประสงค์ที จะไม่เสนอขาย
หน่วยลงทุนของกองทุนกับหรือเพื อประโยชน์ของประเทศสหรัฐอเมริกา พลเมืองสหรัฐอเมริกา รวมถึงผู้ที มีหนังสือเดินทางของ
ประเทศสหรัฐอเมริกาหรือผู้ที มีถิ นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา หรือบุคคลซึ งโดยปกติมีถิ นที อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกอง
ทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าวและบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนซึ งจัดให้มีขึ นและดําเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา บริษัทจัดการจึงขอ
สงวนสิทธิที จะปฏิเสธหรือระงับการสั งซื อ การจัดสรร และ/หรือการโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมสําหรับผู้ลงทุน
ที เป็นบุคคลอเมริกัน (US person) ดังที กล่าวมาข้างต้น เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะไม่จัดสรร และ/หรือปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุนที จะทําให้การถือหน่วยลงทุนเกินข้อจํากัดการถือ
หน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและ
หน้าที ของบริษัทจัดการ

ข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน
ในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัทจัดการมีข้อยกเว้นได้ในกรณีดังต่อไปนี 

(1)  กรณียกเว้นให้ถือหน่วยลงทุนได้โดยไม่จํากัดสัดส่วนสําหรับผู้ถือหน่วยลงทุนดังต่อไปนี 

(ก)  กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ

(ข)  กองทุนประกันสังคม

(ค)  กองทุนการออมแห่งชาติ

(ง)  กองทุนบําเหน็จบํานาญแห่งชาติ

(จ)  กองทุนสํารองเลี ยงชีพ

(ฉ)  กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป

(ช)  กองทุนต่างประเทศที มีลักษณะตาม (ก) ถึง (ฉ)

(ซ)  กองทุนอื นใดที มีลักษณะทํานองเดียวกับกองทุนตาม (ก) ถึง (ฉ)

(ฌ)  นิติบุคคลที จัดตั งขึ นตามกฎหมายไทยนอกเหนือจาก  (ก)  ถึง  (ฉ)  ซึ งไม่อยู่ภายใต้บังคับต้องเสียภาษีเงินไ
นิติบุคคล เช่น ธนาคารออมสิน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มูลนิธิ หรือวัด เป็นต้น

(ญ) บุคคลอื นที ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงานเมื อมีเหตุจําเป็นและสมควร

(2) กรณียกเว้นให้โดยผ่อนคลายสัดส่วนการถือหน่วยลงทุน หรือเมื อเป็นไปตามเงื อนไข ซึ งได้แก่กรณีดังต่อไปนี 

(ก)  กรณีที เป็นการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมอีทีเอฟโดยผู้ลงทุนรายใหญ่และผู้ดูแลสภาพคล่องที ได้รับการแต่ง
ตั งจากบริษัทจัดการ อาจถือหน่วยลงทุนได้โดยไม่จํากัดสัดส่วน ทั งนี เฉพาะในช่วงระยะเวลาตั งแต่วันจดทะเบียน
กองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมจนถึงวันที ครบกําหนดหนึ งปีนับแต่วันที เริ มซื อขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟ
ดังกล่าวในตลาดรอง

(ข)  กรณีของกองทุนรวมที มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนตามอัตราผลประโยชน์ตอบแทนที ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับ
จากการลงทุนในหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจถือหน่วยลงทุนเกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะ
กรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัท
จัดการได้ไม่เกินสัดส่วนที ระบุไว้ในโครงการ ทั งนี เมื อได้รับการผ่อนผันจากสํานักงานตามเหตุจําเป็นและสมควร

(ค)   กรณีที มีเหตุจําเป็นและสมควรอื นใด ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจถือหน่วยลงทุนเกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนตาม
ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและ
หน้าที ของบริษัทจัดการได้แต่ไม่เกินร้อยละห้าสิบของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด โดยได้รับการ
ผ่อนผันจากสํานักงาน ทั งนี ในการผ่อนผันดังกล่าว ให้สํานักงานพิจารณาถึงประโยชน์โดยรวมของผู้ถือหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมดังกล่าวเป็นสําคัญ

14. การจ่ายเงินปันผล : 

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่าย

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : 

14.3. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที ประมาณการได้ที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด) : 

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) : 
ประมาณการค่าธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่าใช้จ่ายทั งหมดข้างต้น ไม่เกินร้อยละ 4.00 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิถัวเฉลี ย (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ ม) 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนทั งหมดไม่เกินร้อยละ 4.00 ต่อปีของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิถัวเฉลี ย (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ ม)

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวม : 

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
อัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วันที คํานวณ *

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
อัตราไม่เกินร้อยละ 0.07 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วันที คํานวณ *

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
อัตราไม่เกินร้อยละ 1.50 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วันที คํานวณ *

15.2.4. ค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการลงทุน : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่าย : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
(1) ค่าใช้จ่ายเพื อวัตถุประสงค์ในการเสนอขายครั งแรกจะจ่ายตามจํานวนที จ่ายจริง โดยทางบัญชีจะตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ของกองทุนเฉลี ยเท่ากันทุกวัน ตลอดอายุโครงการ ได้แก่
(ก) ค่าใช้จ่ายในการจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ การจัดอบรมเผยแพร่ความรู้ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด การส่งเสริมการขาย
ตลอดจนการสัมมนาแนะนํากองทุน ตามที จ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 0.50 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ
(ข) ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที เกี ยวข้องในการจัดตั งกองทุน และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามกฎหมาย
ก.ล.ต.
(2) ค่าใช้จ่ายเพื อการดําเนินงานของกองทุนที เรียกเก็บตามจํานวนที จ่ายจริง โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาตัดจ่ายทั งจํานวน
หรือทยอยตัดจ่ายตามระยะเวลาการใช้งานของค่าใช้จ่ายนั น ได้แก่
(ก) ค่าใช้จ่ายในการจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าสื อโฆษณาประชาสัมพันธ์ การจัดอบรมเผยแพร่ความรู้ ค่าใช้จ่ายด้านการ
ตลาด การส่งเสริมการขายตลอดจนการสัมมนาแนะนํากองทุน ตามที จ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 0.50 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุน
(ข) ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี ค่าที ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามคําสั ง หรือตามกฎหมาย หรือ
ประกาศของสมาคม
(ค) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์และจัดส่งใบแจ้งผลการจัดสรรหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการจัดทําและจัดพิมพ์ ใบคําขอเปิดบัญชี ผู้ถือ
หน่วยลงทุน ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน ใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน เอกสารที เกี ยวข้อง ค่าจัดทําจัดพิมพ์ และจัดส่งหนังสือบอก
กล่าวรายงานต่าง ๆ สาส์นถึงผู้ถือหน่วยลงทุน
(ง) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งเอกสารที เกี ยวกับการแก้ไขเปลี ยนแปลงโครงการ ค่าใช้จ่ายในการลงประกาศในหนังสือพิมพ์
การจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามกฎหมาย ก.ล.ต.
(จ) ค่าจัดทํา ค่าพิมพ์และจัดส่งหนังสือชี ชวนและรายงานประจําปีถึงผู้ถือหน่วยลงทุน
(ฉ) ค่าแปลเอกสารที เกี ยวกับการดําเนินงานของกองทุนเป็นภาษาต่างประเทศ
(ช) ค่าเอกสารทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าเอกสารการลงบัญชีกองทุน
(ซ) ค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) ในการดําเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติหน้าที หรือเรียกค่าสินไหม
ทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการเพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายเพื อรักษาสิทธิของกองทุน ค่าใช้จ่ายในการติดตามหนี ของกองทุน
(ฌ) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระหนี เป็นทรัพย์สินอื นแทนการชําระหนี ด้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนี 
ค่าธรรมเนียมศาล ค่าธรรมเนียมทนายความ ค่าใช้จ่ายในด้านนิติกรรม ค่าประเมินราคา ค่าจดจํานอง ค่าปลดจํานอง ค่าจัด
พิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่าย หรือค่าธรรมเนียมอื นใดที เกี ยวข้องกับทางราชการ ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการรับชําระหนี เป็นทรัพย์สิน
อื นแทนการชําระหนี ด้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนี ค่าใช้จ่ายด้านภาษี ค่าทําประกันภัยดูแล และเก็บรักษาตลอดจน ค่าใช้จ่าย
ในการจําหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สินดังกล่าว
(ญ) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
(ฎ) ค่าธรรมเนียมธนาคารต่าง ๆ ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าประกาศในหนังสือพิมพ์ ค่า
ไปรษณียากรสําหรับหนังสือโต้ตอบกับผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าพาหนะ ค่าใช้จ่ายในการสื อสารโต้ตอบโดยวิธีอื นที มิใช่ทาง
ไปรษณีย์
(ฏ) ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการชําระบัญชีและเลิกกองทุน
(ฐ) ค่าใช้จ่ายที เกิดขึ นจากการติดตามทวงถาม หรือการดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใด ของกองทุนรวม
การคิดค่าใช้จ่ายตาม (1) และ (2) จะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที กําหนดโดยสมาคมนักบัญชี และผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
แห่งประเทศไทย
(3) ค่าธรรมเนียมที เกี ยวกับการซื อหลักทรัพย์ ซึ งจะรวมอยู่ในต้นทุนของค่าซื อหลักทรัพย์เมื อมีการซื อหลักทรัพย์และค่า
ธรรมเนียมที เกี ยวกับการขายหลักทรัพย์จะถูกหักจากค่าขายหลักทรัพย์เมื อมีการขายหลักทรัพย์ ได้แก่
(ก) ค่าอากรแสตมป์
(ข) ค่าธรรมเนียมหรือค่านายหน้าการซื อขายหลักทรัพย์
(ค) ค่าใช้จ่ายอื น ๆ (ถ้ามี) 
(4) ค่าใช้จ่ายที อาจเกิดขึ นจากการลงทุนในต่างประเทศ เช่น ค่าธรรมเนียมการทํารายการซื อ ขาย รับมอบ ส่งมอบทรัพย์สิน
ในต่างประเทศ (Transaction Fee) อากรแสตมป์ และภาษีต่างๆที เกี ยวข้อง ค่าใช้จ่าย หรือค่าธรรมเนียมที ต้องจ่ายตามข้อ
กําหนด หรือกฎหมายของประเทศที กองทุนไปลงทุน ตลอดจนค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้องกับการติดต่อประสานงานกับผู้จัดการ
กองทุนในต่างประเทศ เช่น ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าโทรสารทางไกล เป็นต้น (ถ้ามี) ตามที จ่ายจริง
(5) ค่าใช้จ่ายเกี ยวกับการเก็บรักษาทรัพย์สินในต่างประเทศ (ถ้ามี) นอกเหนือจาก ”ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี”
ตามที จ่ายจริง โดยจะไม่เกินร้อยละ 0.15 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
(6) ค่าใช้จ่ายในการประกันความเสี ยงจากอัตราแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศ หรืออัตราดอกเบี ย (ถ้าม)ี ตามที จ่ายจริง
(7) ใช้จ่ายที เกิดจากการผิดนัดชําระราคา (Failed Trade) 
(8) ค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้อง กับการจัดการกองทุนซึ งมิได้ระบุไว้ในข้อ 23.2 (ถ้ามี) โดยบริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากกองทุนตาม
จํานวนเงินและเวลาที เกิดค่าใช้จ่ายนั นจริง ทั งนี การเรียกเก็บค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะไม่เกินร้อยละ 0.01 ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนโดยบริษัทจัดการจะเป็นผู้รับผิดชอบส่วนที เกินกว่าอัตราที กําหนด

ในกรณีที มีค่าใช้จ่ายตามข้อ (8) บริษัทจัดการจะเปิดเผยแยกเป็นรายการอย่างชัดเจนในหนังสือชี ชวนฉบับข้อมูลสําคัญที ผ ู ้
ลงทุนควรทราบและในรายงานประจําปี ซึ งบริษัทจัดการ จัดทําเมื อสิ นรอบระยะเวลาบัญชีแต่ละปี

ค่าใช้จ่ายตามข้อ (1) และข้อ (2) จะถูกเปิดเผยเป็นยอดรวมของค่าใช้จ่าย ปรากฎในรายการค่าใช้จ่าย การดําเนินงานในงบ
กําไรขาดทุน ของกองทุนซึ งเป็นส่วนหนึ งของรายงานประจําปี

ทั งนี ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั งหมดของกองทุนจะบวกด้วยภาษีมูลค่าเพิ มและภาษีอื นใดในทํานองเดียวกัน

อย่างไรก็ตาม หากมีการเปลี ยนแปลงเกี ยวกับภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดในทํานองเดียวกัน บริษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงการรับรู้ภาษีต่าง ๆ ดังกล่าวโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

15.3. ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Frontend Fee) : มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ไม่เกินร้อยละ 1 ของมูลค่าหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจเก็บค่าธรรมเนียมการขายจากผู้สั งซื อหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มใน
อัตราที ไม่เท่ากัน

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (Backend Fee) : ไม่มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 

15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) : มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
คิดเช่นเดียวกับการคิดค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน โดยอาจคิดค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนแต่ละกลุ่มมนอัตราที ไม่เท่ากัน

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ในอัตรา 50 บาท ต่อรายการ โดยผู้โอนจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวในวันที ยื นคําขอโอนหน่วยลงทุน

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนขอให้บริษัทจัดการออกใบหน่วยลงทุน ทั งนี ภายใต้เงื อนไขข้อ 14.2 หรือขอให้ออกเอกสารแสดงสิทธิ
แทนฉบับเดิมที สูญหาย บริษัทจัดการจะคิดค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนในอัตรา 50 บาท ต่อ 1
ฉบับ

15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
1. ค่าธรรมเนียมการทํารายการซื อขายหน่วยลงทุนตามอัตราที ธนาคารพาณิชย์กําหนด (ถ้ามี)
2. ค่าธรรมเนียมการโอนเงินเพื อซื อหน่วยลงทุนหรือการโอนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือค่าธรรมเนียมการหักเงินจากบัญชีผู้
ซื อหน่วยลงทุน ตามอัตราที ธนาคารพาณิชย์กําหนด (ถ้ามี)
บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าใช้จ่ายอื นๆจากผู้ถือหน่วยลงทุนที ขอให้บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนดําเนินการให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือจากกรณีปกติ ที บริษัทจัดการดําเนินการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย เช่น ค่าใช้จ่ายในการจด
แจ้งจํานํากับนายทะเบียน ค่าแก้ไขเปลี ยนแปลงข้อมูลในทะเบียน เป็นต้น ทั งนี บริษัทจัดการจะคิดค่าธรรมเนียมการดําเนิน
การให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นกรณีพิเศษ ในอัตราไม่เกิน 75 บาท ต่อ 1 รายการ

15.4. วิธีการคํานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม : 

* บริษัทจัดการจะคํานวณค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วย
ลงทุน ทุกวันที มีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิโดยใช้มูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่า
ธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วันที คํานวณ นั นเป็น
ฐานในการคํานวณค่าธรรมเนียม โดยค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะบวกด้วยภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื นใดใน
ทํานองเดียวกัน (ถ้ามี) และบริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการ, ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน เป็นราย
3 เดือน และค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ เป็นรายเดือน

ทั งนี การตัดค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที กําหนดโดยสมาคมบริษัทนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
แห่งประเทศไทยและหากมีการเปลี ยนแปลงเกี ยวกับภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื นใดในทํานองเดียวกัน บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงการรับรู้ภาษีต่าง ๆ ดังกล่าวโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

15.5. การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย : 

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายโดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ โดยบริษัทจะ
ดําเนินการดังต่อไปนี 

1. กรณีเพิ มอัตราค่าธรรมเนียม หรืออัตราค่าใช้จ่ายที บริษัทจัดการได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนและหรือจากกองทุน บริษัท
จัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วันโดยจะติดประกาศที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการและ
ที ทําการทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับเป็นเวลา 3
วันติดต่อกัน ทั งนี การเพิ มอัตราค่าธรรมเนียมหรืออัตราค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะต้องไม่เกินร้อยละ 5 ของอัตราค่าธรรมเนียมหรือ
อัตราค่าใช้จ่ายภายในรอบระยะเวลา 1 ปี

2. กรณีที บริษัทจัดการจะลดค่าธรรมเนียมหรืออัตราค่าใช้จ่าย บริษัทจัดการจะปิดประกาศไว้ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ
และที ทําการทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ทั งนี การเปลี ยนแปลงดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการต้องแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับตั งแต่
วันเปลี ยนแปลง กรณีที สมาคม คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือหน่วยงานที เกี ยวข้องมีการ
เปลี ยนแปลงหลักเกณฑ์ในการตัดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมตามที ระบุเป็นอย่างอื นในอนาคต บริษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงวิธีการตัดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ที บังคับใช้ใหม่ โดยถือว่าได้รับมติจากผู้
ถือหน่วยลงทุนแล้ว

15.6. หมายเหตุ : 

16. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.1. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน : ในประเทศ

16.2. เงื อนไขพิเศษ : 

1. บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกําหนด
ทั งนี กรณีที กองทุนมีการลงทุนในทรัพย์สินต่างประเทศบริษัทจัดการจะใช้อัตราแลกเปลี ยนที เหมาะสม ภายใต้ความเห็นชอบ
ของผู้ดูแลผลประโยชน์ ซึ งเป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือประกาศของสมาคมบริษัทจัดการลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคํานวณ
ทรัพย์สินสุทธิส่วนที ลงทุนในต่างประเทศ
2. บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี 
(2.1) คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการ
(2.2) คํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ทั งนี ให้ใช้มูลค่าหน่วย
ลงทุนของสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาดังกล่าว
(2.3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังต่อไปนี 
(ก) วันทําการก่อนวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศภายในวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด
(ข) วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศภายในวันทําการถัดไป
(ค) วันทําการสุดท้ายของแต่ละเดือน โดยให้ประกาศภายในวันทําการถัดไป ทั งนี เฉพาะในกรณีที กองทุนรวมกําหนดวัน
ทําการซื อขายหน่วยลงทุนแต่ละครั งห่างกันยาวกว่าหนึ งเดือน
(ง) วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล โดยให้ประกาศภายในวันทําการถัดไป
ความใน (ก) มิให้นํามาใช้บังคับกับกองทุนรวมเปิดที ซื อขายหน่วยลงทุนทุกวันทําการ และกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภท
สถาบัน
(4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศ
ภายในวันทําการถัดไป
การประกาศมูลค่าและราคาตามวรรคหนึ ง (3) และ (4) ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมปฏิบัติดังต่อไปนี 
(1) ใช้ตัวเลขทศนิยมตามที กําหนดไว้ในข้อ 3. และต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(2) ดําเนินการด้วยวิธีการใด ๆ เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที เหมาะสม เช่น การประกาศทางหนังสือพิมพ์
หรือการประกาศทางเว็บไซต์ เป็นต้น และภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้ และ
(3) จัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวม และสถานที ทุกแห่งที ผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซื อคืนหน่วยลงทุนใช้ซื อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการกองทุนรวม
จะจัดให้มีข้อมูลดังกล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้

ในกรณีที มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดไม่ถูกต้อง บริษัทจัดการจะดําเนิน
การตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศกําหนด

3. การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือจํานวนหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมเปิด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
(3.1) คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยม ตามหลัก
สากล
(3.2) คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลัก
สากล สําหรับมูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณ ราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมตําแหน่ง
ที  4 ขึ น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตําแหน่ง
ที  5 ทิ ง
(3.3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (3.2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหน่ง โดยตัดทศนิยม
ตําแหน่งที  5 ทิ ง และประกาศราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ตามที คํานวณได้ใน (3.2) 
(3.4) คํานวณจํานวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล แต่จะ ใช ้
ผลลัพธ์เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตําแหน่ง โดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
ในกรณีที มีผลประโยชน์เกิดขึ นจากการคํานวณตาม (3.1) ถึง (3.4) บริษัทจัดการจะนําผลประโยชน์นั นรวมเข้าเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนรวมเปิด

16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : 

ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการที www.assetfund.co.th
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะประกาศ โดยช่องทางอื นใดที เหมาะสม โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
และบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน

16.4. หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

1.ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องน้อยกว่าหนึ งสตางค์ หรือต่างจากราคาหน่วยลงทุน
ที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป แต่ไม่ถึงร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง บริษัทจัดการจะจัดทําและส่งรายงานให้
ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบถึงความผิดพลาดภายใน 7 วันทําการนับแต่วันที พบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และจัดให้มีสําเนา
รายงานดังกล่าวไว้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการเพื อให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้ โดยรายงานดัง
กล่าวจะมีรายการอย่างน้อย ดังต่อไปนี 
(1) ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง
(2) ราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง
(3) สาเหตุที ทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
(4) มาตรการป้องกันเพื อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง ทั งนี เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจาก
ปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือ
ศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง
ในกรณีที เหตุของความผิดพลาดซึ งทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามวรรคหนึ งมีผลต่อเนื องต่อการคํานวณราคาหน่วย
ลงทุนครั งต่อไป เช่น การกําหนดอัตราดอกเบี ยผิดพลาด เป็นต้น บริษัทจัดการจะแก้ไขราคาหน่วยลงทุนให้ถูกต้องนับแต่วันที 
บริษัทจัดการพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องด้วย

2.ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราตั งแต่
ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง บริษัทจัดการจะคํานวณราคาหน่วยลงทุนย้อนหลังนับแต่วันที พบราคาหน่วยลงทุน
ไม่ถูกต้องจนถึงวันที ราคาหน่วยลงทุนถูกต้อง และดําเนินการดังต่อไปนี เฉพาะวันที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องต่างจากราคา
หน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราส่วนตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง

(1) จัดทํารายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาให้เสร็จสิ นภายในวันทําการถัดจากวันที พบว่าราคาหน่วย
ลงทุนนั นไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ภายในวันทําการถัดจากวันที คํานวณราคาหน่วยลงทุนเสร็จ
สิ น เพื อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าวภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการส่งรายงานให้ผู้ดูแล
ผลประโยชน์ ทั งนี รายงานดังกล่าวจะมีรายการอย่างน้อยดังต่อไปนี 
(ก) ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง
(ข) ราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง
(ค) สาเหตุที ทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
(ง) การดําเนินการของบริษัทจัดการเมื อพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
ทั งนี บริษัทจัดการจะจัดให้มีสําเนารายงานตาม (1) ไว ้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการ เพื อให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
สามารถตรวจสอบได้
(2) แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนที ถุกต้องภายในวันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาตาม (1)
(3) ประกาศชื อกองทุนรวมที มีการแก้ไขราคาตาม (2) และวัน เดือน ปีที มีการแก้ไขราคาตาม (2)ในหนังสือพิมพ์รายวันอย่าง
น้อยหนึ งฉบับภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว
(4) ชดเชยราคาให้แล้วเสร็จและแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที ได้ซื อหรือขายคืนหน่วยลงทุน
ในช่วงระยะเวลาที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องทราบถึงการแก้ไขราคาตาม (2) และการชดเชยราคา ภายใน 5 วันทําการนับแต่
วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว
(5) จัดทํารายงานมาตรการป้องกันเพื อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าว พร้อมทั งสําเนารายงานการ
แก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาที จัดทําตาม (1) ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 7 วันทําการนับ
แต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคานั น เว้นแต่ในกรณีที 
ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ บริษัทจัดการจะไม่ส่งรายงานมาตรการป้องกัน
ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่จะส่งสําเนาเอกสารที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่าการที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมี
สาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้แทน

3. ในการชดเชยราคาตามข้อ 2 (4) บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี 
(1) กรณีราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องตํ่ากว่าราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง (understate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี 
(ก) กรณีที เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับ
ส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องหากปรากฏว่าผู้ซื อหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลือ
อยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จะต้องลด บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวน
เท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วยลงทุนที เหลืออยู่นั นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับ
ส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื อชดเชยราคาให้แก่กองทุนเปิด เว้นแต่การที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมา
จากปัจจัยภายนอกที 
ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื อขายหลัก
ทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว
(ข) กรณีที เป็นการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่า
เท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับ
ส่วนต่างของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน แต่หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่
บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน
(2) กรณีราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องสูงกว่าราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง (overstate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี 
(ก) กรณีที เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับ
ส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่าง
ของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุน
(ข) กรณีที เป็นการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่า
เท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องหากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วย
ลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จะต้องลด บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการ
เองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วยลงทุนที เหลืออยู่นั นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็น
จํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื อชดเชยราคาให้แก่กองทุนเปิด เว้นแต่การที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูก
ต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว
ในกรณีที บริษัทจัดการต้องชดเชยราคาเป็นเงินให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนรายใดมีมูลค่าไม่ถึงหนึ งร้อย
บาท บริษัทจัดการอาจนําเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที มีการจ่ายเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุน แต่ถ้าบุคคลดังกล่าว
ไม่มีสถานะเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจัดการจะชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาการจ่ายเงินของกองทุนเปิดเพื อชดเชย
ราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนตาม (1) (ข) หรือผู้ซื อหน่วยลงทุนตาม 2(ก) บริษัทจัดการอาจจ่ายเงินของบริษัทจัดการเอง
แทนกองทุนเปิดก็ได้

4. บริษัทจัดการจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที เกิดขึ นจากราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง เช่น ค่าใช้จ่ายในการประกาศการแก้ไข
ราคาตามข้อ 2(3) ในหนังสือพิมพ์ ค่าออกเช็ค ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเงินชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุนและผู้ขายคืน
หน่วยลงทุน เป็นต้น เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้

17. ชื อผู้เกี ยวข้อง : 

17.1. ชื อบริษัทจัดการ : 

ชื อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนแอสเซท พลัส จํากัด

17.2. ชื อผู้ดูแลผลประโยชน์ : 

ชื อ : ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)

17.3. ชื อผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : 

ไม่มี

17.4. ชื อของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : 

ชื อ :

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

17.5. ที ปรึกษา : 

17.5.1. ชื อที ปรึกษาการลงทุน : 

ชื อ :

17.5.2. ชื อที ปรึกษากองทุน : 

17.6. ผู้สอบบัญช ี: 

ชื อ : นาย ประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์

ชื อ : นาย เทอดทอง เทพมังกร

ชื อ : นางสาว ชมภูนุช แซ่แต้

ชื อ : นาย ไกรสิทธิ ศิลปมงคลกุล

รายละเอียดเพิ มเติม (ผู้สอบบัญช)ี : 

หรือบุคคลอื นที ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี โดยบริษัทจัดการจะแจังให้สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

17.7. การแต่งตั งคณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : 

18. รอบระยะเวลาบัญชีประจําปีของกองทุนรวม : 

18.1. วันที สิ นสุดรอบบัญช ี: วันที เดือน

18.2. วันที สิ นสุดรอบบัญชีครั งแรก : วันที 

18.3. รายละเอียดเพิ มเติม : 

ประมาณ 12 เดือนนับจากวันที จดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม

ทั งนี บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะขยายรอบระยะเวลาบัญชีสุดท้ายของกองทุนให้สิ นสุด ณ วันเลิกกองทุนได้ โดยรอบระยะ
เวลาบัญชีดังกล่าวจะไม่เกิน 15 เดือน ซึ งบริษัทจัดการจะจัดทํางบการเงินเพียงรอบเดียว ณ วันเลิกกองทุน

19. การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ :

19.1 การแก้ไขเพิ มเติมโครงการตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากปรากฏว่ามติของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่เกินร้อยละห้า
สิบห้าของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของโครงการ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมส่งเอกสารหลักฐานเกี ยวกับ
การขอมติและการนับมติไปยังผู้ดูแลผลประโยชน์ เพื อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองผลการนับมตินั น

มติของผู้ถือหน่วยลงทุนตามวรรคหนึ ง หมายความว่า มติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุน
รวมกันเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของโครงการ

19.2 ในกรณีที กองทุนรวมใดมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนนอกจากจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลัก
เกณฑ์เกี ยวกับการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนที กําหนดไว้ในข้อผูกพัน หรือที กําหนดไว้ในมาตรา 129 หรือตามที กําหนดใน
ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที ของ
บริษัทจัดการ การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์เพิ มเติมดังต่อไปนี ด้วย

(1) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้รับผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนไม่
เท่ากัน ให้ได้รับมติผู้ถือหน่วยลงทุนที ถือหน่วยลงทุนชนิดที ได้รับผลกระทบเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิด

(2) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใด ให้ได้รับมติผู้ถือหน่วยลงทุนที ถือ
หน่วยลงทุนชนิดที ได้รับผลกระทบเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิด

(3) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ งให้ได้รับมติผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดที ได้รับผลกระ
ทบเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนชนิดนั น

19.3 ในกรณีที การแก้ไขเพิ มเติมโครงการหรือวิธีการจัดการได้กระทําตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะแจ้งให้
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับตั งแต่วันถัดจากวันที ได้มีมติแก้ไขและแจ้งการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ
จัดการกองทุนรวมหรือวิธีการจัดการไปยังผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายและจะประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ
ภายใน 15 วันนับตั งแต่วันถัดจากวันที ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือวันที ได้มีมติให้แก้ไขเพิ ม
เติม แล้วแต่กรณี

เว้นแต่กฎหมาย ก.ล.ต. กําหนดเป็นอย่างอื น ในการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนหรือแก้ไขวิธีจัดการ หากมิได้กระทํา
ตามมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที 
จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของโครงการจัดการกองทุนรวม จะต้องได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมติดังกล่าว ให้เป็นไปตามข้อกําหนดในข้อ
ผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การขอมติเพื อแก้ไขเพิ มเติมโครงการเป็นไปตามที กําหนดไว้
ในมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

19.4 ในการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ หากไม่สามารถดําเนินการตามมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ เนื องจากข้อ
จํากัดในการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการ
ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการอาจดําเนินการขอรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ตามแนวทางที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดได้

หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมติดังกล่าว ให้เป็นไปตามข้อกําหนดในข้อ
ผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การขอมติเพื อแก้ไขเพิ มเติมโครงการเป็นไปตามที กําหนดไว้
ในมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

20. ข้อกําหนดอื น ๆ : 

1. ในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนตามนัยข้อ 4 ของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่า
ด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับการดํารงความเพียงพอของเงินกองทุน และการทําประกันภัยความรับผิดของบริษัทจัดการ บริษัท
จัดการจะเปลี ยนให้บริษัทจัดการรายอื นเข้าจัดการกองทุนรวมแทน ด้วยวิธีขอรับความเห็นชอบจากสํานักงาน หรือ ขอมติโดย
เสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้ว
ทั งหมดของกองทุนรวมภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที บริษัทจัดการรู้ หรืออาจรู้ถึงการไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงิน
กองทุนดังกล่าว ทั งนี หากมีเหตุจําเป็นและสมควร บริษัทจัดการอาจขอให้สํานักงานพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้ โดย
การคัดเลือกบริษัทจัดการรายใหม่จะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ และ ในกรณีที มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ นจาก
การเปลี ยนบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว

หากบริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการภายในระยะเวลาที กําหนด บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุนรวมต่อไป

2. ในกรณีที บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้ว
ทั งหมด บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องไม่นับคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนั นในส่วนที เกินกว่าหนึ งในสามของ
จํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด และดําเนินการแก้ไขสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนของบุคคลหรือกลุ่มบุคคล
เดียวกันนั นให้มีจํานวนไม่เกินหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนรวมนั นภายในสองเดือน
นับแต่วันที ปรากฏกรณีดังกล่าว หรือดําเนินการเลิกกองทุนรวมนั นทันที เว้นแต่เข้าข้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการตลาด
ทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัทจัดการ

3. บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื อกองทุนจากบุคคลที เป็นผู้ให้บริการ อันเนื องมาจากการใช้บริการของบุคคล
ดังกล่าวในการจัดการกองทุนได้ แต่ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 
(1) ผลประโยชน์ตอบแทนที รับไว้นั นต้องเป็นทรัพย์สินที มีมูลค่าในทางเศรษฐกิจและต้องเกี ยวกับบทบาทโดยตรงของความ
เป็นกองทุนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
(2) ต้องไม่มีพฤติกรรมที แสดงให้เห็นว่าบริษัทจัดการใช้บริการของบุคคลนั นบ่อยครั งเกินความจําเป็นเพื อให้กองทุนได้รับ
ประโยชน์จากบุคคลดังกล่าว (churning) 
ในการจัดสรรผลประโยชน์ตามวรรคหนึ งให้แก่กองทุนที อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ บริษัทต้องกระทําด้วย
ความเป็นธรรมและคํานึงถึงลักษณะและประเภทหลักทรัพย์ที อาจมีไว้ได้ของกองทุนนั นด้วย

4. ตัวชี วัด (Benchmark) ของการลงทุนในกองทุนนี จะเปรียบเทียบกับอัตราผลตอบแทนของการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลอายุ
ประมาณ 5 ปี ที ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี ไทย (ThaiBMA) (35%) และอัตราผลตอบแทนของการลงทุนใน
พันธบัตรรัฐบาลอาย ุ5 ปี ของประเทศที ลงทุน ณ วันที ลงทุน บวกด้วยส่วนชดเชยความเสี ยงจากการลงทุน (Spread) อันดับ
ความน่าเชื อถือ BBB ณ วันที ลงทุนปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี ยงอัตราแลกเปลี ยนเพื อคํานวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงิน
บาท ณ วันที ลงทุน (65%)

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ ที จะเปลี ยนแปลงเกณฑ์มาตรฐานในการวัดผลการดําเนินงาน เพื อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ
นโยบายของกองทุนหลักตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน โดย
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า และจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสมาคม
บริษัทจัดการลงทุนประกาศกําหนด

ทั งนี กรณีที มีการเปลี ยนแปลงตัวชี วัดของการลงทุนอันเนื องมาจากปัจจัยภายนอก เช่น มีการยกเลิกการคํานวณดัชนีดังกล่าว
หรือหน่วยงานที กํากับดูแลมีการเปลี ยนแปลงตัวชี วัด เป็นต้นบริษัทจัดการสงสนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงตัวชี วัดดังกล่าว โดยไม่
ถือเป็นการแก้ไขโครงการ โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ สํานักงานของ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนและประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

5. ข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน

บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดจะถือหน่วยลงทุนได้ไม่เกินหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด
ของกองทุนรวม

6. ข้อกําหนดเกี ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกัน
ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายที เรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ งต่อไปจะเรียก
ว่า FATCA) โดยมีผลบังคับใช้วันที  1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าวกําหนดให้สถาบันการเงินที ไม่ใช่สัญชาติ
อเมริกันนอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานข้อมูลเกี ยวกับบัญชีของบุคคลที อยู่ใน
บังคับต้องเสียภาษีให้กับประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ งรวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล สัญชาติอเมริกัน ผู้ซึ งมีถิ นที อยู่ถาวรใน
สหรัฐอเมริกา และผู้ซึ งมีถิ นที อยู่ทางภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึ งเปิดหรือมีไว้กับ FFI นั น นอกจากนี ยังปรากฎด้วยว่าในปัจจุบนัมี
รัฐบาลในหลายประเทศกําลังดําเนินการออกกฎหมายที มีข้อกําหนดและหลักเกณฑ์ในลักษณะที คล้ายคลึงกับ FATCA (ซึ งต่อ
ไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดังกล่าวว่า “กฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง”) 
กองทุนรวมและบริษัทจัดการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ งถูกกําหนดให้ต้องเข้าผูกพันตนกับหน่วยงาน
สรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหน้าที ต้องรายงานข้อมูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสัญชาติอเมริกันและ
บุคคลที มีลักษณะตามหลักเกณฑ์ที  FATCA กําหนด หน้าที ในการตรวจสอบข้อมูลลูกค้าเพื อหาความสัมพันธ์ของลูกค้ากับ
ประเทศสหรัฐอเมริกา และรวมถึงหน้าที ในการกําหนดให้ลูกค้าบางประเภทต้องจัดทําเอกสารยืนยันตนตามหลักเกณฑ์ของ
FATCA เป็นต้น

ภายใต้ข้อกําหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เข้าผูกพันตนเพื อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ FATCA (กล่าวคือ มีสถานะ
เป็น NonParticipating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทุนรวมนั นจะได้รับผลกระทบที สําคัญในสองกรณี
คือ
(1) ต้องถูกหักเงินในอัตรา 30 % ของเงินที กองทุนรวมจะได้รับจากรายได้ ผลประโยชน์หรือเงินจากการขายทรัพย์สินทางการ
เงินในประเทศสหรัฐอเมริกา (เงินลงทุนทางตรง) ซึ งจะเริ มต้นตั งแต่วันที  1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป และเงินลงทุน
ทางอ้อมในทรัพย์สินทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Passthru) ซึ งอาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกับสถาบันการเงิน
อื นๆ นอกประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ งจะเริ มต้นตั งแต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป โดย FATCA กําหนดให้สถาบันการเงินของประเทศ
สหรัฐอเมริกาและ FFI ที เข้าร่วมผูกพันตนตามข้อกําหนดของ FATCA (ซึ งรวมถึงธนาคารและสถาบันการเงินในประเทศไทย
ผู้รับฝากทรัพย์สิน ผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน) มีหน้าที ดําเนินการหักเงิน ณ ที จ่ายดังกล่าวก่อนชําระให้กับ
กองทุนรวมที เป็น NPFFI 
(2) ธนาคารและสถาบันการเงินทั งในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทั งผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้
สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน ที เข้าร่วมผูกพันตามข้อกําหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือระงับการทําธุรกรรม
ทางการเงินหรือยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรือบริษัทจัดการ ซึ งอาจทําให้กองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการ
ลงทุนต่อไปได้ และ/หรือดําเนินการลงทุนได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจทําให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถทํารายการ
ผ่านทางผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุนได้อีกต่อไป
เพื อมิให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมได้รับผลกระทบในการดําเนินงานรวมทั งเพื อเป็นการรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วย
ลงทุนโดยรวม บริษัทจัดการและกองทุนรวม (โดยบริษัทจัดการ) จึงเข้าผูกพันตนเพื อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และข้อกําหนด
ของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง และเพื อให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใต้ข้อกําหนด
และหลักเกณฑ์ของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องได้ บริษัทจัดการและกองทุนรวม (ซึ งรวมทั งผู้ที เกี ยวข้องกับการปฎิบัติ
งานของกองทุน เช่น ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน) จึงขอสงวน
สิทธิในการดําเนินการดังนี 
(1) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามที กฎหมายต่างประเทศที 
เกี ยวข้องกําหนด) ให้คํายินยอมบริษัทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการนําส่งข้อมูล (เช่น ชื อ ที อยู่ เลขประจําตัวผู้เสีย
ภาษีของสหรัฐอเมริกา จํานวนและมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ จํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือเงินปันผลที ได้รับ เป็นต้น)
มีอยู่ในบัญชีทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนนั นกับบริษัทจัดการ ให้กับหน่วยงานของรัฐทั งในและต่างประเทศ ตามข้อกําหนด
ของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง
(2) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนนําส่งข้อมูล เอกสาร และ/หรือคํายินยอม เพิ มเติม เพื อยืนยันหรือพิสูจน์ทราบความเกี ยวข้อง
กับประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสัญชาติอเมริกันหรือการให้ข้อมูลตามหัวข้อที กําหนดไว้ในแบบ
ฟอร์มของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจ้งปรับปรุงข้อมูลเมื อข้อมูลที เคยให้ไว้มีการเปลี ยนแปลง
เป็นต้น รวมถึงนําส่งหลักฐานเพื อยืนยันการเข้าร่วมใน FATCA หรือกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง (ในกรณีที เป็นลูกค้า
สถาบันการเงิน) ทั งนี เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายดังกล่าว
(3) ดําเนินการอื นใดเพื อให้สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง

เพื อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบที จะเกิดต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทั งเพื อให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วย
ลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ มขึ นหากมีการดําเนินการที สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องข้างต้น ในกรณีที ผู้
ถือหน่วยลงทุนปฏิเสธการดําเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวน
สิทธิในการดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี ตามความจําเป็นและความเหมาะสม โดยถือว่าผู้ถือหน่วย
ลงทุนดังกล่าวรับทราบการดําเนินการตามที บริษัทจัดการแจ้งนี แล้ว และ/หรือได้ดําเนินการตามข้อตกลงที ได้ระบุไว้ในคําขอ
เปิดบัญชี
(1) ไม่รับคําสั งซื อ/ สับเปลี ยน/ โอน หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว
(2) ระงับหรือหยุดให้บริการ และดําเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว
(3) ดําเนินการหักเงิน ณ ที จ่ายจากรายได้เงินลงทุน เงินปันผลและ/หรือเงินที ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน
รายนั นได้ เพื อให้สอดคล้องกับเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง ทั งนี ต้องไม่ขัดกับกฎหมายของ
ประเทศไทย
(4) ดําเนินการอื นใดอันเป็นการป้องกันหรือลดผลกระทบ หรือทําให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ ม
ขึ น หากมีการดําเนินการที สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องข้างต้น
การดําเนินการดังกล่าวถือเป็นความจําเป็น และเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะเป็นการกระทําเพื อหลีก
เลี ยงมิให้บริษัทจัดการและกองทุนมีการดําเนินการที ไม่สอดคล้องข้อบังคับของ FATCA และกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง
อันจะทําให้กองทุนอาจต้องถูกหัก ณ ที จ่าย หรือถูกปิดบัญชีธนาคารตามที กล่าวแล้วข้างต้น ซึ งในทางปฏิบัติบริษัทจัดการจะ
เลือกดําเนินการเฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามที กฎหมายต่าง
ประเทศที เกี ยวข้องกําหนด)เท่านั น

ทั งนี ในกรณีที กฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิ มเติมข้อกําหนดเพื อรองรับการดําเนินการตามที บริษัทจัดการได้สงวนสิทธิไว้ข้างต้น
บริษัทจัดการ(รวมถึงผู้ที เกี ยวข้อง) จะดําเนินการตามข้อกําหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนําส่งข้อมูลของผู้ถือ
หน่วยลงทุนไปยังหน่วยงาน หรือดําเนินการอื นใดที ราชการกําหนด โดยไม่จําเป็นต้องร้องขอต่อผู้ถือหน่วยลงทุน

7. บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนภายในประเทศไทย และมีวัตถุประสงค์ที จะไม่เสนอขาย
หน่วยลงทุนของกองทุนกับหรือเพื อประโยชน์ของประเทศสหรัฐอเมริกา พลเมืองสหรัฐอเมริกา รวมถึงผู้ที มีหนังสือเดินทางของ
ประเทศสหรัฐอเมริกาหรือผู้ที มีถิ นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา หรือบุคคลซึ งโดยปกติมีถิ นที อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกอง
ทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าวและบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนซึ งจัดให้มีขึ นและดําเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา บริษัทจัดการจึงขอ
สงวนสิทธิที จะปฏิเสธหรือระงับการสั งซื อ การจัดสรร และ/หรือการโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมสําหรับผู้ลงทุน
ที เป็นบุคคลอเมริกัน (US person) ดังที กล่าวมาข้างต้น เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก

21. มาตรการเยียวยากรณีบริษัทจัดการปฏิบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์เกี ยวกับการอนุมัติให้จัดตั ง
กองทุนรวมเป็นการทั วไป : 

ในกรณีที บริษัทจัดการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี ยวกับการอนุมัติให้จัดตั งกองทุนรวมแบบ autoapprove และการ
ฝ่าฝืนหรือการไม่ปฏิบัตินั นก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ลงทุน บริษัทจัดการจะดําเนินการเยียวยาความเสียหายให้แก่ผู้ลงทุน
โดยไม่ชักช้า โดยในกรณีที ไม่สามารถตกลงกันได้ บริษัทจัดการจะยินยอมให้นําข้อพิพาทเข้าสู่การพิจารณาของ
อนุญาโตตุลาการ

22. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที ปฏิบัติตามโครงการจัดการกองทุนรวม ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ
กองทุนรวม และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ และคําสั งที ออกโดยอาศัยอํานาจแห่ง
กฎหมายดังกล่าว ทั งนี ในกรณีที ข้อกําหนดในโครงการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งดังกล่าว
หากบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งนั น ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุน
รวมได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามโครงการแล้ว

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม โดยผู้ดูแล
ผลประโยชน์มีอํานาจลงนามในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การลงนามในข้อผูกพัน
ของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ได้รับการแต่งตั งโดยชอบ ให้ถือว่าผูกพันผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง

การที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจัดการกองทุน
รวมนี ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที จะผูกพันตามข้อกําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมและ
ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม

โครงการจัดการกองทุนรวมที ผ่านการอนุมัติจากสํานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็น
ส่วนหนึ งของข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม

REFERENCE CODE : 

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอเทิร์มฟันด์ 5Y1

10/11/2558 รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม  [0692/2558] หน้า 11 / 30



คําจํากัดความ / คํานิยาม : 

กองทุน หมายถึง กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอเทิร์มฟันด ์5Y1

โครงการ หมายถึง โครงการจัดการกองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอเทิร์มฟันด ์5Y1 

บริษัทจัดการ หมายถึง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จํากัด

หน่วยลงทุน หมายถึง หน่วยลงทุนของกองทุน

หนังสือชี ชวน หมายถึง หนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุน หมายถึง ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน

ผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย หมายถึง ผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ที กจ.9/2555 ว่าด้วยการกําหนดนิยามผู้ลงทุนสถาบันและผ้ลงทุนรายใหญ่ และที แก้ไขเพิ มเติม

ผู้ดูแลผลประโยชน์ หมายถึง ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) 

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน หมายถึง บุคคลที บริษัทจัดการกองทุนรวมมอบหมายให้ทําหน้าที ขายหรือรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนแล้วแต่กรณี ของกองทุน

นายทะเบียน หมายถึง นายทะเบียนหน่วยลงทุน

ผู้สอบบัญชี หมายถึง ผู้สอบบัญชีของกองทุน

วันทําการ หมายถึง วันเปิดทําการตามปกติของบริษัทจัดการ

เสนอขายครั งแรก หมายถึง เสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก

จองซื อ หมายถึง จองซื อหน่วยลงทุนในการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก

หนังสือรับรองสิทธิ หมายถึง หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน

มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหารด้วยจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดตามทะเบียน
หน่วยลงทุน เมื อสิ นวันที คํานวณนั น โดยคํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขที มีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษ
ทศนิยมตามหลักสากล

ตลาดหลักทรัพย์ หมายถึง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สมาคมตลาดตราสารหนี ไทย หมายถึง สมาคมตลาดตราสารหนี ไทย ซึ งจัดตั งขึ นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์

บริษัทจดทะเบียน หมายถึง บริษัทที มีหุ้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทขึ นทะเบียน หมายถึง บริษัทที มีหลักทรัพย์ซื อขายในสมาคมตลาดตราสารหนี ไทย

ใบแสดงสิทธิ หมายถึง ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (depositary receipt) 

หลักทรัพย์อ้างอิง หมายถึง หลักทรัพย์ประเภทใดประเภทหนึ งที ออกโดยบริษัทจดทะเบียนและใช้เพื อรองรับใบแสดงสิทธิ

คําเสนอซื อ หมายถึง คําเสนอซื อหลักทรัพย์ของกิจการเป็นการทั วไปที ผู้ทําคําเสนอซื อต้องปฏิบัติตามประกาศว่าด้วยหลัก
เกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื อครอบงํากิจการ

แก้ไขราคาย้อนหลัง หมายถึง แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องโดยแก้ไขราคาย้อนหลัง
ตั งแต่วันที ราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องจนถึงปัจจุบัน

การชดเชยราคา หมายถึง การเพิ มหรือลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที มีราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
หรือการจ่ายเงินซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องแทนการเพิ มหรือลด
จํานวนหน่วยลงทุน

กิจการ หมายถึง บริษัทที มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทที มีหลักทรัพย์ซื อขายในศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์
หรือบริษัทมหาชนจํากัด

กลุ่มกิจการ หมายถึง บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีที สภาวิชาชีพบัญชีกําหนดเกี ยวกับการจัดทํางบการเงิน
รวม

สถาบันการเงิน หมายถึง สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยดอกเบี ยเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงิน

สมาคม หมายถึง สมาคมที เกี ยวเนื องกับธุรกิจหลักทรัพย์ที ได้รับอนุญาตและจดทะเบียนกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
โดยมีวัตถุประสงค์เพื อทําการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทที เกี ยวกับการจัดการลงทุน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

กฎหมาย ก.ล.ต. หมายถึง พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ
หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ปัจจุบันและที แก้ไขเพิ มเติม

มูลค่าธุรกรรม หมายถึง ราคาซื อรวมผลประโยชน์ที กองทุนพึงได้รับจากธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืนจนถึงวันที มีการ
คํานวณ

1. ชื อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

1.1. ชื อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอเทิร์มฟันด์ 5Y1 

1.2. ชื อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  Asset Plus AI Term Fund 5Y1 

1.3. ชื อย่อ :  ASPAITF5Y1 

1.4. ประเภทโครงการ :  กองทุนเปิด

1.5. ประเภทการขาย :  ขายครั งเดียว

1.6. การกําหนดอายุโครงการ :  กําหนด

1.7. อายุโครงการ : 5  ปี   เดือน   วัน

1.8. อายุโครงการถึงวันที  (กรณีกําหนดอายุเป็นช่วงเวลา) : 

1.9. เงื อนไข (อายุโครงการ) : 

ประมาณ 5 ปี แต่ไม่ต่ํากว่า 4 ปี 11 เดือน และไม่เกิน 5 ปี 1 เดือน นับตั งแต่วันถัดจากวันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุน
รวม โดยบริษัทจัดการจะแจ้งวันครบอายุโครงการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบทางไปรษณีย์ ภายใน 30 วันนับตั งแต่วันถัดจากวัน
จดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะยุติการจัดตั งโครงการ หากหลังจากปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก มูลค่าหน่วยลงทุนที 
จําหน่ายได้แล้วทั งหมดคํานวณตามมูลค่าที ตราไว้ของหน่วยลงทุนตํ่ากว่ามูลค่าขั นตํ่าที จะลงทุนในหลักทรัพย์ได้ตาม
วัตถุประสงค์ของกองทุน โดยบริษัทจัดการจะคืนเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนตามที ระบุไว้ในข้อ 5.2.7
“การคืนเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุน”

1.10. ลักษณะโครงการ :  กองทุนรวมที เสนอขายเฉพาะผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย

2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที ตราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที 
เสนอขาย : 

2.1. จํานวนเงินทุนของโครงการ : 1,000,000,000.00 บาท

2.2. เงื อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) : 

ระหว่างระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจํานวนเงินทุนของ
โครงการได้ไม่เกิน ร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ

2.3. มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย : 10.0000 บาท

2.4. จํานวนหน่วยลงทุน : 100,000,000.0000 หน่วย

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรก : 10 บาท

2.6. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก : 50,000.00 บาท

2.7. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป : 

2.8. มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด

2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่าของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด

2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด

2.12. รายละเอียดเพิ มเติม : 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน
ลักษณะพิเศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า ประเภทและอัตราส่วนการ
ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

เพื อเพิ มทางเลือกในการลงทุนสําหรับผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย (accredited investors) ที มีศักยภาพในการดูแลตนเอง ที มุ่งหวัง
ผลตอบแทนที ดี และยอมรับความเสี ยงของการลงทุนได้ในระดับสูง

3.2. ชนิดกองทุนรวม :  ลงทุนโดยตรง

3.3. ประเภทกองทุนรวม :  ทั วไป

3.4. นโยบายการลงทุน :  ตราสารแห่งหนี 

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้าม)ี :  

3.6. การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) :  ลงทุน
เพื อ การลดความเสี ยง (Hedging)

3.7. การลงทุนในตราสารที มีลักษณะของสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ไม่ลงทุน

3.8. ลักษณะพิเศษ : 

ไม่มี

3.9. รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 

รายละเอียดเพิ มเติมเกี ยวกับนโยบายการลงทุน

1. กองทุนมีนโยบายที จะลงทุนในตราสารแห่งหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน ตราสารทางการเงิน และ/หรือเงินฝาก และ/หรือหลัก
ทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดให้กองทุนลงทุนได้

2. กองทุนอาจจะพิจารณาลงทุนในตราสารแห่งหนี ต่างประเทศ และอาจเข้าทําสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives)โดยมี
วัตถุประสงค์เพื อลดความเสี ยง (Hedging) จากการลงทุน ตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกําหนด
โดยจะไม่ลงทุนในหรือมีไว้ซึ งตราสารที มีลักษณะของสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured note)

3. กรณีที กองทุนมีการลงทุนในต่างประเทศ บริษัทจัดการมีนโยบายที จะทําการป้องกันความเสี ยงด้านอัตราแลกเปลี ยนเงินตรา
ต่างประเทศเต็มจํานวน (Fully hedge)

4. กองทุนอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ งตราสารแห่งหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือตํ่ากว่าที สามารถลงทุนได้ (NonInvestment
Grade) และ/หรือตราสารที ไม่ได้รับการจัดอ้นดับความน่าเชื อถือ (Unrated Securities) ซึ งเป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือได้รับ
ความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

3.10. การลงทุนในต่างประเทศ : ลงทุนในต่างประเทศบางส่วน
วงเงินการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน ไม่เกิน 0  ล้านเหรียญ หรือไม่เกินร้อยละ 79.00  ของ NAV
และมีนโยบายลดหรือป้องกันความเสี ยงจากอัตราแลกเปลี ยนทั งหมดที มีอยู่

3.11. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 

กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในต่างประเทศไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและไม่เกินวงเงินที ได้รับจัดสรร

3.12. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.12.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในประเทศ : 

บริษัทจัดการจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื นอย่างใดอย่างหนึ งหรือหลาย
อย่างตามที ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนประกาศกําหนดดังต่อไปนี รวมถึงการลงทุนในหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือหาดอกผลโดย
วิธีอื นอย่างใด ตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการกํากับตลาดทุนจะได้มี
ประกาศแก้ไขหรือเพิ มเติม หรือผ่อนผันให้กองทุนรวมสามารถลงทุนได้เพิ มเติมในอนาคตอีกด้วย
3.12.1.1 ตราสารแห่งหนี ในประเทศ ได้แก่ หลักทรัพย์ ตราสาร หรือสัญญา ที เสนอขายในประเทศ หรือมีผู้ออกหรือคู่สัญญา
เป็นนิติบุคคลที จัดตั งขึ นตามกฎหมายไทย ดังต่อไปนี 
(1) ตราสารแห่งหนี ที มีลักษณะคล้ายเงินฝาก ได้แก่
(1.1) ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน บัตรเงินฝาก หรือหุ้นกู้ระยะสั น ที ธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น ธนาคารพาณิชย์ หรือ
บริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกัน
(1.2) ตั วแลกเงินหรือตั วสัญญาใช้เงินที บริษัทหลักทรัพย์ที ประกอบธุรกิจประเภทการให้สินเชื อเพื อธุรกิจหลักทรัพย์เป็นผู้ออก
ซึ งกําหนดวันใช้เงินตามตั วไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตั ว และเป็นตั วเมื อทวงถามหรือเมื อได้เห็น
(1.3) ตั วแลกเงินหรือตั วสัญญาใช้เงินอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที ออก ซึ งมีอันดับความน่าเชื อถือดังต่อไปนี 
(ก) อันดับความน่าเชื อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับแรก ทั งนี ในกรณีที เป็นอันดับความน่าเชื อถือของผู้
ออกตราสาร ต้องเป็นอันดับความน่าเชื อถือที ได้มาจากการจัดอันดับความน่าเชื อถือระยะสั น (shortterm rating) ด้วย หรือ
(ข) อันดับความน่าเชื อถือของผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกัน อยู่ในอันดับที สามารถลงทุนได ้(investment
grade) ทั งนี โดยการจัดอันดับความน่าเชื อถือของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื อถือภายใต้ชื อ Standard & Poor หรือ
Moody’s หรือ Fitch หรือสถาบันอื นที สํานักงานกําหนดเพิ มเติม
(2) ตราสารแห่งหนี ทั วไป ได้แก่
(2.1) ตราสารภาครัฐไทย อันได้แก่
(ก) ตั วเงินคลัง
(ข) พันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
(ค) พันธบัตร ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน หุ้นกู้ หรือใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้นกู้ ที กระทรวงการคลังหรือกองทุนเพื อการ
ฟื นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินเป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล หรือผู้ค้ําประกัน
(2.2) ตราสารภาครัฐต่างประเทศ อันได้แก่ ตราสารที มีรูปแบบทํานองเดียวกับตราสารภาครัฐไทยที รัฐบาลต่างประเทศ
องค์การหรือหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศ รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศ เป็นผู้ออก
หรือผู้ค้ําประกัน ทั งนี ตราสารดังกล่าวต้องมีลักษณะตามเงื อนไขท้ายข้อ 3.12.1.1 ด้วย
(2.3) ตราสารที เปลี ยนมือได้ ซึ งหมายถึง พันธบัตร ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน หรือหุ้นกู้ที ไม่รวมถึงหุ้นกู้แปลงสภาพและหุ้น
กู้อนุพันธ์ ที สํานักงานอนุญาตให้เสนอขายในลักษณะทั วไปหรือในลักษณะจํากัด หรือที ออกภายใต้ข้อผูกพันที กําหนดและ
อนุญาตโดยกระทรวงการคลัง หรือที นิติบุคคลที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ นเป็นผู้ออก หรือที เป็นหลักทรัพย์ที ออกใหม่ ซึ งผู้
ออกหลักทรัพย์ได้เสนอขายหลักทรัพย์ที ออกใหม่นั นทั งหมดต่อผู้ถือหุ้นโดยได้รับชําระราคาเต็มมูลค่าที เสนอขายจากผู้ถือหุ้น
ทั งนี ตราสารที เปลี ยนมือได้ต้องมีลักษณะตามเงื อนไขท้ายข้อ 3.12.1.1 ด้วย
(2.4) ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทยที มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้ที ไม่ใช่หุ้นกู้
อนุพันธ์
(2.5) ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน หุ้นกู้ หรือใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้นกู้ ที เสนอขายในต่างประเทศโดยมีผู้ออกเป็น
นิติบุคคลที จัดตั งขึ นตามกฎหมายไทย ทั งนี หุ้นกู้ดังกลา่วไมร่วมถงึหุน้กูแ้ปลงสภาพและหุน้กูอ้นุพันธ์
(2.6) หน่วยลงทุนหรือใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหน่วยลงทุนของกอ งทุนรวมตราสารแห่งหนี หรือของกองทุนรวมอื นที มีนโย
บายการลงทุนเฉพาะเงินฝาก ตราสารแห่งหนี หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที สํานักงานกําหนด หรือให้ความเห็นชอบ เช่น
กองทุนรวมตลาดเงิน เป็นต้น
(2.7) ธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืน ทั งนี บริษัทจัดการต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
(2.8) ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์โดยหลักทรัพย์ที ให้ยืมเป็นตราสารแห่งหนี ตาม (1.1)(1.2)(1.3) (2.1)(2.2)(2.3)(2.4)
หรือ (2.6) ทั งนี บริษัทจัดการต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

ในกรณีที ตราสารแห่งหนี ตามข้อ 3.12.1.1 เป็นตั วแลกเงินหรือตั วสัญญาใช้เงินที มีการจ่ายผลตอบแทน ผลตอบแทนนั นต้อง
อยู่ในรูปอัตราดอกเบี ยคงที หรืออัตราดอกเบี ยลอยตัวเท่านั น

การรับรอง รับอาวัล สลักหลัง หรือคํ้าประกันของบุคคลที กําหนดไว้ในข้อ 3.12.1.1 ต้องเป็นการรับรองตลอดไป รับอาวัลทั ง
จํานวน สลักหลังโอนประเภทมีสิทธิไล่เบี ยโดยไม่มีข้อกําหนดลบล้างหรือจํากัดความรับผิดของผู้สลักหลัง หรือค้ําประกันต้น
เงินและดอกเบี ยเต็มจํานวนแบบไม่มีเงื อนไข

เงื อนไข : ตราสารภาครัฐต่างประเทศตามข้อ (2.2) และตราสารที เปลี ยนมือได้ตามข้อ (2.3) ต้องมีลักษณะดังต่อไปนี 
(1) เป็นตราสารขึ นทะเบียนในสมาคมตลาดตราสารหนี ไทย
(2) มีราคาที เหมาะสมตามที สมาคมตลาดตราสารหนี ไทยกําหนด หรือมีผู้แสดงตนต่อบุคคลทั วไปว่าพร้อมจะเสนอราคาซื อ
และรับซื อตราสารนั น ในราคาดังกล่าว (bid price แบบ firm quote) ตามจํานวนและวิธีการที สมาคมตลาดตราสารหนี ไทย
กําหนดอยู่เสมอ โดยได้ส่งสําเนาราคาแก่สมาคมตลาดตราสารหนี ไทยตลอดอายุของตราสารนั น และ
(3) เป็นตราสารที เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 
(ก) ในกรณีที เป็นตราสารภาครัฐต่างประเทศ ตราสารดังกล่าวต้องเป็นตราสารที มีอันดับความน่าเชื อถือของตราสารหรือของผู้
ออกตราสารอยู่ในอันดับที สามารถลงทุนได ้(investment grade) เว้นแต่ผู้ออกตราสารดังกล่าวเป็นรัฐวิสาหกิจตามกฎหมาย
ต่างประเทศ ตราสารนั นต้องมีอันดับความน่าเชื อถือของตราสารอยู่ในอันดับที สามารถลงทุนได ้(investment grade) เท่านั น
(ข) ในกรณีที ผู้ออกตราสารเป็นนิติบุคคลต่างประเทศ ตราสารนั นต้องมีอันดับความน่าเชื อถือของตราสารอยู่ในอันดับที 
สามารถลงทุนได ้(investment grade) 
(ค) ในกรณีที กองทุนลงทุนในตราสารอื นนอกเหนือจาก (ก) และ (ข) ในการเสนอขายครั งแรก หากตราสารดังกล่าวไม่มี
อันดับความน่าเชื อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับที สามารถลงทุนได ้(investment grade) ตราสารนั นต้อง
มีบริษัทจัดการไม่ต่ํากว่าสามรายเป็นผู้ซื อตราสารดังกล่าวเพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนภายใต้การจัดการ

3.12.1.2 ตราสารกึ งหนี กึ งทุน ได้แก่
(1) หุ้นกู้แปลงสภาพที เสนอขายในประเทศ ซึ งต้องมีลักษณะตามเงื อนไขในท้ายข้อ 3.12.1.1 (1) และ (2) ทั งนี ในกรณีที 
กองทุนลงทุนในหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวในการเสนอขายครั งแรก หุ้นกู้แปลงสภาพนั นต้องเป็นหุ้นกู้แปลงสภาพที มีอันดับ
ความน่าเชื อถืออยู่ในอันดับที สามารถลงทุนได ้(investment grade) หรือเป็นหุ้นกู้แปลงสภาพที มีบริษัทจัดการไม่ตํ่ากว่าสาม
รายเป็นผู้ซื อตราสารดังกล่าวเพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนภายใต้การจัดการ
ในกรณีที หุ้นกู้แปลงสภาพตามวรรคหนึ งมีการค้ําประกัน การค้ําประกันดังกล่าวต้องเป็นการค้ําประกันต้นเงินและดอกเบี ยเต็ม
จํานวนแบบไม่มีเงื อนไข
(2) หุ้นกู้แปลงสภาพที เสนอขายในต่างประเทศโดยมีผู้ออกเป็นนิติบุคคลที จัดตั งขึ นตามกฎหมายไทย

นอกจากนี ในการลงทุนในตราสารกึ งหนี กึ งทุนนั น ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 
(1) ในขณะที ลงทุน หรือได้มา มูลค่าของหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวมีมูลค่าสูงกว่าราคาตลาดของหุ้นที รองรับหุ้นกู้แปลงสภาพ
นั น (out of the money) 
(2) ในกรณีที มีการใช้สิทธิแปลงสภาพ ให้บริษัทจัดการขายหุ้นที ได้รับจากการแปลงสภาพนั นภายใน 30 วัน นับแต่วันที ได้หุ้น
ดังกล่าวมา
การใช้สิทธิแปลงสภาพตาม (2) หมายความว่า การแปลงสภาพแห่งสิทธิในหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้น ไม่ว่าการแปลงสภาพดัง
กล่าวจะเกิดจากการใช้สิทธิแปลงสภาพหรือเกิดจากข้อกําหนดบังคับการแปลงสภาพ

3.12.1.3 เงินฝากในสถาบันการเงินตามกฎหมายไทย

3.12.1.4 สัญญาซื อขายล่วงหน้าที มีตัวแปรเป็นอัตราแลกเปลี ยนเงิน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื อลดความเสี ยง (hedging) ตาม
หลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

3.12.1.5 หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์

3.12.1.6 ทรัพย์สินอื นที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กําหนดเพิ มเติมในอนาคต หรือทรัพย์สินอื นที มีลักษณะทํานองเดียว
กับ 3.12.1.1 – 3.12.1.5 โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

3.12.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในต่างประเทศ : 

บริษัทจัดการอาจลงทุนในทรัพย์สินในต่างประเทศเพื อกองทุนได้เทียบเท่ากับประเภททรัพย์สินในประเทศ โดยกรอบประเทศ
ที ลงทุนต้องมีคุณสมบัติดังนี 
1. มีการเสนอขายในประเทศที มีหน่วยงานกํากับดูแลเป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO หรือประเทศที มีตลาดหลักทรัพย์เป็น
สมาชิกของ WFE 
2. การลงทุนนั นต้องไม่ทําให้การจัดการกองทุนเบี ยงเบนไปจากวัตถุประสงค์ หรือนโยบายการลงทุนของกองทุนและไม่ทําให้
กองทุนขาดทุนเป็นมูลค่าสูงกว่ามูลค่าลงทุน
3. บริษัทจัดการต้องสามารถเข้าถึงข้อมูลเกี ยวกับหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินดังกล่าวเป็นภาษาอังกฤษผ่านระบบอินเตอร์เนตได้
4. มีข้อมูลทางด้านราคาที สะท้อนมูลค่ายุติธรรม โดยเป็นราคาที น่าเชื อถือ อ้างอิงได้ และสอดคล้องตามหลักวิชาการอันเป็นที 
ยอมรับในระดับสากล
5. มีการคุ้มครองประโยชน์ของผู้ลงทุน (investor protection) ที ถือได้ว่าเทียบเท่ากับการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที 
มีลักษณะคล้ายกันในประเทศไทย
6. ลักษณะอื นใดที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจกําหนดเพิ มเติม

3.12.2.1 ตราสารแห่งหนี ต่างประเทศ ได้แก่ หลักทรัพย์หรือตราสารที ออกโดยบุคคลต่างประเทศ และเสนอขายในต่าง
ประเทศ
(1) ตราสารภาครัฐต่างประเทศ อันได้แก่
(1.1) พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี ที รัฐบาลต่างประเทศ องค์การหรือหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศหรือองค์การระหว่าง
ประเทศเป็นผู้ออก หรือผู้ค้ําประกัน
(1.2) พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี ที รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายต่างประเทศเป็นผู้ออก หรือผู้ค้ําประกัน
(2) ตราสารแห่งหนี ภาคเอกชน อันได้แก่ ตราสารแห่งหนี ที ออกโดยนิติบุคคลต่างประเทศ ทั งนี ผู้ลงทุนต้องสามารถเข้าถึง
ข้อมูลเกี ยวกับตราสารแห่งหนี ดังกล่าวเป็นภาษาอังกฤษผ่านระบบอินเตอร์เนตด้วย
(3) ตราสารแห่งหนี อื น อันได้แก่ หน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที เป็นกองทุนรวมตราสารแห่งหนี หรือกองทุนรวมอื น
ที มีนโยบายการลงทุนเฉพาะเงินฝาก ตราสารแห่งหนี หรือทรัพย์สินอื นที สํานักงานให้ความเห็นชอบให้ลงทุนได้ เช่น กองทุน
รวมตลาดเงิน เป็นต้น ซึ งต้องเป็นไปตามเงื อนไขที สํานักงานคณะกํารรมการ ก.ล.ต.ประกาศกําหนด ดังต่อไปนี 
(3.1) ต้องเป็นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที อยู่ภายใต้การกํากับดูแลของหน่วยงานกํากับดูแล
ด้านหลักทรัพย์และตลาดซื อขายหลักทรัพย์ที เป็นสมาชิกสามัญของ International Organizations of Securities 
Commission (IOSCO) หรือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที มีการซื อขายในตลาดซื อขายหลักทรัพย์
ที เป็นสมาชิกของ World Federations of Exchange (WFE) 
(3.2) ต้องเป็นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที มีทรัพย์สินที ลงทุนเป็นประเภทและชนิดเดียวกับ
ทรัพย์สินที กองทุนอาจลงทุนหรือมีไว้ได้ เว้นแต่เป็นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที มีนโยบาย
การลงทุนในทองคําโดยตรง
(3.3) ในกรณีที เป็นการลงทุนหรือมีไว้เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป (retail fund) กองทุน
สํารองเลี ยงชีพ หรือกองทุนส่วนบุคคลรายย่อย หน่วยลงทุนที จะลงทุนหรือมีไว้ได้ ต้องเป็นหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมต่างประเทศที จัดตั งขึ นเพื อผู้ลงทุนทั วไปเช่นกัน
(3.4) ต้องไม่ใช่หน่วยลงทุนของกองทุนรวมประเภทเฮ็ดจ์ฟันด ์(hedge fund)

3.12.2.2 ตราสารหนี ที มีลักษณะคล้ายเงินฝาก ได้แก่ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน บัตรเงินฝาก หรือหุ้นกู้ระยะสั นที 
ออกโดยสถาบันการเงินต่างประเทศ ที ตั งอยู่ในประเทศที กองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินต่างประเทศ ทั งนี ให ้
หมายรวมถึงการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงิน (money market fund) ในต่างประเทศด้วย โดยการ
มีไว้ซึ งเงินฝากหรือตราสารดังกล่าวต้องมีวัตถุประสงค์เพื ออํานวยความสะดวกหรือป้องกันปัญหาในการดําเนินงานใน
ต่างประเทศของกองทุน เช่น เพื อรอการลงทุน หรือเพื อชําระค่าใช้จ่าย หรือเพื อรักษาสภาพคล่องของกองทุนเป็นต้น

3.12.2.3 สัญญาซื อขายล่วงหน้าที มีวัตถุประสงค์ เพื อการลดความเสี ยง (hedging) ตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

3.12.2.4 เงินฝากในสถาบันการเงินต่างประเทศ

3.13.2.5 ใบแสดงสิทธิในประโยชน์ที เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงที มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นพันธบัตร หรือหุ้นกู้ที มิใช่หุ้นกู้อนุพันธ์

3.12.2.6 หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และตราสารของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศ

3.12.2.7 ทรัพย์สินอื นที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กําหนดเพิ มเติมในอนาคตหรือทรัพย์สินอื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับ
ข้อ 3.12.2.1 3.12.2.6 โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน

3.13. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม : 

3.13.1. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นในประเทศ : 

บริษัทจัดการจะลงทุนหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื นเพื อเป็นทรัพย์สินของ
กองทุนรวม ตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนดดังต่อไปนี ในกรณีที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศแก้ไขเปลี ยนแปลงอัตราส่วนการลงทุน
บริษัทจัดการจะลงทุนให้เป็นไปตามประกาศที แก้ไขด้วย

3.13.1.1 บริษัทจัดการอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินดังต่อไปนี เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม โดยไม่จํากัดอัตราส่วน
(1) ตราสารภาครัฐไทย
(2) ตราสารภาครัฐต่างประเทศตามข้อ 3.12.1.2 (2.2) ที มีอันดับความน่าเชื อถืออยู่ในสองอันดับแรก หรือสัญญาซื อขายล่วง
หน้าที มีสินค้าเป็นตราสารดังกล่าว

ในกรณีของกองทุนรวมเปิด มูลค่าของตราสารภาครัฐต่างประเทศตามข้อ (2) เมื อรวมกันแล้วต้องไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่า
ตราสารนั นในแต่ละรุ่น เว้นแต่เป็นกองทุนรวมเปิดที มีการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งล่วงหน้าซึ งระบุเวลาแน่นอน
(auto redemption) 

3.13.1.2 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งตราสารภาครัฐต่างประเทศที นอกเหนือจากข้อ 3.13.1.1 (2) หรือสัญญาซื อขาย
ล่วงหน้าที มีสินค้าเป็นตราสารดังกล่าว เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนได้ โดยมีมูลค่ารวมกันทั งสิ นเมื อคํานวณเฉพาะผู้ออกหรือ
ผู้เป็นคู่สัญญารายนั น ไม่เกินร้อยละ 35 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

การคํานวณอัตราส่วนตามวรรคหนึ ง ให้นับตราสารตามวรรคหนึ งและทรัพย์สินทุกประเภทที ผู้ออกหรือผู้เป็นคู่สัญญารายดัง
กล่าวเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญา ซึ งกองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินเหล่านั น
รวมในอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าวด้วย
ในกรณีของกองทุนรวมเปิด มูลค่าของตราสารภาครัฐต่างประเทศตามวรรคหนึ ง ต้องไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าตราสารนั นใน
แต่ละรุ่น เว้นแต่เป็นกองทุนรวมเปิดที มีการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งล่วงหน้าซึ งระบุเวลาแน่นอน (auto
redemption) 

3.13.1.3 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินดังต่อไปนี ซึ งธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น ธนาคารพาณิชย์
หรือบริษัทเงินทุนรายใดเป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญา เพื อเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนได้ โดยมีมูลค่ารวมกันทั งสิ นเมื อคํานวณเฉพาะธนาคารหรือบริษัทเงินทุนรายนั น ไม่เกินร้อยละ 25 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
(1) ตราสารแห่งหนี ในประเทศ ตามข้อ 13.2.1.1
(2) ตราสารกึ งหนี กึ งทุน ตามข้อ 13.2.1.2 
(3) เงินฝากในสถาบันการเงินตามกฎหมายไทย ตามข้อ 13.2.1.3
(4) สัญญาซื อขายล่วงหน้าตามข้อ 3.12.1.4 ที คู่สัญญามี อันดับความน่าเชื อถืออยู่ในอันดับที สามารถลงทุนได ้(investment
grade)
การคํานวณอัตราส่วนตามวรรคหนึ ง ให้นับตราสารตามวรรคหนึ งและทรัพย์สินตามข้อ 3.13.1.7 (1) ที ธนาคารหรือบริษัทเงิน
ทุนดังกล่าวเป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญา ซึ งกองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้รวมใน
อัตราส่วนดังกล่าว โดยในกรณีของธนาคารพาณิชย์หากธนาคารพาณิชย์นั นเป็นสาขาของธนาคารต่างประเทศให้นําทรัพย์สินที 
นาคารต่างประเทศดังกล่าวเป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้อาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ําประกันหรือคู่สัญญา ซึ งกองทุนได้ลงทุนหรือมี
ไว้รวมในอัตราส่วนดังกล่าวด้วย

ทั งนี ในกรณีที กองทุนมีเงินฝากในนิติบุคคลตามวรรคหนึ ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื อการดําเนินงานของกองทุน มิให้นับมูลค่าของ
เงินฝากดังกล่าวรวมในอัตราส่วนตามวรรคหนึ ง

3.13.1.4 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินดังต่อไปนี ที บุคคลใดเป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลัก
หลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญา เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนได้ โดยมีมูลค่ารวมกันทั งสิ นเมื อคํานวณเฉพาะผู้ออก ผู้สั งจ่าย
ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญารายนั น ไม่เกินร้อยละ 25 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
(1) ตราสารแห่งหนี ในประเทศตามข้อ 3.12.1.1 
(2) ตราสารกึ งหนี กึ งทุนตามข้อ 3.12.1.3 
(3) สัญญาซื อขายล่วงหน้า ตามข้อ 3.12.1.4 ที คู่สัญญามีอันดับความน่าเชื อถืออยู่ในอันดับที สามารถลงทุนได ้(investment
grade) 
ตราสารแห่งหนี ตาม (1) มิให้หมายความรวมถึงหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที ถูกจัดให้เป็นตราสารแห่งหนี ตามข้อ 3.12.1.1

3.13.1.5 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินที กลุ่มกิจการใดเป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้คํ้า
ประกัน หรือคู่สัญญา เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนได้ โดยมีมูลค่ารวมกันทั งสิ นของกลุ่มกิจการนั นไม่เกินอัตราอย่างใดอย่าง
หนึ งดังต่อไปนี แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า
(1) ร้อยละสามสิบของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน
(2) อัตราที คํานวณได้จากนํ้าหนักของกลุ่มกิจการดังกล่าวในตัวชี วัด (benchmark) ของกองทุนนั นรวมกับร้อยละสิบของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนนั น ทั งนี ตัวชี วัดดังกล่าวต้องเป็นดัชนีหรือองค์ประกอบของดัชนี ที มีการเผยแพร่อย่างกว้างขวาง
และสอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนั น

3.13.1.6 การลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินที บริษัทในกลุ่มกิจการใดเป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย หรือคู่สัญญา เพื อเป็นทรัพย์สินของกอง
ทุน หากทรัพย์สินดังกล่าวเป็นองค์ประกอบที ใช้ในการคํานวณตัวชี วัด (benchmark) ของกองทุนนั น บริษัทจัดการอาจลงทุน
หรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินดังกล่าวโดยมีมูลค่ารวมกันทั งสิ นเมื อคํานวณเฉพาะผู้ออก ผู้สั งจ่าย หรือคู่สัญญารายนั น ไม่เกินอัตราที 
คํานวณได้จากนํ้าหนักของทรัพย์สินดังกล่าวในตัวชี วัดรวมกับร้อยละสิบของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั งนี เฉพาะใน
กรณีที อัตราดังกล่าวสูงกว่าอัตราส่วนที กําหนดไว้ในข้อ 3.13.1.3 และข้อ 3.13.1.4 แล้วแต่กรณี
มิให้นําความในข้อ 3.13.1.3 และข้อ 3.13.1.4 มาใช้บังคับกับกรณีตามวรรคหนึ ง

3.13.1.7 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินอื นนอกเหนือจากกรณีที กําหนดไว้ในข้อ 3.13.1.2 ข้อ 3.13.1.3 และ
ข้อ 3.13.1.4 เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมตามอัตราส่วนดังต่อไปนี 
(1) การลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินดังกล่าวซึ งบุคคลใดเป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่
สัญญา ต้องมีมูลค่ารวมกันทั งสิ นเมื อคํานวณเฉพาะผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญา
รายนั น ไม่เกินร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
(2) การลงทุนในหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินตาม (1) เมื อคํานวณรวมทุกบุคคลที เป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง
ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญาแล้วต้องมีมูลค่ารวมกันทั งสิ นไม่เกินร้อยละ15 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

3.13.1.8 ในกรณีของกองทุนรวม ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมลงทุนหรือมีไว้ซึ งเงินฝาก บัตรเงินฝาก ตั วแลกเงิน หรือตั ว
สัญญาใช้เงิน ที ธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ บรรษัทตลาดรอง
สินเชื อที อยู่อาศัย หรือสถาบันการเงินที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น เป็นผู้ออกหรือคู่สัญญา เป็นจํานวนที มีมูลค่ารวมโดยเฉลี ย
ในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 45 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

อัตราส่วนตามวรรคหนึ งมิให้นํามาใช้บังคับกับกองทุนรวมที มีการกําหนดอายุโครงการตั งแต่หนึ งปีขึ นไป ทั งนี เฉพาะในระยะ
เวลาหกเดือนก่อนวันครบกําหนดอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม
ในกรณีที เงินฝากหรือตราสารแห่งหนี ที มีลักษณะคล้ายเงินฝากที กองทุนรวมลงทุนในหรือมีไว้เกินอัตราส่วนที กําหนดตามวรรค
หนึ ง ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินดังกล่าวให้มีมูลค่ารวมโดยเฉลี ยไม่เกินร้อยละ 45 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมภายในสามสิบวันนับแต่วันสิ นรอบปีบัญชีนั น ทั งนี ให้คํานวณอัตราส่วนการลงทุนหรือมีไว้ซึ ง
ทรัพย์สินดังกล่าวโดยเฉลี ยตั งแต่วันแรกของรอบปีบัญชีนั นจนถึงวันที ทรัพย์สินนั นมีมูลค่าเป็นไปตามอัตราส่วนดังกล่าว

เมื อบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ปฏิบัติตามวรรคสามแล้ว ให้บริษัทรายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมทราบภายใน
วันทําการถัดจากวันที ทรัพย์สินนั นมีมูลค่ารวมโดยเฉลี ยไม่เกินร้อยละ 45 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม เพื อให้ผู้
ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ตรวจสอบการปฏิบัติดังกล่าว ทั งนี บริษัทต้องดําเนินการให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน
รวมแจ้งให้สํานักงานทราบภายในห้าวันนับแต่วันที ได้รับรายงานจากบริษัทด้วย

หากบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถปฏิบัติตามวรรคสามได้ สํานักงานอาจสั งให้บริษัทเลิกกองทุนรวมนั น

3.13.1.9 ในกรณีที มีเหตุจําเป็นและสมควร เพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนอันเนื องมาจากปัญหาความผันผวน
(fluctuation) ของตลาดเงินและตลาดทุนในวงกว้างในรอบปีบัญชีใด บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจขอผ่อนผันต่อสํานักงาน
เพื อไม่ต้องนําการลงทุนในหรือมีไว้ซึ งเงินฝาก บัตรเงินฝาก ตั วแลกเงิน หรือตั วสัญญาใช้เงิน ในช่วงเวลาที เกิดความผันผวนดัง
กล่าวมารวมคํานวณอัตราส่วนการลงทุนตามข้อ 3.13.1.8 ได้สําหรับรอบปีบัญชีนั น

3.13.1.10 บริษัทจัดการอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ งสัญญาซื อขายล่วงหน้า ที มีวัตถุประสงค์เพื อการลดความเสี ยง (hedging)
เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนได้ โดยไม่เกินมูลค่าความเสี ยงทั งหมดที กองทุนมีอยู่

3.13.1.11 การคํานวณมูลค่าการลงทุนหรือมีไว้ซึ งสัญญาซื อขายล่วงหน้าเพื อการคํานวณอัตราส่วนการลงทุน ตามข้อ
3.13.1.2 ข้อ 3.13.1.3 และข้อ 3.13.1.4 ให้นับมูลค่าที คู่สัญญาอีกผ่ายหนึ งมีหน้าที ต้องชําระตามสัญญาซื อขายล่วงหน้า รวม
คํานวณในอัตราส่วนของบุคคลที เป็นคู่สัญญาดังกล่าว เว้นแต่กรณีที กองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้ซึ งสัญญานั น ในศูนย์ซื อขาย
สัญญาซื อขายล่วงหน้า บริษัทจัดการไม่ต้องคํานวณมูลค่าและอัตราส่วนตามที กําหนดในข้อดังกล่าว

3.13.1.12 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนได้
โดยมีมูลค่าไม่เกินร้อยละ 25 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

3.13.1.13 บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งหน่วยลงทุนและใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหน่วยลงทุนเพื อเป็น
ทรัพย์สินของกองทุนรวมได้ ไม่เกินอัตราส่วนดังต่อไปนี ทั งนี การลงทุนดังกล่าวไม่รวมถึงหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย์
(1) ลงทุนหรือมีไว้ซึ งหน่วยลงทุนและใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหน่วยลงทุนของแต่ละกองทุนรวมที บริษัทจัดการอื นเป็นผู้รับ
ผิดชอบดําเนินการ ไม่เกินร้อยละ 25 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของแต่ละกองทุนรวมที บริษัทจัดการเป็นผู้รับผิดชอบดําเนินการ
(2) ลงทุนหรือมีไว้ซึ งหน่วยลงทุนและใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหน่วยลงทุนของทุกกองทุนรวมที บริษัทจัดการอื นเป็นผู้รับผิด
ชอบดําเนินการ ไม่เกินร้อยละ 25 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของแต่ละกองทุนรวมที บริษัทจัดการเป็นผู้รับผิดชอบดําเนินการ

3.13.1.14 บริษัทจัดการอาจทําธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืนในนามกองทุนได้ โดยมีมูลค่าธุรกรรมรวมกันทั งสิ นไม่เกิน
ร้อยละ 25 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

3.13.1.15 การลงทุนในหรือมีไว้ซึ งธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืน ให้บริษัทจัดการคํานวณอัตราส่วนการลงทุนตาม
ข้อ3.13.1.3 และ 3.13.1.4 ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 
(1) ในกรณีที มูลค่ารวมของหลักทรัพย์ หรือตราสารแห่งหนี ที ซื อและที โอนมาเพื อดํารงมูลค่าธุรกรรมตามประกาศกําหนด (ถ้า
มี) ณ สิ นวันไม่น้อยกว่ามูลค่าธุรกรรม ให้นําหลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนี ดังกล่าวมาคํานวณอัตราสาวนการลงทุนเท่ากับ
มูลค่าธุรกรรม ทั งนี บริษัทจัดการไม่ต้องนําธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืนมาคํานวณอัตราส่วนการลงทุนที คู่สัญญา
(2) ในกรณีมูลค่ารวมของหลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนี ที ซื อและที โอนมาเพื อดํารงมูลค่าธุรกรรมตามประกาศกําหนด (ถ้าม)ี 
ณ สิ นวัน น้อยกว่ามูลค่าธุรกรรม ให้คํานวณอัตราส่วนการลงทุนดังต่อไปนี 
(ก) นําหลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนี ดังกล่าวมาคํานวณอัตราส่วนการลงทุนเท่ากับมูลค่าหลักทรัพย์ หรือตราสารแห่งหนี นั น
ตามราคาตลาด และ
(ข) นําธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืนมาคํานวณอัตราส่วนการลงทุนที คู่สัญญาเท่ากับส่วนต่างของมูลค่าธุรกรรมกับมูลค่า
หลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนี นั นตามราคาตลาด
(3) ในกรณีเป็นธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืนตามสัญญาที มีข้อกําหนดให้คํานวณมูลค่าหลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนี ที 
ซื อและมูลค่าธุรกรรมรวมเป็นยอดสุทธิของธุรกรรมทั งหมดที กองทุนมีอยู่กับคู่สัญญารายเดียวกัน และที สัญญากําหนดให้
สามารถบังคับชําระหนี ตามธุรกรรมใดธุรกรรมหนึ งจากหลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนี ที ซื อหรือทรัพย์สินที โอนเพื อดํารงมูลค่า
ธุรกรรมตามประกาศกําหนด (ถ้ามี) ของธุรกรรมอื นได้ ให้คํานวณอัตราส่วนการลงทุนดังนี 
(ก) ในกรณีที มูลค่ารวมของหลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนี ที ซื อและที โอนมา เพื อดํารงมูลค่าธุรกรรมตามประกาศกําหนด (ถ้า
มี) ณ สิ นวันของแต่ละธุรกรรม มีมูลค่าไม่น้อยกว่ามูลค่าธุรกรรมแต่ละธุรกรรมนั น ให้คํานวณอัตราสาวนการลงทุนตามหลัก
เกณฑ์ในข้อ (1) 
(ข) ในกรณีที มูลค่ารวมของหลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนี ที ซื อและที โอนมา เพื อดํารงมูลค่าธุรกรรมตามประกาศกําหนด(ถ้า
มี) ณ สิ นวันของแต่ละธุรกรรม มีมูลค่าน้อยกว่ามูลค่าธุรกรรมแต่ละธุรกรรม ให้คํานวณอัตราส่วนการลงทุนตามหลักเกณฑ์ใน
ข้อ (2) 
(ค) ในกรณีที บางธุรกรรมที มูลค่ารวมของหลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนี ที ซื อและที โอนมาเพื อดํารงมูลค่าธุรกรรมตามประกาศ
กําหนด (ถ้ามี) ณ สิ นวันน้อยกว่ามูลค่าธุรกรรม ให้บริษัทจัดการนําหลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนี ที ซื อของธุรกรรม ที มูลค่า
รวมของหลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนี ที ซื อและที โอนมา เพื อดํารงมูลค่าธุรกรรมตามประกาศกําหนด (ถ้าม)ี ณ สิ นวันไม่น้อย
กว่ามูลค่าธุรกรรม มาคํานวณอัตราส่วนการลงทุนเพิ มเติมเพื อชดเชยส่วนต่างของมูลค่าธุรกรรมกับมูลค่ารวมของหลักทรัพย์
หรือตราสารแห่งหนี ที ซื อและที โอนมา เพื อดํารงมูลค่าธุรกรรมตามประกาศกําหนด (ถ้ามี) ณ สิ นวันของธุรกรรมแรก ทั งนี หาก
ภายหลังการชดเชยส่วนต่างข้างต้น มูลค่าสุทธิของทุกหลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนี ที ซื อโดยมีสัญญาขายคืนยังคงน้อยกว่า
มูลค่าสุทธิของทุกธุรกรรม ให้นําธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืนมาคํานวณอัตราส่วนการลงทุนที คู่สัญญาเท่ากับส่วนต่าง
ดังกล่าว

3.13.1.16 บริษัทจัดการอาจทําธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ของกองทุนได้ โดยมีมูลค่าธุรกรรมรวมกันทั งสิ นไม่เกินร้อยละ
25 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั งนี การคํานวณมูลค่าธุรกรรมดังกล่าว ให้บริษัทจัดการคํานวณโดยใช้มูลค่าหลัก
ทรัพย์ที ให้ยืม รวมผลประโยชน์ที พึงได้รับจนถึงวันที คํานวณมูลค่าธุรกรรมดังกล่าว

ในกรณีที ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ในขณะที กองทุนเข้าทําธุรกรรม มีมูลค่าไม่เกินอัตราส่วนที กําหนดในวรรคหนึ ง หากต่อ
มาธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์นั นมีมูลค่าเกินอัตราส่วนดังกล่าวโดยมิได้เกิดจากการทําธุรกรรมเพิ มเติม บริษัทจัดการจะยังคง
มีไว้ซึ งธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ดังกล่าวต่อไปก็ได้

ให้บริษัทจัดการจัดทํารายงานโดยระบุวันที ทรัพย์สินนั นมีมูลค่าเกินอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดพร้อมสาเหตุ และส่งรายงาน
ดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมทราบภายในสามวันทําการนับแต่วันที ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์นั นมีมูลค่า
เกินอัตราส่วนที กําหนด พร้อมทั งจัดทําสําเนารายงานดังกล่าวไว้ที บริษัทจัดการเพื อให้สํานักงานสามารถตรวจสอบได้

3.13.1.17 ให้บริษัทจัดการคํานวณอัตราส่วนการลงทุนหรือมีไว้ซึ งใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิง
ไทย หน่วยลงทุนของกองทุนรวมพันธบัตรเอเชีย หรือธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 
(1) ในกรณีของใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย ให้นับมูลค่าของหลักทรัพย์อ้างอิงของใบแสดง
สิทธิดังกล่าว รวมในอัตราส่วนสําหรับหลักทรัพย์อ้างอิงดังกล่าวที กําหนดในโครงการนี โดยถือเสมือนหนึ งว่ากองทุนได้ลงทุน
หรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์อ้างอิงนั นโดยตรง ทั งนี บริษัทจัดการอาจไม่นับมูลค่าของใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที เกิดจากหลัก
ทรัพย์อ้างอิงไทยรวมในอัตราส่วนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญาที กําหนดตามข้อ 3.13.1.2 3.13.1.3 3.7.1.4
และข้อ 3.13.1.7 ก็ได้

มูลค่าของหลักทรัพย์อ้างอิงที นํามาคํานวณรวมในอัตราส่วนตามวรรคหนึ งให้มีมูลค่าเท่ากับมูลค่าใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์
ที เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทยที กองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้

(2) ในกรณีของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมพันธบัตรเอเชียบริษัทจัดการจะคํานวณอัตราส่วนการลงทุนโดยวิธีใดวิธีหนึ งดังต่อ
ไปนี 
(ก) นับมูลค่าของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมพันธบัตรเอเชียที กองทุนได้ลงทุนในหรือมีไว้ซึ งหน่วยลงทุนดังกล่าว หรือ
(ข) นับมูลค่าของทรัพย์สินที กองทุนรวมพันธบัตรเอเชียดังกล่าวลงทุนหรือมีไว้ รวมในอัตราส่วนสําหรับทรัพย์สินที กําหนดไว้
ในโครงการนี โดยถือเสมือนหนึ งว่ากองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินนั นโดยตรง
(3) ในกรณีของธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ บริษัทจัดการจะคํานวณอัตราส่วนการลงทุนใน หรือมีไว้ซึ งการให้ยืมหลักทรัพย์
โดยให้นับมูลค่าทรัพย์สินที ให้ยืมรวมในอัตราส่วนสําหรับหลักทรัพย์ที กําหนดไว้ในข้อ 3.13.1.2 3.13.1.3 3.13.1.4 และ
3.13.1.7 โดยถือเสมือนหนึ งว่ากองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์นั นอยู่ ทั งนี บริษัทจัดการอาจไม่นับรวมในอัตราส่วนที 
คํานวณตามคู่สัญญาที กําหนดตามข้อ 3.13.1.2 3.13.1.3 3.13.1.4 และ 3.13.1.7 ก็ได้

3.13.1.18 ในการคํานวณอัตราส่วนตามข้อ 3.13.1.2 และ ข้อ 3.13.1.3 ให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี รวม
ทั งเงื อนไขตามข้อ 3.13.1.18 ด้วย
(1) ในกรณีที ทรัพย์สินดังกล่าวมีผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกัน บริษัทจัดการจะคํานวณอัตราส่วนที ผู้ออก
ทรัพย์สินหรือผู้ที เป็นคู่สัญญาดังกล่าว หรือคํานวณอัตราส่วนผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกัน แล้วแต่กรณีก็ได้
(2) ในกรณีที ทรัพย์สินมีบุคคลมากกว่าหนึ งรายเป็นผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกัน บริษัทจัดการจะเลือก
คํานวณอัตราส่วนที ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกันรายใดรายหนึ งก็ได้

3.13.1.19 การคํานวณอัตราส่วนที ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกันตามข้อ 3.13.1.14 จะทําได้ต่อเมื อบุคคลดัง
กล่าวได้ทําการรับรองตลอดไป รับอาวัลทั งจํานวน สลักหลังโอนประเภทมีสิทธิไล่เบี ยโดยไม่มีข้อกําหนดลบล้างหรือจํากัด
ความรับผิดของผู้สลักหลัง หรือค้ําประกันต้นเงินและดอกเบี ยเต็มจํานวนแบบไม่มีเงื อนไข

3.13.1.20 ในกรณีที ตราสารแห่งหนี หรือ ตราสารกึ งหนี กึ งทุน ในขณะที ลงทุนหรือในขณะที ได้มาเป็นทรัพย์สินของกองทุน มี
มูลค่าไม่เกินอัตราส่วนที กําหนดข้างต้น หากต่อมาตราสารแห่งหนี หรือตราสารกึ งหนี กึ งทุนนั น มีมูลค่าเกินอัตราส่วนดังกล่าว
โดยสาเหตุถูกปรับลดอันดับความน่าเชื อถือ ให้บริษัทดําเนินการแก้ไขอัตราส่วนให้เป็นไปตามที กําหนด ภายใน 30 วันนับแต่
วันที มีการประกาศให้ทราบถึงเหตุดังกล่าว เว้นแต่ในกรณีที มีเหตุจําเป็นและสมควรโดยได้รับผ่อนผันจากสํานักงาน

3.13.1.21 ในกรณีที ทรัพย์สินในขณะที ลงทุนหรือในขณะที ได้มาเป็นทรัพย์สินของกองทุน มีมูลค่าไม่เกินอัตราส่วนที กําหนด
ข้างต้น หากต่อมามีมูลค่าเกินอัตราส่วนดังกล่าวจากการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น บริษัทจัดการจะยังคงมีไว้ซึ งทรัพย์สินดัง
กล่าวต่อไป ก็ได้ให้บริษัทจัดการจัดทํารายงานโดยระบุชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินตามวรรคหนึ ง และ
วันที ทรัพย์สินนั นมีมูลค่าเกินอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดพร้อมสาเหตุ และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกอง
ทุนรวมทราบ ภายในสามวันทําการนับแต่วันที ทรัพย์สินนั นมีมูลค่าเกินอัตราส่วนที กําหนด พร้อมทั งจัดทําสําเนารายงานดัง
กล่าวไว้ที บริษัทจัดการ เพื อให้สํานักงานสามารถตรวจสอบได้

3.13.1.22 ในกรณีที การรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นเป็นผลให้กองทุนรวมเป็นผู้ถือหุ้นที บริษัทใดเป็นผู้ออก เพื อเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนรวม เมื อรวมกันทุกกองทุนรวมที บริษัทจัดการเป็นผู้รับผิดชอบดําเนินการเกินกว่าร้อยละ 25 ของจํานวนหุ้นที 
จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของบริษัทนั น บริษัทจัดการจะดําเนินการตามประกาศที สน. 24/2552 เรื อง การลงทุนและการมีไว้
เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุน ลงวันที  28 กรกฎาคม 2552 ดังนี คือ
(1) ปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศที กําหนดให้บริษัทจัดการสามารถรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นได้
(2) งดเว้นการใช้สิทธิออกเสียงในหุ้นจํานวนที เกินอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าว เว้นแต่กรณีที มีเหตุ
จําเป็นและสมควรโดยได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน และ
(3) กรณีที เป็นหุ้นของบริษัทจดทะเบียน และการได้มาซึ งหุ้นของบริษัทดังกล่าว เป็นผลให้กองทุนได้มา หรือเป็นผู้ถือหุ้นของ
บริษัทนั นจนถึงหรือข้ามจุดที ต้องทําคําเสนอซื อ บริษัทจัดการต้องดําเนินการเพื อให้ได้รับการยกเว้นการทําคําเสนอซื อโดย
การลดสัดส่วนการถือหุ้นหรือลดการมีอํานาจควบคุม หรือยื นคําขอผ่อนผันการทําคําเสนอซื อ ตามประกาศคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื อครอบงํากิจการ ทั งนี การ
ลดสัดส่วนการถือหุ้นดังกล่าว ให้บริษัทจัดการลดสัดส่วนตามสัดส่วนของหุ้นของบริษัทจดทะเบียนที แต่ละกองทุนได้มาจาก
การรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น

3.13.1. 23 ในกรณีที ทรัพย์สินในขณะที ลงทุนหรือในขณะที ได้มาเป็นทรัพย์สินของกองทุน มีมูลค่าไม่เกินอัตราส่วนที กําหนด
ข้างต้น หากต่อมามีมูลค่าเกินอัตราส่วนดังกล่าวโดยไม่เข้าลักษณะตามข้อ 3.13.1.6 ข้อ 3.13.1.17  19 และการเกิน
อัตราส่วนดังกล่าวมิได้เกิดจากการลงทุนหรือได้ทรัพย์สินมาเพิ มเติม บริษัทจัดการจะยังคงมีไว้ซึ งทรัพย์สินดังกล่าวต่อไปก็ได้

ให้บริษัทจัดการจัดทํารายงานโดยระบุชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินตามวรรคหนึ ง และวันที ทรัพย์สินนั น
มีมูลค่าเกินอัตราส่วนที กําหนดพร้อมสาเหตุ และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ทราบภายในสามวัน
ทําการ
นับแต่วันที ทรัพย์สินนั นมีมูลค่าเกินอัตราส่วนที กําหนด พร้อมทั งจัดทําสําเนารายงานดังกล่าวไว้ที บริษัทจัดการเพื อให้สํานักงาน
สามารถตรวจสอบได้

3.13.1.24 ข้อจํากัดการลงทุนข้างต้นจะไม่นํามาบังคับใช้ในกรณีที ปรากฏเหตุตามหัวข้อ “การเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม”
และบริษัทจัดการต้องดําเนินการเพื อเลิกกองทุนตามหัวข้อ “การดําเนินการของบริษัทจัดการเมื อเลิกกองทุนรวม”

สรุปอัตราส่วนการลงทุน : 

1. Total noninvestment grade : ลงทุนไม่เกินร้อยละ 100.00 
2. Noninvestment grade company limit : ลงทุนไม่เกินร้อยละ 25.00 
3. Investment grade company limit : ลงทุนไม่เกินร้อยละ 25 
4. Financial institution company limit : ลงทุนไม่เกินร้อยละ 25 
5. Individual fund limit : ลงทุนไม่เกินร้อยละ 25.00 
6. Total fund limit : ลงทุนไม่เกินร้อยละ 25.00 

3.13.2. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นในต่างประเทศ : 

สําหรับกองทุนที มีการลงทุนหรือเข้าเป็นคู่สัญญาในต่างประเทศ ให้บริษัทจัดการลงทุนหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นเพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุน ตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดดังต่อไปนี เพิ มเติมด้วย ทั งนี อัตราส่วนที คํานวณ
ตามประเภททรัพย์สิน ข้อกําหนดในการคํานวณอัตราส่วน และการดําเนินการเมื อมีเหตุที ทําให้ไม่เป็นไปตาม
อัตราส่วน ให้เป็นไปตามที กําหนดในข้อ 3.13.1. โดยอนุโลม

3.13.2.1 บริษัทจัดการอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินดังต่อไปนี เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม โดยไม่จํากัดอัตราส่วน
(1) เงินฝากในสถาบันการเงินต่างประเทศหรือตราสารหนี ที มีลักษณะคล้ายเงินฝากในต่างประเทศตามข้อ 3.12.2.2 ที มี
วัตถุประสงค์เพื อการดําเนินงาน
(2) ตราสารภาครัฐต่างประเทศตามข้อ 3.12.2.1 (1) ที มีอันดับความน่าเชื อถืออยู่ในสองอันดับแรก หรือสัญญาซื อขายล่วง
หน้าที มีสินค้าเป็นตราสารดังกล่าว
ในกรณีของกองทุนรวมเปิด มูลค่าของตราสารภาครัฐต่างประเทศตามข้อ (2) เมื อรวมกันแล้วต้องไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่า
ตราสารนั นในแต่ละรุ่น เว้นแต่เป็นกองทุนรวมเปิดที มีการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งล่วงหน้าซึ งระบุเวลาแน่นอน
(auto redemption) 

3.13.2.2 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งตราสารภาครัฐต่างประเทศที นอกเหนือจากข้อ 3.13.2.1 (2)หรือสัญญาซื อขาย
ล่วงหน้าที มีสินค้าเป็นตราสารดังกล่าว เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนได้โดยมีมูลค่ารวมกันทั งสิ นเมื อคํานวณเฉพาะผู้ออกหรือผู้
เป็นคู่สัญญารายนั น ไม่เกินร้อยละ 35 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั งนี ให้นับรวมกับอัตราส่วนการลงทุนในประเทศ
ด้วย

ในกรณีของกองทุนรวมเปิด มูลค่าของตราสารภาครัฐต่างประเทศตามวรรคหนึ ง ต้องไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าตราสารนั นใน
แต่ละรุ่น เว้นแต่เป็นกองทุนรวมเปิดที มีการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งล่วงหน้าซึ งระบุเวลาแน่นอน (auto
redemption) 

การคํานวณอัตราส่วนตามวรรคหนึ ง ให้นับตราสารตามวรรคหนึ งและทรัพย์สินทุกประเภทที ผู้ออกหรือผู้เป็นคู่สัญญารายดัง
กล่าวเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญา ซึ งกองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินเหล่านั น
รวมในอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าวด้วย

3.13.2.3 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งเงินฝากในสถาบันการเงินต่างประเทศที มีอันดับความน่าเชื อถืออยู่ในอันดับที 
สามารถลงทุนได้ โดยมีมูลค่ารวมกันทั งสิ นเมื อคํานวณเพาะสถาบันการเงินต่างประเทศรายนั น ไม่เกินร้อยละ 25 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

การคํานวณอัตราส่วนตามวรรคหนึ ง ให้นับมูลค่าของทรัพย์สินที กองทุนลงทุนหรือมีไว้ดังต่อไปนี รวมในอัตราส่วนดังกล่าว
1. ทรัพย์สินตามข้อ 3.13.2.4 วรรคหนึ ง และข้อ3.13.2.7 (1) ที สถาบันการเงินต่างประเทศรายเดียวกันเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู ้
รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญา
2. ทรัพย์สินตามข้อ 3.13.1.3 ข้อ 3.13.2.4 และข้อ 3.13.2.7 (1) ที ธนาคารพาณิชย์ซึ งเป็นสาขาของสถาบันการเงินต่าง
ประเทศรายนั นเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญา
ในกรณีที กองทุนมีเงินฝากตามวรรคหนึ ง หรือวรรคสอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื อการดําเนินงานของกองทุน ให้นับมูลค่าของเงิน
ฝากดังกล่าวรวมในอัตราส่วนตามวรรคหนึ ง

3.13.2.4 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินดังต่อไปนี ที บุคคลใดเป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลัก
หลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญา เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนได้ โดยมีมูลค่ารวมกันทั งสิ นเมื อคํานวณเฉพาะผู้ออก ผู้สั งจ่าย
ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญารายนั น ไม่เกินร้อยละ 25 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั งนี 
ให้นับรวมกับอัตราส่วนการลงทุนในประเทศด้วย
(1) ตราสารแห่งหนี ต่างประเทศตามข้อ 3.12.2.1 
(2) หน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศตามข้อ 3.12.2.1 (3) 
(3) สัญญาซื อขายล่วงหน้า ตามข้อ 3.12.2.3 ที คู่สัญญามีอันดับความน่าเชื อถืออยู่ในอันดับที สามารถลงทุนได ้(investment
grade) 
(4) เงินฝากในสถาบันการเงินต่างประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื อการลงทุน
(5) ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิง ที มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นพันธบัตร หรือหุ้นกู้ที ไม่ใช่หุ้นกู้อนุพันธ์
ตามข้อ 13.2.2.5 ทั งนี เฉพาะที มีอันดับความน่าเชื อถืออยู่ในอันดับที สามารถลงทุนได ้(investment grade)
(6) หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และตราสารของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศ ตามข้อ 13.2.2.6

3.13.2.5 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินที กลุ่มกิจการใดเป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้คํ้า
ประกัน หรือคู่สัญญา เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนได้ โดยมีมูลค่ารวมกันทั งสิ นของกลุ่มกิจการนั นไม่เกินอัตราอย่างใดอย่าง
หนึ งดังต่อไปนี แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า
(1) ร้อยละสามสิบของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน
(2) อัตราที คํานวณได้จากนํ้าหนักของกลุ่มกิจการดังกล่าวในตัวชี วัด (benchmark) ของกองทุนนั นรวมกับร้อยละสิบของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนนั น ทั งนี ตัวชี วัดดังกล่าวต้องเป็นดัชนีหรือองค์ประกอบของดัชนี ที มีการเผยแพร่อย่างกว้างขวาง
และสอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนั น

3.13.2.6 การลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินที บริษัทในกลุ่มกิจการใดเป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย หรือคู่สัญญา เพื อเป็นทรัพย์สินของกอง
ทุน หากทรัพย์สินดังกล่าวเป็นองค์ประกอบที ใช้ในการคํานวณตัวชี วัด (benchmark) ของกองทุนนั น บริษัทจัดการอาจลงทุน
หรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินดังกล่าวโดยมีมูลค่ารวมกันทั งสิ นเมื อคํานวณเฉพาะผู้ออก ผู้สั งจ่าย หรือคู่สัญญารายนั น ไม่เกินอัตราที 
คํานวณได้จากนํ้าหนักของทรัพย์สินดังกล่าวในตัวชี วัดรวมกับร้อยละสิบของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั งนี เฉพาะใน
กรณีที อัตราดังกล่าวสูงกว่าอัตราส่วนที กําหนดไว้ในข้อ 3.13.2.2 ข้อ 3.13.2.4 และข้อ 3.13.2.7 แล้วแต่กรณี

มิให้นําความในข้อ 3.13.2.2 ข้อ 3.13.2.4 และข้อ 3.13.2.7 มาใช้บังคับกับกรณีตามวรรคหนึ ง

3.13.2.7 บริษัทจัดการอาจลงทุน หรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินอื นนอกเหนือจากกรณีที กําหนดไว้ในข้อ 3.13.2.2  3.13.2.3 และข้อ
3.13.2.4 เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมตามอัตราส่วนดังต่อไปนี 
(1) การลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินดังกล่าวซึ งบุคคลใดเป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่
สัญญา ต้องมีมูลค่ารวมกันทั งสิ นเมื อคํานวณเฉพาะผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญา
รายนั น ไม่เกินร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
(2) การลงทุนในหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินตาม (1) เมื อคํานวณรวมทุกบุคคลที เป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง
ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญาแล้วต้องมีมูลค่ารวมกันทั งสิ นไม่เกินร้อยละ15 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

3.13.2.8 ในกรณีของกองทุนรวม ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมลงทุนหรือมีไว้ซึ งเงินฝาก บัตรเงินฝาก ตั วแลกเงิน หรือตั ว
สัญญาใช้เงิน ที ธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ บรรษัทตลาดรอง
สินเชื อที อยู่อาศัย หรือสถาบันการเงินที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น หรือธนาคารต่างประเทศเป็นผู้ออกหรือคู่สัญญา เป็นจํานวน
ที มีมูลค่ารวมโดยเฉลี ยไม่เกิน ร้อยละ 45 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ในรอบระยะเวลาบัญชี หรือในรอบอายุ
ของกองทุนรวมสําหรับกองทุนรวมที มีอายุน้อยกว่า 1 ปีแล้วแต่กรณี โดยให้นับรวมเงินฝากในประเทศและต่างประเทศ ทั งนี 
ไม่ว่ากรณีใด มิให้คํานวณเงินฝากในบัญชีเงินฝากเพื อการดําเนินงานของกองทุนเข้าในอัตราส่วนดังกล่าว
อัตราส่วนตามวรรคหนึ งมิให้นํามาใช้บังคับกับกองทุนรวมที มีการกําหนดอายุโครงการตั งแต่หนึ งปีขึ นไป ทั งนี เฉพาะในระยะ
เวลาหกเดือนก่อนวันครบกําหนดอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม
ในกรณีที เงินฝากหรือตราสารแห่งหนี ที มีลักษณะคล้ายเงินฝากที กองทุนรวมลงทุนในหรือมีไว้เกินอัตราส่วนที กําหนดตามวรรค
หนึ ง ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินดังกล่าวให้มีมูลค่ารวมโดยเฉลี ยไม่เกินร้อยละ 45 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมภายในสามสิบวันนับแต่วันสิ นรอบปีบัญชีนั น ทั งนี ให้คํานวณอัตราส่วนการลงทุนหรือมีไว้ซึ ง
ทรัพย์สินดังกล่าว โดยเฉลี ยตั งแต่วันแรกของรอบปีบัญชีนั นจนถึงวันที ทรัพย์สินนั นมีมูลค่าเป็นไปตามอัตราส่วนดังกล่าว
เมื อบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ปฏิบัติตามวรรคสามแล้ว ให้บริษัทรายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมทราบภายใน
วันทําการถัดจากวันที ทรัพย์สินนั นมีมูลค่ารวมโดยเฉลี ยไม่เกินร้อยละ 45 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม เพื อให้ผู้
ดูแลผล ประโยชน์ของกองทุนรวม ตรวจสอบการปฏิบัติดังกล่าว ทั งนี บริษัทต้องดําเนินการให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน
รวมแจ้งให้สํานักงานทราบภายในห้าวันนับแต่วันที ได้รับรายงานจากบริษัทด้วย
หากบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถปฏิบัติตามวรรคสามได้ สํานักงานอาจสั งให้บริษัทเลิกกองทุนรวมนั น

3.13.2.9 ในกรณีที มีเหตุจําเป็นและสมควร เพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนอันเนื องมาจากปัญหาความผันผวน
(fluctuation) ของตลาดเงินและตลาดทุนในวงกว้างในรอบปีบัญชีใด บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจขอผ่อนผันต่อสํานักงาน
เพื อไม่ต้องนําการลงทุนในหรือมีไว้ซึ งเงินฝาก บัตรเงินฝาก ตั วแลกเงิน หรือตั วสัญญาใช้เงิน ในช่วงเวลาที เกิดความผันผวนดัง
กล่าวมารวมคํานวณอัตราส่วนการลงทุนตามข้อ 3.13.2.8 ได้สําหรับรอบปีบัญชีนั น

3.13.2.10 บริษัทจัดการอาจลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้าที มีคู่สัญญาเป็นศูนย์ซื อขายสัญญาซื อขายล่วงหน้าโดยไม่จํากัด
อัตราส่วนของคู่สัญญา

3.13.2.11 การคํานวณมูลค่าการลงทุนหรือมีไว้ซึ งสัญญาซื อขายล่วงหน้าเพื อการคํานวณอัตราส่วนการลงทุนตามข้อ 3.13.2.2
และข้อ 3.13.2.4 ให้นับมูลค่าที คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งมีหน้าที ต้องชําระตามสัญญาซื อขายล่วงหน้า รวมคํานวณในอัตราส่วนของ
บุคคลที เป็นคู่สัญญาดังกล่าว เว้นแต่กรณีที กองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้ซึ งสัญญานั น ในศูนย์ซื อขายสัญญาซื อขายล่วงหน้า
บริษัทจัดการไม่ต้องคํานวณมูลค่าและอัตราส่วนตามที กําหนดในข้อดังกล่าว

3.13.2.12 ในการคํานวณอัตราส่วนตามข้อ 3.13.2.2 และ ข้อ 3.13.2.4 ให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี รวม
ทั งเงื อนไขตามข้อ 3.13.2.13 ด้วย
(1) ในกรณีที ทรัพย์สินดังกล่าวมีผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกัน บริษัทจัดการจะคํานวณอัตราส่วนที ผู้ออก
ทรัพย์สินหรือผู้ที เป็นคู่สัญญาดังกล่าว หรือคํานวณอัตราส่วนผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกัน แล้วแต่กรณีก็ได้
(2) ในกรณีที ทรัพย์สินมีบุคคลมากกว่าหนึ งรายเป็นผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกัน บริษัทจัดการจะเลือก
คํานวณอัตราส่วนที ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกันรายใดรายหนึ งก็ได้

3.13.2.13 การคํานวณอัตราส่วนที ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกันตามข้อ 3.13.2.12 จะทําได้ต่อเมื อบุคคลดัง
กล่าวได้ทําการรับรองตลอดไป รับอาวัลทั งจํานวน สลักหลังโอนประเภทมีสิทธิไล่เบี ยโดยไม่มีข้อกําหนดลบล้างหรือจํากัด
ความรับผิดของผู้สลักหลัง หรือค้ําประกันต้นเงินและดอกเบี ยเต็มจํานวนแบบไม่มีเงื อนไข

3.13.2.14 ในกรณีที ตราสารแห่งหนี ในขณะที ลงทุนหรือในขณะที ได้มาเป็นทรัพย์สินของกองทุน มีมูลค่าไม่เกินอัตราส่วนที 
กําหนดข้างต้น หากต่อมาตราสารแห่งหนี มีมูลค่าเกินอัตราส่วนดังกล่าวโดยสาเหตุ ถูกปรับลดอันดับความน่าเชื อถือให้บริษัท
ดําเนินการแก้ไขอัตราส่วนให้เป็นไปตามที กําหนดภายใน 30 วันนับแต่วันที มีการประกาศให้ทราบถึงเหตุดังกล่าว เว้นแต่ใน
กรณีที มีเหตุจําเป็นและสมควรโดยได้รับผ่อนผันจากสํานักงาน

3.13.2.15 ในกรณีที ทรัพย์สินในขณะที ลงทุนหรือในขณะที ได้มาเป็นทรัพย์สินของกองทุน มีมูลค่าไม่เกินอัตราส่วนที กําหนด
ข้างต้น หากต่อมามีมูลค่าเกินอัตราส่วนดังกล่าวจากการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น บริษัทจัดการจะยังคงมีไว้ซึ งทรัพย์สินดัง
กล่าวต่อไปก็ได้

ให้บริษัทจัดการจัดทํารายงานโดยระบุชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินตามวรรคหนึ ง และวันที ทรัพย์สินนั น
มีมูลค่าเกินอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดพร้อมสาเหตุ และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ทราบ
ภายในสามวันทําการนับแต่วันที ทรัพย์สินนั นมีมูลค่าเกินอัตราส่วนที กําหนด พร้อมทั งจัดทําสําเนารายงานดังกล่าวไว้ ที บริษัท
จัดการเพื อให้สํานักงานสามารถตรวจสอบได้

3.13.2.16 ในกรณีที ทรัพย์สินในขณะที ลงทุนหรือในขณะที ได้มาเป็นทรัพย์สินของกองทุน มีมูลค่าไม่เกินอัตราส่วนที กําหนด
ข้างต้น หากต่อมามีมูลค่าเกินอัตราส่วนดังกล่าวโดยไม่เข้าลักษณะตาม 3.13.2.8 ข้อ 3.13.2.14 และข้อ 3.13.2.15 และการ
เกินอัตราส่วนดังกล่าวมิได้เกิดจากการลงทุนหรือได้ทรัพย์สินมาเพิ มเติม บริษัทจัดการจะยังคงมีไว้ซึ งทรัพย์สินดังกล่าวต่อไป
ก็ได้

ให้บริษัทจัดการจัดทํารายงานโดยระบุชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินตามวรรคหนึ ง และวันที ทรัพย์สินนั น
มีมูลค่าเกินอัตราส่วนที กําหนดพร้อมสาเหตุ และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ทราบภายในสามวัน
ทําการนับแต่วันที ทรัพย์สินนั นมีมูลค่าเกินอัตราส่วนที กําหนด พร้อมทั งจัดทําสําเนารายงานดังกล่าวไว้ที บริษัทจัดการเพื อให้
สํานักงานสามารถตรวจสอบได้

3.13.2.17 ข้อจํากัดการลงทุนข้างต้นจะไม่นํามาบังคับใช้ในกรณีที ปรากฏเหตุตามหัวข้อ “การเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม”
และบริษัทจัดการต้องดําเนินการเพื อเลิกกองทุนตามหัวข้อ “การดําเนินการของบริษัทจัดการเมื อเลิกกองทุนรวม”

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) : 

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.3. รายละเอียดเพิ มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : 

ไม่มี

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 โทรสาร

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

บริษัทจัดการจะเสนอขายหน่วยลงทุนในระยะเวลาเสนอขายครั งแรกที ระบุไว้ในหนังสือชี ชวน โดยเริ มตั งแต่เวลาเปิดทําการ
ของบริษัทจัดการ หรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ถึงเวลา 15.30 น.

5.2.1 การขอรับหนังสือชี ชวนและเอกสารการจองซื อ
ผู้สนใจจองซื อหน่วยลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี ชวน และ เอกสารการจองซื อได้ที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื อคืน ทุกวัน ระหว่าง เวลาทําการ

5.2.2 วิธีการเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน
ในกรณีที ไม่เคยมีบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน ผู้สนใจลงทุนต้องเปิดบัญชีดังกล่าวก่อน โดยกรอกรายละเอียดในใบคําขอเปิดบัญชีผู้
ถือหน่วยลงทุน และเอกสารที กําหนดอย่างถูกต้องและตามความเป็นจริง พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน ตามที บริษัทจัดการ
กําหนดในการเปิดบัญชีซึ งลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง

ผู้จองซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนต้องรับทราบและยินยอมที จะปฏิบัติตามเงื อนไขที กําหนดในใบคําขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน
และใบคําขอเปลี ยนแปลงข้อมูล รวมทั งเงื อนไขอื น ๆ ที บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะกําหนดต่อไป ซึ งจะติดประกาศไว้ที 
บริษัทจัดการ หรือมีจดหมายเพื อแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ ทั งนี กรณีบริษัทจัดการจะแก้ไขเปลี ยนแปลงวิธีการเปิดบัญชี
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยติดประกาศไว้ที บริษัทจัดการ และสํานักงานของผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื อคืน

5.2.3 เอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชี
1. กรณีบุคคลธรรมดา
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรประจําตัวข้าราชการ หรือสําเนาบัตรประจําตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือสําเนา
หนังสือเดินทางซึ งลงนามรับรองความถูกต้อง

2. กรณีนิติบุคคล
(1) สําเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์
(2) สําเนาหนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับ
(3) ตัวอย่างลายมือชื อผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล และเงื อนไขการลงนาม
(4) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล

ทั งนี เอกสารต่าง ๆ ต้องลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง

5.2.4 วิธีการจองซื อหน่วยลงทุน
เมื อผู้สนใจจองซื อหน่วยลงทุนมีบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน แล้ว สามารถจองซื อหน่วยลงทุนด้วยตนเองที บริษัทจัดการหรือผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ได้ตามราคาเสนอขายหน่วยลงทุนในการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก โดยกรอกใบคําสั งซื อ
หน่วยลงทุนให้ครบถ้วนพร้อมชําระเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุน โดยผู้สั งซื อจะต้องสั งซื อหน่วยลงทุนไม่ตํ่ากว่า 50,000 บาท

5.2.5 การรับชําระ และการเก็บรักษาเงินค่าซื อหน่วยลงทุน
ผู้จองซื ออาจชําระเป็นเงินสด หรือชําระเป็นเช็ค ดราฟต์ หรือวิธีอื นใด โดยการชําระเป็นเช็ค ดราฟต์ หรือวิธีอื นใดผู้จองซื อต้อง
ขีดคร่อมเฉพาะสั งจ่าย “บัญชีจองซื อหน่วยลงทุนของ บลจ.แอสเซท พลัส จํากัด” ซึ งเป็นบัญชีกระแสรายวัน ที เปิดไว้กับ
ธนาคารดังต่อไปนี ซึ งดอกเบี ยรับหรือผลประโยชน์ใดๆ ที ได้รับจากบัญชีจองซื อหน่วยลงทุนข้างต้น บริษัทจัดการจะดําเนินการ
ให้เป็นผลประโยชน์ต่อกองทุน
• ธนาคารกสิกรไทย สาขาราษฎร์บูรณะ
• ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาพระรามที  3
• ธนาคารกรุงเทพ สาขาสาทร
• ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาถนนวิทยุ
บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงเพิ มเติมบัญชีดังกล่าว โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ โดยจะติดประกาศไ
ที ที ทําการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

ทั งนี ในการชําระเงินไม่ว่าด้วยวิธีใด หากมิใช่กรณีที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิดอื นภายใต้การ
จัดการของบริษัทจัดการเพื อจองซื อหน่วยลงทุนของกองทุน บริษัทจัดการต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้ก่อนระยะเวลาเสนอ
ขายครั งแรกจะสิ นสุด

ในกรณีที ผู้จองซื อชําระเป็นเงินสด หรือวิธีอื นใดที สามารถเรียกเก็บเงินได้ทันที ผู้จองซื อสามารถจองซื อได้ภายในเวลา 15.30
น. แต่หากผู้จองซื อชําระเป็นเช็ค ดราฟต์ หรือวิธีอื นใดที ต้องส่งเรียกเก็บเงินและทราบผลในวันทําการถัดไป ผู้จองซื อต้อง
ชําระค่าซื อหน่วยลงทุนภายในเวลา 12.00 น.

การจองซื อหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื อบริษัทจัดการได้รับเงินค่าซื อหน่วยลงทุนครบตามจํานวนเงินที สั งซื อ และได้ทํา
รายการขายหน่วยลงทุนแล้ว เพื อให้บริษัทจัดการจัดสรรหน่วยลงทุน ผู้จองซื อหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกคําสั งจองซื อ
หน่วยลงทุนนั นได้เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

ในกรณีที ผู้จองซื อหน่วยลงทุนชําระเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุนเป็นเช็ค ดราฟต์ หรือวิธีอื นใดซึ งถูกปฏิเสธการจ่ายเงิน บริษัท
จัดการจะดําเนินการยกเลิกรายการจองซื อหน่วยลงทุนนั นและแจ้งให้ผู้จองซื อทราบ
บริษัทจัดการจะนําเงินที ได้รับจากการจองซื อหน่วยลงทุนนี เก็บรักษาไว้ในบัญชีเงินฝากในนาม “บัญชีจองซื อหน่วยลงทุนของ
บลจ. แอสเซท พลัส จํากัด” 

5.2.6 การจัดสรรหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื อโดยคํานวณจากจํานวนเงินที ได้รับชําระหารด้วยมูลค่าที ตราไว้ โดยจํานวน
หน่วยลงทุนที ได้รับจัดสรรจะคํานวณตามหลักสากลเป็นตัวเลขทศนิยม 5 ตําแหน่งแต่ใช้ทศนิยม 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยม
ตําแหน่งที  5 ทิ ง

กรณีที ผู้จองซื อชําระค่าจองซื อหน่วยลงทุนเป็นเช็ค ดราฟต์ ตั วแลกเงิน คําสั งจ่ายเงิน หรือวิธีอื นใด บริษัทจัดการจะจัดสรร
หน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื อหน่วยลงทุน ณ วันที บริษัทจัดการ สามารถเรียกเก็บเงินจากเช็ค ดราฟต์ ตั วแลกเงิน คําสั งจ่ายเงิน
หรือวิธีการอื นใดได้เรียบร้อยแล้ว และวันที บริษัทจัดการได้รับเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุนจะต้องอยู่ระหว่างระยะเวลาเสนอขาย
โดยบริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนตามหลักการ “จองซื อก่อนได้ก่อน” 

ในกรณีที จํานวนเงินที ระบุในใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนไม่ตรงกับจํานวนเงินที บริษัทจัดการได้รับชําระ บริษัทจัดการจะจัดสรร
หน่วยลงทุนให้ตามจํานวนเงินที ได้รับชําระเป็นเกณฑ์
ในกรณีที การจองซื อหน่วยลงทุนนั นมีผลให้จํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินจํานวนหน่วยลงทุนที ได้รับอนุมัติจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนโดยใช้หลักการ “จองซื อก่อนได้ก่อน” ตามคําสั งซื อที สามารถเรียก
เก็บเงินได้ ในกรณีที จองซื อพร้อมกัน และมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรร บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรหน่วยลงทุน
ที เหลืออยู่ให้ผู้จองซื อ ที จองซื อพร้อมกันนั นตามสัดส่วนจํานวนหน่วยลงทุนที ผู้จองซื อแต่ละรายจองซื อเข้ามา (Pro Rata)
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทั งหมดก็ได้โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้
ทราบล่วงหน้า

ในกรณีที บริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการจัดสรรหน่วยลงทุนมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือหน่วย
ลงทุน หรือต่อชื อเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะจัดสรรหรือไม่
จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทั งหมดก็ได้ โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ผู้จองซื อทราบล่วงหน้า

5.2.7 การคืนเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุน
ในกรณีที ผู้จองซื อหน่วยลงทุนในการเสนอขายครั งแรกไม่ได้รับการจัดสรรไม่ว่าทั งหมด หรือบางส่วน และ/หรือในกรณีที 
บริษัทจัดการต้องยุติโครงการจัดการเนื องจากไม่สามารถจําหน่ายให้แก่ประชาชนได้ถึง 35 ราย หรือในกรณีที มีการจัดสรร
หน่วยลงทุนให้แก่บุคคลใด หรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกินกว่าหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด
บริษัทจัดการจะแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันสิ นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุน
ครั งแรก และจะคืนเงินค่าซื อหน่วยลงทุนส่วนที ไม่ได้รับการจัดสรรพร้อมดอกเบี ย (ถ้ามี) ให้ผู้จองซื อตามวิธีการรับเงินค่าขาย
คืนหน่วยลงทุนที ผู้จองซื อระบุไว้ในใบคําขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน ภายใน 1 เดือน นับแต่วันสิ นสุดการเสนอขายหน่วย
ลงทุนครั งแรก หรือนับตั งแต่วันปิดการเสนอขายแล้วแต่กรณี เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ให้ดําเนินการโครงการจัดการต่อไปได้ หากบริษัทจัดการไม่สามารถคืนเงินพร้อมดอกเบี ย (ถ้าม)ี อันเนื องจากความผิด
พลาดของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะชําระดอกเบี ยในอัตราไม่ต่ํากว่าร้อยละเจ็ดครึ งต่อปี นับแต่วันที ครบกําหนดเวลาดัง
กล่าวข้างต้น ถึงวันที บริษัทจัดการชําระเงินค่าจองซื อคืนจนครบถ้วน

5.2.8 เงื อนไขการขายหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะปฏิเสธคําสั งซื อหากผู้ลงทุนไม่ใช่ "ผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย"

บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนภายในประเทศไทย และมีวัตถุประสงค์ที จะไม่เสนอขาย
หน่วยลงทุนของกองทุนกับหรือเพื อประโยชน์ของประเทศสหรัฐอเมริกา พลเมืองสหรัฐอเมริกา รวมถึงผู้ที มีหนังสือเดินทางของ
ประเทศสหรัฐอเมริกาหรือผู้ที มีถิ นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา หรือบุคคลซึ งโดยปกติมีถิ นที อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกอง
ทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าวและบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนซึ งจัดให้มีขึ นและดําเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา บริษัทจัดการจึงขอ
สงวนสิทธิที จะปฏิเสธหรือระงับการสั งซื อ การจัดสรร และ/หรือการโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมสําหรับผู้
ลงทุนที เป็นบุคคลอเมริกัน (US person) ดังที กล่าวมาข้างต้น เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก

ในการชําระค่าซื อหน่วยลงทุน หากมิใช่กรณีที ผู้จองซื อหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอื นที จัดตั งโดยบริษัท
จัดการเพื อจองซื อหน่วยลงทุนของกองทุนนี ผู้จองซื อจะต้องชําระค่าซื อหน่วยลงทุนด้วยเงินจนเต็มมูลค่า จะหักกลบลบหนี กับ
บริษัทจัดการไม่ได้

การจองซื อหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื อบริษัทจัดการได้รับเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวนและได้ทํารายการขายหน่วย
ลงทุนแล้ว เพื อให้บริษัทจัดการจัดสรรหน่วยลงทุนและผู้จองซื อจะไม่สามารถยกเลิกคําสั งจองซื อหน่วยลงทุนนั นได้ เว้นแต่ จะ
ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธการจองซื อตามคําสั งจองซื อหน่วยลงทุน ในกรณีที บริษัทจัดการได้
พิจารณาแล้วว่าการจองซื อในกรณีดังกล่าวมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรือต่อชื อเสียง
หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ

สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ นหลังจากนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการจองซื อหน่วยลงทุนของผู้จองซื อ
หน่วยลงทุนแล้วเท่านั น

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

 

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

บริษัทจัดการจะเสนอขายหน่วยลงทุนระหว่างการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกเท่านั น โดยจะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนภาย
หลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก

7. การรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

7.1. ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 บริษัทจัดการ

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.3. วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 รับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.4.1 บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติดังนี 

1. บริษัทจัดการจะรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติไม่เกินปีละ 4 ครั ง โดยบริษัทจัดการจะแจ้งกําหนดวันทําการรับซื อคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบทางไปรษณีย์ ภายใน 30 วันนับตั งแต่วันถัดจากวันจดทะเบียนกองทรัพย์สิน
เป็นกองทุนรวม

ทั งนี บริษัทจัดการจะรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายที มีชื อปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วย
ลงทุน ณ เวลา 8.00 น. ของวันที บริษัทจัดการกําหนดให้มีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

ในการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ บริษัทจัดการมีนโยบายที จะรับซื อคืนเป็นจํานวนเงินที จัดสรรจากเงินสดรับที ได้จาก
ดอกเบี ย และ/หรือกําไรจากเงินลงทุนของตราสารแห่งหนี หรือหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นที กองทุนลงทุน หลังหักค่าใช้จ่าย
ของกองทุน (ถ้ามี) โดยจะจัดสรรเป็นจํานวนเงินที เท่าๆ กันสําหรับแต่ละหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน กรณีที กองทุนได้รับผลกระทบจากการได้รับชําระเงิน
ตามตราสารหนี หรือหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นที กองทุนลงทุนไว้ แตกต่างไปจากเงื อนไขที กําหนด โดยบริษัทจะประกาศใ
ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบในเวปไซต์ของบริษัทจัดการ

2. สําหรับการรับซื อคืนหน่วยลงทุนงวดสุดท้าย บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติที เหลือทั งหมดของผู้
ถือหน่วยลงทุนทุกราย ณ วันครบอายุโครงการ

7.4.2  การจัดสรรเงินให้แก่ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุน
ยกเว้นในกรณีตามข้อ “การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน” หรือ “การไม่ขายหรือไม่
รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน” หรือ “การหยุดรับซื อคืนหน่วยลงทุน” บริษัทจัดการจะจัดสรร
เงินให้แก่ ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยคํานวณจากราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ณ สิ นวันที บริษัทจัดการดําเนินการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติ หากวันดังกล่าวตรงกับวันหยุดจะเลื อนเป็นวันทําการถัดไป

บริษัทจัดการจะคํานวณจํานวนหน่วยลงทุนที จะรับซื อคืนอัตโนมัติ โดยหารจํานวนเงินที จะรับซื อคืนด้วยราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการรับซื อคืนนั น ทั งนี จํานวนหน่วยลงทุนที คํานวณได้จะเป็นตัวเลขทศนิยม 4 ตําแหน่ง โดยตัด
ทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง

บริษัทจัดการจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในทะเบียนหน่วยลงทุน ในวันทําการถัดจากวันทําการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนจํานวนนั น

7.4.3 การชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน ภายใน 5 วันทําการ นับตั งแต่วันถัดจากวัน
ที ทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ในการชําระเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนให้
แก่ ผู้ถือหน่วยลงทุนตามวิธีการที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในใบคําขอเปิดบัญชี ผู้ถือหน่วยลงทุน หรือใบคําสั งขายคืนหน่วย
ลงทุน

7.4.4  เงื อนไขในการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ตกลงสั งขายคืนหน่วยลงทุน และยินยอมให้บริษัทจัดการรับซื อหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
ตามกําหนดเวลาที บริษัทจัดการกําหนด

นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก้ผู้ถือหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ ภายใน 5 วันทําการ
นับตั งแต่วันถัดจากวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมติั

การสั งขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื อบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ได้รับคําสั งขายคืนหน่วย
ลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุน และได้ทํารายการรับซื อคืนหน่วยลงทุนแล้ว

บริษัทจัดการจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในทะเบียนหน่วยลงทุนในวันทําการถัดจากวันทําการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนจํานวนนั น

7.5. ระยะเวลาในการรับซื อคืน :  ไม่เกินปีละ 4 ครั งตามที บริษัทจัดการกําหนด

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน : 

1) บริษัทจัดการจะรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติไม่เกินปีละ 4 ครั ง โดยบริษัทจัดการจะแจ้งวันที จะดําเนินการรับซื อคืน
หน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบทางไปรษณีย์ ภายใน 30 วันนับตั งแต่วันถัดจากวันจดทะเบียนกองทรัพย์สิน
เป็นกองทุนรวม
2) สําหรับการรับซื อคืนหน่วยลงทุนงวดสุดท้าย บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติที เหลือทั งหมด
ของผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย ณ วันครบอายุโครงการ

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.9. รายละเอียดเพิ มเติม : 

8. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

8.1. ช่องทางการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

 บริษัทจัดการ

8.2. รายละเอียดการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการที บริษัทจัดการ
กําหนดให้สามารถสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ เข้ากองทุนนี ระหว่างการเสนอขายครั งแรก
การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนดังกล่าวหมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนหนึ ง (กองทุนต้นทาง) เพื อซื อหน่วยลงทุนของ
อีกกองทุนหนึ ง (กองทุนปลายทาง) โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนจาก กองทุนต้นทางซึ งได้หัก
ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เพื อไปชําระค่าซื อหน่วยลงทุนกองทุนปลายทาง ในกรณีที กองทุนต้นทางใดมี
การคิดค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามระยะเวลาการถือหน่วยลงทุน การคํานวณหน่วยลงทุนที จะขายคืนจาก
กองทุนต้นทาง จะใช้เกณฑ์การคํานวณโดยระบบ “เข้าก่อน ออกก่อน (FIFO)”

9. การชําระค่ารับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน : 

กรณีบริษัทจัดการไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน และจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื นแทน บริษัทจัดการจะกําหนดขั นตอนการดําเนินการต่อไป โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานก่อน และไม่
ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ โดยขั นตอนที กําหนดดังกล่าวต้องสามารถปฏิบัติได้จริง และเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมทุกราย และบริษัทจัดการจะต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วัน

10. การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิด
ไว้แล้วได้ ในกรณีดังต่อไปนี 
(1) บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที เข้าเหตุดังต่อไปนี โดยได้รับ
ความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(ก) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล หรือ
(ข) มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าวอยู่
นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม
(2) มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้ว แต่ในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการยังไม่ได้ชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุน บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลใน
รายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาโดยราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องนั นต่างจากราคารับซื อ
คืนหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไปและคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ถูกต้อง
(3) ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการกองทุนรวมพบว่า ราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุนไม่ถูกต้องและผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
โดยราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องนั นต่างจากราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป และคิดเป็น
อัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ถูกต้อง
การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามข้อ (1) (2)หรือ (3) บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 
(1) เลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนได้ไม่เกินสิบวันทําการนับแต่วันที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนนั น เว้นแต่ได้รับ
การผ่อนผันจากสํานักงาน
(2) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื อนกําหนดการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน
ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบเรื องดังกล่าวด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน
(3) แจ้งการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน พร้อมทั งจัดส่งรายงานที แสดงเหตุผลของการเลื อน และหลักฐานการได้รับความเห็น
ชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ (1) หรือการรับรองข้อมูลของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ (2) ต่อสํานักงานโดยพลัน ทั งนี 
บริษัทจัดการกองทุนรวมจะมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดําเนินการแทนก็ได้
(4) ในระหว่างการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าว ให้บริษัท
จัดการกองทุนรวมรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั น โดยต้องชําระค่าขายคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามลําดับวันที ส่งคําสั งขายคืนก่อน
หลัง

11. การไม่ขายไม่รับซื อคืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง : 

1. บริษัทจัดการจะไม่ขายหรือไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้ว หรือจะหยุดรับคําสั งซื อหรือ
คําสั งขายคืนหน่วยลงทุนได้ เฉพาะในกรณีที กําหนดไว้ ซึ งไม่เกินกรณีดังต่อไปนี 
(1) ตลาดหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิดทําการซื อขายได้ตามปกติ
(2) บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีดังต่อไปนี โดยได้รับความเห็น
ชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(ก) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล
(ข) ไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม หรือ
(ค) มีเหตุจําเป็นอื นใดเพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
ทั งนี การไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้ว หรือการหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนตาม
(ก) (ข) หรือ (ค) ให้กระทําได้ไม่เกินหนึ งวันทําการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน
(3) กองทุนรวมได้ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี เกิดขึ น ซึ งก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อกองทุนรวมอย่างมีนัยสําคัญ
(ก) ตลาดซื อขายหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิดทําการซื อขายได้ตามปกติ ทั งนี เฉพาะในกรณีที กองทุนรวม
ลงทุนในหลักทรัพย์ที ซื อขายในตลาดซื อขายหลักทรัพย์แห่งนั นเกินกว่าร้อยละสิบของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
(ข) มีเหตุการณ์ที ทําให้ไม่สามารถแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และทําให้ไม่สามารถโอนเงินออกจากประเทศ
หรือรับโอนเงินจากต่างประเทศได้ตามปกติ หรือ
(ค) มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าวอยู่
เหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม และผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว
(4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหน่วยลงทุนที รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุน แก่ผู้ลงทุน
เฉพาะราย เนื องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังต่อไปนี 
(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั น ๆ มีส่วนเกี ยวข้องกับการกระทําดังต่อไปนี 
1. การกระทําที เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไม่
ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
2. การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือ
3. การกระทําที เป็นการปฏิบัติตามคําสั งเกี ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน โดยบุคคลผู้มีอํานาจตามกฎหมาย
(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื อทราบข้อเท็จจริงเกี ยวกับลูกค้าได้ในสาระ
สําคัญ

2. เมื อปรากฏเหตุตามข้อ 1 และบริษัทจัดการกองทุนรวมประสงค์จะไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อ
หรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมปฏิบัติดังต่อไปนี 
(1) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุน
โดยพลัน และหากเป็นเหตุตาม ข้อ 1(1) (2) หรือ (3) ให้เปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการ
หยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลันด้วย
(2) รายงานการไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือการหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนพร้อมทั งแสดง
เหตุผล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทุนรวมเปิดนั นให้สํานักงานทราบโดยพลัน
(3) ในกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนหรือหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
ตามข้อ 1(1) (2) และ (3) เกินหนึ งวันทําการให้บริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการดังต่อไปนี ก่อนการเปิดรับคําสั งซื อหรือคํา
สั งขายคืนหน่วยลงทุน
(ก) รายงานการเปิดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนรวมเปิด ณ วันทําการ
สุดท้ายก่อนวันรายงานนั นให้สํานักงานทราบภายในวันทําการก่อนวันเปิดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
(ข) แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเปิดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน
ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการเปิดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนด้วย
วิธีการใด ๆ โดยพลัน

3. บริษัทจัดการจะหยุดการขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้วหรือหยุดรับคําสั งซื อ
หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง โดยราคาขายหน่วย
ลงทุนที ไม่ถูกต้องนั นต่างจากราคาขายหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไปและคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของ
ราคาขายหน่วยลงทุนที ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงาน
การชดเชยราคา ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการ
หยุดขายหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการหยุดรับคําสั งซื อหน่วย
ลงทุนด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน

12. การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

เพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือในกรณีที มีความจําเป็นเพื อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของ
ประเทศ หรือเพื อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศให้บริษัทจัดการหยุด
รับคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดได้เป็นการชั วคราวตามระยะเวลาที เห็นสมควร แต่
รวมแล้วต้องไม่เกิน 20 วันทําการติดต่อกัน เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ขยายระยะเวลาหยุด
รับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกไปได้

13. เงือนไขและข้อจํากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะปฏิเสธคําสั งโอนหน่วยลงทุนหากผู้ลงทุนไม่ใช่ "ผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย" 

บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนภายในประเทศไทย และมีวัตถุประสงค์ที จะไม่เสนอขาย
หน่วยลงทุนของกองทุนกับหรือเพื อประโยชน์ของประเทศสหรัฐอเมริกา พลเมืองสหรัฐอเมริกา รวมถึงผู้ที มีหนังสือเดินทางของ
ประเทศสหรัฐอเมริกาหรือผู้ที มีถิ นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา หรือบุคคลซึ งโดยปกติมีถิ นที อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกอง
ทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าวและบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนซึ งจัดให้มีขึ นและดําเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา บริษัทจัดการจึงขอ
สงวนสิทธิที จะปฏิเสธหรือระงับการสั งซื อ การจัดสรร และ/หรือการโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมสําหรับผู้ลงทุน
ที เป็นบุคคลอเมริกัน (US person) ดังที กล่าวมาข้างต้น เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะไม่จัดสรร และ/หรือปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุนที จะทําให้การถือหน่วยลงทุนเกินข้อจํากัดการถือ
หน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและ
หน้าที ของบริษัทจัดการ

ข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน
ในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัทจัดการมีข้อยกเว้นได้ในกรณีดังต่อไปนี 

(1)  กรณียกเว้นให้ถือหน่วยลงทุนได้โดยไม่จํากัดสัดส่วนสําหรับผู้ถือหน่วยลงทุนดังต่อไปนี 

(ก)  กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ

(ข)  กองทุนประกันสังคม

(ค)  กองทุนการออมแห่งชาติ

(ง)  กองทุนบําเหน็จบํานาญแห่งชาติ

(จ)  กองทุนสํารองเลี ยงชีพ

(ฉ)  กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป

(ช)  กองทุนต่างประเทศที มีลักษณะตาม (ก) ถึง (ฉ)

(ซ)  กองทุนอื นใดที มีลักษณะทํานองเดียวกับกองทุนตาม (ก) ถึง (ฉ)

(ฌ)  นิติบุคคลที จัดตั งขึ นตามกฎหมายไทยนอกเหนือจาก  (ก)  ถึง  (ฉ)  ซึ งไม่อยู่ภายใต้บังคับต้องเสียภาษีเงินไ
นิติบุคคล เช่น ธนาคารออมสิน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มูลนิธิ หรือวัด เป็นต้น

(ญ) บุคคลอื นที ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงานเมื อมีเหตุจําเป็นและสมควร

(2) กรณียกเว้นให้โดยผ่อนคลายสัดส่วนการถือหน่วยลงทุน หรือเมื อเป็นไปตามเงื อนไข ซึ งได้แก่กรณีดังต่อไปนี 

(ก)  กรณีที เป็นการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมอีทีเอฟโดยผู้ลงทุนรายใหญ่และผู้ดูแลสภาพคล่องที ได้รับการแต่ง
ตั งจากบริษัทจัดการ อาจถือหน่วยลงทุนได้โดยไม่จํากัดสัดส่วน ทั งนี เฉพาะในช่วงระยะเวลาตั งแต่วันจดทะเบียน
กองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมจนถึงวันที ครบกําหนดหนึ งปีนับแต่วันที เริ มซื อขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟ
ดังกล่าวในตลาดรอง

(ข)  กรณีของกองทุนรวมที มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนตามอัตราผลประโยชน์ตอบแทนที ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับ
จากการลงทุนในหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจถือหน่วยลงทุนเกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะ
กรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัท
จัดการได้ไม่เกินสัดส่วนที ระบุไว้ในโครงการ ทั งนี เมื อได้รับการผ่อนผันจากสํานักงานตามเหตุจําเป็นและสมควร

(ค)   กรณีที มีเหตุจําเป็นและสมควรอื นใด ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจถือหน่วยลงทุนเกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนตาม
ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและ
หน้าที ของบริษัทจัดการได้แต่ไม่เกินร้อยละห้าสิบของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด โดยได้รับการ
ผ่อนผันจากสํานักงาน ทั งนี ในการผ่อนผันดังกล่าว ให้สํานักงานพิจารณาถึงประโยชน์โดยรวมของผู้ถือหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมดังกล่าวเป็นสําคัญ

14. การจ่ายเงินปันผล : 

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่าย

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : 

14.3. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที ประมาณการได้ที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด) : 

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) : 
ประมาณการค่าธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่าใช้จ่ายทั งหมดข้างต้น ไม่เกินร้อยละ 4.00 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิถัวเฉลี ย (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ ม) 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนทั งหมดไม่เกินร้อยละ 4.00 ต่อปีของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิถัวเฉลี ย (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ ม)

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวม : 

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
อัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วันที คํานวณ *

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
อัตราไม่เกินร้อยละ 0.07 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วันที คํานวณ *

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
อัตราไม่เกินร้อยละ 1.50 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วันที คํานวณ *

15.2.4. ค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการลงทุน : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่าย : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
(1) ค่าใช้จ่ายเพื อวัตถุประสงค์ในการเสนอขายครั งแรกจะจ่ายตามจํานวนที จ่ายจริง โดยทางบัญชีจะตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ของกองทุนเฉลี ยเท่ากันทุกวัน ตลอดอายุโครงการ ได้แก่
(ก) ค่าใช้จ่ายในการจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ การจัดอบรมเผยแพร่ความรู้ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด การส่งเสริมการขาย
ตลอดจนการสัมมนาแนะนํากองทุน ตามที จ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 0.50 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ
(ข) ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที เกี ยวข้องในการจัดตั งกองทุน และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามกฎหมาย
ก.ล.ต.
(2) ค่าใช้จ่ายเพื อการดําเนินงานของกองทุนที เรียกเก็บตามจํานวนที จ่ายจริง โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาตัดจ่ายทั งจํานวน
หรือทยอยตัดจ่ายตามระยะเวลาการใช้งานของค่าใช้จ่ายนั น ได้แก่
(ก) ค่าใช้จ่ายในการจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าสื อโฆษณาประชาสัมพันธ์ การจัดอบรมเผยแพร่ความรู้ ค่าใช้จ่ายด้านการ
ตลาด การส่งเสริมการขายตลอดจนการสัมมนาแนะนํากองทุน ตามที จ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 0.50 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุน
(ข) ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี ค่าที ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามคําสั ง หรือตามกฎหมาย หรือ
ประกาศของสมาคม
(ค) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์และจัดส่งใบแจ้งผลการจัดสรรหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการจัดทําและจัดพิมพ์ ใบคําขอเปิดบัญชี ผู้ถือ
หน่วยลงทุน ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน ใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน เอกสารที เกี ยวข้อง ค่าจัดทําจัดพิมพ์ และจัดส่งหนังสือบอก
กล่าวรายงานต่าง ๆ สาส์นถึงผู้ถือหน่วยลงทุน
(ง) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งเอกสารที เกี ยวกับการแก้ไขเปลี ยนแปลงโครงการ ค่าใช้จ่ายในการลงประกาศในหนังสือพิมพ์
การจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามกฎหมาย ก.ล.ต.
(จ) ค่าจัดทํา ค่าพิมพ์และจัดส่งหนังสือชี ชวนและรายงานประจําปีถึงผู้ถือหน่วยลงทุน
(ฉ) ค่าแปลเอกสารที เกี ยวกับการดําเนินงานของกองทุนเป็นภาษาต่างประเทศ
(ช) ค่าเอกสารทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าเอกสารการลงบัญชีกองทุน
(ซ) ค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) ในการดําเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติหน้าที หรือเรียกค่าสินไหม
ทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการเพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายเพื อรักษาสิทธิของกองทุน ค่าใช้จ่ายในการติดตามหนี ของกองทุน
(ฌ) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระหนี เป็นทรัพย์สินอื นแทนการชําระหนี ด้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนี 
ค่าธรรมเนียมศาล ค่าธรรมเนียมทนายความ ค่าใช้จ่ายในด้านนิติกรรม ค่าประเมินราคา ค่าจดจํานอง ค่าปลดจํานอง ค่าจัด
พิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่าย หรือค่าธรรมเนียมอื นใดที เกี ยวข้องกับทางราชการ ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการรับชําระหนี เป็นทรัพย์สิน
อื นแทนการชําระหนี ด้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนี ค่าใช้จ่ายด้านภาษี ค่าทําประกันภัยดูแล และเก็บรักษาตลอดจน ค่าใช้จ่าย
ในการจําหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สินดังกล่าว
(ญ) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
(ฎ) ค่าธรรมเนียมธนาคารต่าง ๆ ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าประกาศในหนังสือพิมพ์ ค่า
ไปรษณียากรสําหรับหนังสือโต้ตอบกับผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าพาหนะ ค่าใช้จ่ายในการสื อสารโต้ตอบโดยวิธีอื นที มิใช่ทาง
ไปรษณีย์
(ฏ) ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการชําระบัญชีและเลิกกองทุน
(ฐ) ค่าใช้จ่ายที เกิดขึ นจากการติดตามทวงถาม หรือการดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใด ของกองทุนรวม
การคิดค่าใช้จ่ายตาม (1) และ (2) จะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที กําหนดโดยสมาคมนักบัญชี และผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
แห่งประเทศไทย
(3) ค่าธรรมเนียมที เกี ยวกับการซื อหลักทรัพย์ ซึ งจะรวมอยู่ในต้นทุนของค่าซื อหลักทรัพย์เมื อมีการซื อหลักทรัพย์และค่า
ธรรมเนียมที เกี ยวกับการขายหลักทรัพย์จะถูกหักจากค่าขายหลักทรัพย์เมื อมีการขายหลักทรัพย์ ได้แก่
(ก) ค่าอากรแสตมป์
(ข) ค่าธรรมเนียมหรือค่านายหน้าการซื อขายหลักทรัพย์
(ค) ค่าใช้จ่ายอื น ๆ (ถ้ามี) 
(4) ค่าใช้จ่ายที อาจเกิดขึ นจากการลงทุนในต่างประเทศ เช่น ค่าธรรมเนียมการทํารายการซื อ ขาย รับมอบ ส่งมอบทรัพย์สิน
ในต่างประเทศ (Transaction Fee) อากรแสตมป์ และภาษีต่างๆที เกี ยวข้อง ค่าใช้จ่าย หรือค่าธรรมเนียมที ต้องจ่ายตามข้อ
กําหนด หรือกฎหมายของประเทศที กองทุนไปลงทุน ตลอดจนค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้องกับการติดต่อประสานงานกับผู้จัดการ
กองทุนในต่างประเทศ เช่น ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าโทรสารทางไกล เป็นต้น (ถ้ามี) ตามที จ่ายจริง
(5) ค่าใช้จ่ายเกี ยวกับการเก็บรักษาทรัพย์สินในต่างประเทศ (ถ้ามี) นอกเหนือจาก ”ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี”
ตามที จ่ายจริง โดยจะไม่เกินร้อยละ 0.15 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
(6) ค่าใช้จ่ายในการประกันความเสี ยงจากอัตราแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศ หรืออัตราดอกเบี ย (ถ้าม)ี ตามที จ่ายจริง
(7) ใช้จ่ายที เกิดจากการผิดนัดชําระราคา (Failed Trade) 
(8) ค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้อง กับการจัดการกองทุนซึ งมิได้ระบุไว้ในข้อ 23.2 (ถ้ามี) โดยบริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากกองทุนตาม
จํานวนเงินและเวลาที เกิดค่าใช้จ่ายนั นจริง ทั งนี การเรียกเก็บค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะไม่เกินร้อยละ 0.01 ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนโดยบริษัทจัดการจะเป็นผู้รับผิดชอบส่วนที เกินกว่าอัตราที กําหนด

ในกรณีที มีค่าใช้จ่ายตามข้อ (8) บริษัทจัดการจะเปิดเผยแยกเป็นรายการอย่างชัดเจนในหนังสือชี ชวนฉบับข้อมูลสําคัญที ผ ู ้
ลงทุนควรทราบและในรายงานประจําปี ซึ งบริษัทจัดการ จัดทําเมื อสิ นรอบระยะเวลาบัญชีแต่ละปี

ค่าใช้จ่ายตามข้อ (1) และข้อ (2) จะถูกเปิดเผยเป็นยอดรวมของค่าใช้จ่าย ปรากฎในรายการค่าใช้จ่าย การดําเนินงานในงบ
กําไรขาดทุน ของกองทุนซึ งเป็นส่วนหนึ งของรายงานประจําปี

ทั งนี ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั งหมดของกองทุนจะบวกด้วยภาษีมูลค่าเพิ มและภาษีอื นใดในทํานองเดียวกัน

อย่างไรก็ตาม หากมีการเปลี ยนแปลงเกี ยวกับภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดในทํานองเดียวกัน บริษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงการรับรู้ภาษีต่าง ๆ ดังกล่าวโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

15.3. ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Frontend Fee) : มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ไม่เกินร้อยละ 1 ของมูลค่าหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจเก็บค่าธรรมเนียมการขายจากผู้สั งซื อหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มใน
อัตราที ไม่เท่ากัน

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (Backend Fee) : ไม่มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 

15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) : มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
คิดเช่นเดียวกับการคิดค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน โดยอาจคิดค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนแต่ละกลุ่มมนอัตราที ไม่เท่ากัน

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ในอัตรา 50 บาท ต่อรายการ โดยผู้โอนจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวในวันที ยื นคําขอโอนหน่วยลงทุน

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนขอให้บริษัทจัดการออกใบหน่วยลงทุน ทั งนี ภายใต้เงื อนไขข้อ 14.2 หรือขอให้ออกเอกสารแสดงสิทธิ
แทนฉบับเดิมที สูญหาย บริษัทจัดการจะคิดค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนในอัตรา 50 บาท ต่อ 1
ฉบับ

15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
1. ค่าธรรมเนียมการทํารายการซื อขายหน่วยลงทุนตามอัตราที ธนาคารพาณิชย์กําหนด (ถ้ามี)
2. ค่าธรรมเนียมการโอนเงินเพื อซื อหน่วยลงทุนหรือการโอนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือค่าธรรมเนียมการหักเงินจากบัญชีผู้
ซื อหน่วยลงทุน ตามอัตราที ธนาคารพาณิชย์กําหนด (ถ้ามี)
บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าใช้จ่ายอื นๆจากผู้ถือหน่วยลงทุนที ขอให้บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนดําเนินการให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือจากกรณีปกติ ที บริษัทจัดการดําเนินการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย เช่น ค่าใช้จ่ายในการจด
แจ้งจํานํากับนายทะเบียน ค่าแก้ไขเปลี ยนแปลงข้อมูลในทะเบียน เป็นต้น ทั งนี บริษัทจัดการจะคิดค่าธรรมเนียมการดําเนิน
การให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นกรณีพิเศษ ในอัตราไม่เกิน 75 บาท ต่อ 1 รายการ

15.4. วิธีการคํานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม : 

* บริษัทจัดการจะคํานวณค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วย
ลงทุน ทุกวันที มีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิโดยใช้มูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่า
ธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วันที คํานวณ นั นเป็น
ฐานในการคํานวณค่าธรรมเนียม โดยค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะบวกด้วยภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื นใดใน
ทํานองเดียวกัน (ถ้ามี) และบริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการ, ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน เป็นราย
3 เดือน และค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ เป็นรายเดือน

ทั งนี การตัดค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที กําหนดโดยสมาคมบริษัทนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
แห่งประเทศไทยและหากมีการเปลี ยนแปลงเกี ยวกับภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื นใดในทํานองเดียวกัน บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงการรับรู้ภาษีต่าง ๆ ดังกล่าวโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

15.5. การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย : 

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายโดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ โดยบริษัทจะ
ดําเนินการดังต่อไปนี 

1. กรณีเพิ มอัตราค่าธรรมเนียม หรืออัตราค่าใช้จ่ายที บริษัทจัดการได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนและหรือจากกองทุน บริษัท
จัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วันโดยจะติดประกาศที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการและ
ที ทําการทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับเป็นเวลา 3
วันติดต่อกัน ทั งนี การเพิ มอัตราค่าธรรมเนียมหรืออัตราค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะต้องไม่เกินร้อยละ 5 ของอัตราค่าธรรมเนียมหรือ
อัตราค่าใช้จ่ายภายในรอบระยะเวลา 1 ปี

2. กรณีที บริษัทจัดการจะลดค่าธรรมเนียมหรืออัตราค่าใช้จ่าย บริษัทจัดการจะปิดประกาศไว้ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ
และที ทําการทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ทั งนี การเปลี ยนแปลงดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการต้องแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับตั งแต่
วันเปลี ยนแปลง กรณีที สมาคม คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือหน่วยงานที เกี ยวข้องมีการ
เปลี ยนแปลงหลักเกณฑ์ในการตัดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมตามที ระบุเป็นอย่างอื นในอนาคต บริษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงวิธีการตัดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ที บังคับใช้ใหม่ โดยถือว่าได้รับมติจากผู้
ถือหน่วยลงทุนแล้ว

15.6. หมายเหตุ : 

16. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.1. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน : ในประเทศ

16.2. เงื อนไขพิเศษ : 

1. บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกําหนด
ทั งนี กรณีที กองทุนมีการลงทุนในทรัพย์สินต่างประเทศบริษัทจัดการจะใช้อัตราแลกเปลี ยนที เหมาะสม ภายใต้ความเห็นชอบ
ของผู้ดูแลผลประโยชน์ ซึ งเป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือประกาศของสมาคมบริษัทจัดการลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคํานวณ
ทรัพย์สินสุทธิส่วนที ลงทุนในต่างประเทศ
2. บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี 
(2.1) คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการ
(2.2) คํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ทั งนี ให้ใช้มูลค่าหน่วย
ลงทุนของสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาดังกล่าว
(2.3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังต่อไปนี 
(ก) วันทําการก่อนวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศภายในวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด
(ข) วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศภายในวันทําการถัดไป
(ค) วันทําการสุดท้ายของแต่ละเดือน โดยให้ประกาศภายในวันทําการถัดไป ทั งนี เฉพาะในกรณีที กองทุนรวมกําหนดวัน
ทําการซื อขายหน่วยลงทุนแต่ละครั งห่างกันยาวกว่าหนึ งเดือน
(ง) วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล โดยให้ประกาศภายในวันทําการถัดไป
ความใน (ก) มิให้นํามาใช้บังคับกับกองทุนรวมเปิดที ซื อขายหน่วยลงทุนทุกวันทําการ และกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภท
สถาบัน
(4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศ
ภายในวันทําการถัดไป
การประกาศมูลค่าและราคาตามวรรคหนึ ง (3) และ (4) ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมปฏิบัติดังต่อไปนี 
(1) ใช้ตัวเลขทศนิยมตามที กําหนดไว้ในข้อ 3. และต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(2) ดําเนินการด้วยวิธีการใด ๆ เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที เหมาะสม เช่น การประกาศทางหนังสือพิมพ์
หรือการประกาศทางเว็บไซต์ เป็นต้น และภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้ และ
(3) จัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวม และสถานที ทุกแห่งที ผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซื อคืนหน่วยลงทุนใช้ซื อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการกองทุนรวม
จะจัดให้มีข้อมูลดังกล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้

ในกรณีที มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดไม่ถูกต้อง บริษัทจัดการจะดําเนิน
การตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศกําหนด

3. การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือจํานวนหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมเปิด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
(3.1) คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยม ตามหลัก
สากล
(3.2) คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลัก
สากล สําหรับมูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณ ราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมตําแหน่ง
ที  4 ขึ น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตําแหน่ง
ที  5 ทิ ง
(3.3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (3.2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหน่ง โดยตัดทศนิยม
ตําแหน่งที  5 ทิ ง และประกาศราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ตามที คํานวณได้ใน (3.2) 
(3.4) คํานวณจํานวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล แต่จะ ใช ้
ผลลัพธ์เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตําแหน่ง โดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
ในกรณีที มีผลประโยชน์เกิดขึ นจากการคํานวณตาม (3.1) ถึง (3.4) บริษัทจัดการจะนําผลประโยชน์นั นรวมเข้าเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนรวมเปิด

16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : 

ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการที www.assetfund.co.th
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะประกาศ โดยช่องทางอื นใดที เหมาะสม โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
และบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน

16.4. หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

1.ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องน้อยกว่าหนึ งสตางค์ หรือต่างจากราคาหน่วยลงทุน
ที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป แต่ไม่ถึงร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง บริษัทจัดการจะจัดทําและส่งรายงานให้
ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบถึงความผิดพลาดภายใน 7 วันทําการนับแต่วันที พบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และจัดให้มีสําเนา
รายงานดังกล่าวไว้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการเพื อให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้ โดยรายงานดัง
กล่าวจะมีรายการอย่างน้อย ดังต่อไปนี 
(1) ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง
(2) ราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง
(3) สาเหตุที ทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
(4) มาตรการป้องกันเพื อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง ทั งนี เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจาก
ปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือ
ศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง
ในกรณีที เหตุของความผิดพลาดซึ งทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามวรรคหนึ งมีผลต่อเนื องต่อการคํานวณราคาหน่วย
ลงทุนครั งต่อไป เช่น การกําหนดอัตราดอกเบี ยผิดพลาด เป็นต้น บริษัทจัดการจะแก้ไขราคาหน่วยลงทุนให้ถูกต้องนับแต่วันที 
บริษัทจัดการพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องด้วย

2.ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราตั งแต่
ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง บริษัทจัดการจะคํานวณราคาหน่วยลงทุนย้อนหลังนับแต่วันที พบราคาหน่วยลงทุน
ไม่ถูกต้องจนถึงวันที ราคาหน่วยลงทุนถูกต้อง และดําเนินการดังต่อไปนี เฉพาะวันที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องต่างจากราคา
หน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราส่วนตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง

(1) จัดทํารายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาให้เสร็จสิ นภายในวันทําการถัดจากวันที พบว่าราคาหน่วย
ลงทุนนั นไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ภายในวันทําการถัดจากวันที คํานวณราคาหน่วยลงทุนเสร็จ
สิ น เพื อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าวภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการส่งรายงานให้ผู้ดูแล
ผลประโยชน์ ทั งนี รายงานดังกล่าวจะมีรายการอย่างน้อยดังต่อไปนี 
(ก) ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง
(ข) ราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง
(ค) สาเหตุที ทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
(ง) การดําเนินการของบริษัทจัดการเมื อพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
ทั งนี บริษัทจัดการจะจัดให้มีสําเนารายงานตาม (1) ไว ้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการ เพื อให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
สามารถตรวจสอบได้
(2) แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนที ถุกต้องภายในวันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาตาม (1)
(3) ประกาศชื อกองทุนรวมที มีการแก้ไขราคาตาม (2) และวัน เดือน ปีที มีการแก้ไขราคาตาม (2)ในหนังสือพิมพ์รายวันอย่าง
น้อยหนึ งฉบับภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว
(4) ชดเชยราคาให้แล้วเสร็จและแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที ได้ซื อหรือขายคืนหน่วยลงทุน
ในช่วงระยะเวลาที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องทราบถึงการแก้ไขราคาตาม (2) และการชดเชยราคา ภายใน 5 วันทําการนับแต่
วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว
(5) จัดทํารายงานมาตรการป้องกันเพื อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าว พร้อมทั งสําเนารายงานการ
แก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาที จัดทําตาม (1) ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 7 วันทําการนับ
แต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคานั น เว้นแต่ในกรณีที 
ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ บริษัทจัดการจะไม่ส่งรายงานมาตรการป้องกัน
ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่จะส่งสําเนาเอกสารที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่าการที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมี
สาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้แทน

3. ในการชดเชยราคาตามข้อ 2 (4) บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี 
(1) กรณีราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องตํ่ากว่าราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง (understate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี 
(ก) กรณีที เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับ
ส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องหากปรากฏว่าผู้ซื อหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลือ
อยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จะต้องลด บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวน
เท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วยลงทุนที เหลืออยู่นั นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับ
ส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื อชดเชยราคาให้แก่กองทุนเปิด เว้นแต่การที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมา
จากปัจจัยภายนอกที 
ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื อขายหลัก
ทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว
(ข) กรณีที เป็นการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่า
เท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับ
ส่วนต่างของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน แต่หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่
บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน
(2) กรณีราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องสูงกว่าราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง (overstate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี 
(ก) กรณีที เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับ
ส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่าง
ของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุน
(ข) กรณีที เป็นการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่า
เท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องหากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วย
ลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จะต้องลด บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการ
เองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วยลงทุนที เหลืออยู่นั นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็น
จํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื อชดเชยราคาให้แก่กองทุนเปิด เว้นแต่การที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูก
ต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว
ในกรณีที บริษัทจัดการต้องชดเชยราคาเป็นเงินให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนรายใดมีมูลค่าไม่ถึงหนึ งร้อย
บาท บริษัทจัดการอาจนําเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที มีการจ่ายเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุน แต่ถ้าบุคคลดังกล่าว
ไม่มีสถานะเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจัดการจะชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาการจ่ายเงินของกองทุนเปิดเพื อชดเชย
ราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนตาม (1) (ข) หรือผู้ซื อหน่วยลงทุนตาม 2(ก) บริษัทจัดการอาจจ่ายเงินของบริษัทจัดการเอง
แทนกองทุนเปิดก็ได้

4. บริษัทจัดการจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที เกิดขึ นจากราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง เช่น ค่าใช้จ่ายในการประกาศการแก้ไข
ราคาตามข้อ 2(3) ในหนังสือพิมพ์ ค่าออกเช็ค ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเงินชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุนและผู้ขายคืน
หน่วยลงทุน เป็นต้น เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้

17. ชื อผู้เกี ยวข้อง : 

17.1. ชื อบริษัทจัดการ : 

ชื อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนแอสเซท พลัส จํากัด

17.2. ชื อผู้ดูแลผลประโยชน์ : 

ชื อ : ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)

17.3. ชื อผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : 

ไม่มี

17.4. ชื อของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : 

ชื อ :

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

17.5. ที ปรึกษา : 

17.5.1. ชื อที ปรึกษาการลงทุน : 

ชื อ :

17.5.2. ชื อที ปรึกษากองทุน : 

17.6. ผู้สอบบัญช ี: 

ชื อ : นาย ประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์

ชื อ : นาย เทอดทอง เทพมังกร

ชื อ : นางสาว ชมภูนุช แซ่แต้

ชื อ : นาย ไกรสิทธิ ศิลปมงคลกุล

รายละเอียดเพิ มเติม (ผู้สอบบัญช)ี : 

หรือบุคคลอื นที ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี โดยบริษัทจัดการจะแจังให้สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

17.7. การแต่งตั งคณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : 

18. รอบระยะเวลาบัญชีประจําปีของกองทุนรวม : 

18.1. วันที สิ นสุดรอบบัญช ี: วันที เดือน

18.2. วันที สิ นสุดรอบบัญชีครั งแรก : วันที 

18.3. รายละเอียดเพิ มเติม : 

ประมาณ 12 เดือนนับจากวันที จดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม

ทั งนี บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะขยายรอบระยะเวลาบัญชีสุดท้ายของกองทุนให้สิ นสุด ณ วันเลิกกองทุนได้ โดยรอบระยะ
เวลาบัญชีดังกล่าวจะไม่เกิน 15 เดือน ซึ งบริษัทจัดการจะจัดทํางบการเงินเพียงรอบเดียว ณ วันเลิกกองทุน

19. การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ :

19.1 การแก้ไขเพิ มเติมโครงการตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากปรากฏว่ามติของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่เกินร้อยละห้า
สิบห้าของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของโครงการ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมส่งเอกสารหลักฐานเกี ยวกับ
การขอมติและการนับมติไปยังผู้ดูแลผลประโยชน์ เพื อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองผลการนับมตินั น

มติของผู้ถือหน่วยลงทุนตามวรรคหนึ ง หมายความว่า มติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุน
รวมกันเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของโครงการ

19.2 ในกรณีที กองทุนรวมใดมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนนอกจากจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลัก
เกณฑ์เกี ยวกับการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนที กําหนดไว้ในข้อผูกพัน หรือที กําหนดไว้ในมาตรา 129 หรือตามที กําหนดใน
ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที ของ
บริษัทจัดการ การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์เพิ มเติมดังต่อไปนี ด้วย

(1) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้รับผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนไม่
เท่ากัน ให้ได้รับมติผู้ถือหน่วยลงทุนที ถือหน่วยลงทุนชนิดที ได้รับผลกระทบเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิด

(2) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใด ให้ได้รับมติผู้ถือหน่วยลงทุนที ถือ
หน่วยลงทุนชนิดที ได้รับผลกระทบเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิด

(3) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ งให้ได้รับมติผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดที ได้รับผลกระ
ทบเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนชนิดนั น

19.3 ในกรณีที การแก้ไขเพิ มเติมโครงการหรือวิธีการจัดการได้กระทําตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะแจ้งให้
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับตั งแต่วันถัดจากวันที ได้มีมติแก้ไขและแจ้งการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ
จัดการกองทุนรวมหรือวิธีการจัดการไปยังผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายและจะประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ
ภายใน 15 วันนับตั งแต่วันถัดจากวันที ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือวันที ได้มีมติให้แก้ไขเพิ ม
เติม แล้วแต่กรณี

เว้นแต่กฎหมาย ก.ล.ต. กําหนดเป็นอย่างอื น ในการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนหรือแก้ไขวิธีจัดการ หากมิได้กระทํา
ตามมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที 
จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของโครงการจัดการกองทุนรวม จะต้องได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมติดังกล่าว ให้เป็นไปตามข้อกําหนดในข้อ
ผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การขอมติเพื อแก้ไขเพิ มเติมโครงการเป็นไปตามที กําหนดไว้
ในมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

19.4 ในการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ หากไม่สามารถดําเนินการตามมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ เนื องจากข้อ
จํากัดในการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการ
ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการอาจดําเนินการขอรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ตามแนวทางที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดได้

หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมติดังกล่าว ให้เป็นไปตามข้อกําหนดในข้อ
ผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การขอมติเพื อแก้ไขเพิ มเติมโครงการเป็นไปตามที กําหนดไว้
ในมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

20. ข้อกําหนดอื น ๆ : 

1. ในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนตามนัยข้อ 4 ของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่า
ด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับการดํารงความเพียงพอของเงินกองทุน และการทําประกันภัยความรับผิดของบริษัทจัดการ บริษัท
จัดการจะเปลี ยนให้บริษัทจัดการรายอื นเข้าจัดการกองทุนรวมแทน ด้วยวิธีขอรับความเห็นชอบจากสํานักงาน หรือ ขอมติโดย
เสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้ว
ทั งหมดของกองทุนรวมภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที บริษัทจัดการรู้ หรืออาจรู้ถึงการไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงิน
กองทุนดังกล่าว ทั งนี หากมีเหตุจําเป็นและสมควร บริษัทจัดการอาจขอให้สํานักงานพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้ โดย
การคัดเลือกบริษัทจัดการรายใหม่จะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ และ ในกรณีที มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ นจาก
การเปลี ยนบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว

หากบริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการภายในระยะเวลาที กําหนด บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุนรวมต่อไป

2. ในกรณีที บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้ว
ทั งหมด บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องไม่นับคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนั นในส่วนที เกินกว่าหนึ งในสามของ
จํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด และดําเนินการแก้ไขสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนของบุคคลหรือกลุ่มบุคคล
เดียวกันนั นให้มีจํานวนไม่เกินหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนรวมนั นภายในสองเดือน
นับแต่วันที ปรากฏกรณีดังกล่าว หรือดําเนินการเลิกกองทุนรวมนั นทันที เว้นแต่เข้าข้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการตลาด
ทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัทจัดการ

3. บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื อกองทุนจากบุคคลที เป็นผู้ให้บริการ อันเนื องมาจากการใช้บริการของบุคคล
ดังกล่าวในการจัดการกองทุนได้ แต่ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 
(1) ผลประโยชน์ตอบแทนที รับไว้นั นต้องเป็นทรัพย์สินที มีมูลค่าในทางเศรษฐกิจและต้องเกี ยวกับบทบาทโดยตรงของความ
เป็นกองทุนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
(2) ต้องไม่มีพฤติกรรมที แสดงให้เห็นว่าบริษัทจัดการใช้บริการของบุคคลนั นบ่อยครั งเกินความจําเป็นเพื อให้กองทุนได้รับ
ประโยชน์จากบุคคลดังกล่าว (churning) 
ในการจัดสรรผลประโยชน์ตามวรรคหนึ งให้แก่กองทุนที อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ บริษัทต้องกระทําด้วย
ความเป็นธรรมและคํานึงถึงลักษณะและประเภทหลักทรัพย์ที อาจมีไว้ได้ของกองทุนนั นด้วย

4. ตัวชี วัด (Benchmark) ของการลงทุนในกองทุนนี จะเปรียบเทียบกับอัตราผลตอบแทนของการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลอายุ
ประมาณ 5 ปี ที ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี ไทย (ThaiBMA) (35%) และอัตราผลตอบแทนของการลงทุนใน
พันธบัตรรัฐบาลอาย ุ5 ปี ของประเทศที ลงทุน ณ วันที ลงทุน บวกด้วยส่วนชดเชยความเสี ยงจากการลงทุน (Spread) อันดับ
ความน่าเชื อถือ BBB ณ วันที ลงทุนปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี ยงอัตราแลกเปลี ยนเพื อคํานวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงิน
บาท ณ วันที ลงทุน (65%)

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ ที จะเปลี ยนแปลงเกณฑ์มาตรฐานในการวัดผลการดําเนินงาน เพื อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ
นโยบายของกองทุนหลักตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน โดย
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า และจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสมาคม
บริษัทจัดการลงทุนประกาศกําหนด

ทั งนี กรณีที มีการเปลี ยนแปลงตัวชี วัดของการลงทุนอันเนื องมาจากปัจจัยภายนอก เช่น มีการยกเลิกการคํานวณดัชนีดังกล่าว
หรือหน่วยงานที กํากับดูแลมีการเปลี ยนแปลงตัวชี วัด เป็นต้นบริษัทจัดการสงสนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงตัวชี วัดดังกล่าว โดยไม่
ถือเป็นการแก้ไขโครงการ โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ สํานักงานของ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนและประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

5. ข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน

บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดจะถือหน่วยลงทุนได้ไม่เกินหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด
ของกองทุนรวม

6. ข้อกําหนดเกี ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกัน
ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายที เรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ งต่อไปจะเรียก
ว่า FATCA) โดยมีผลบังคับใช้วันที  1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าวกําหนดให้สถาบันการเงินที ไม่ใช่สัญชาติ
อเมริกันนอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานข้อมูลเกี ยวกับบัญชีของบุคคลที อยู่ใน
บังคับต้องเสียภาษีให้กับประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ งรวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล สัญชาติอเมริกัน ผู้ซึ งมีถิ นที อยู่ถาวรใน
สหรัฐอเมริกา และผู้ซึ งมีถิ นที อยู่ทางภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึ งเปิดหรือมีไว้กับ FFI นั น นอกจากนี ยังปรากฎด้วยว่าในปัจจุบนัมี
รัฐบาลในหลายประเทศกําลังดําเนินการออกกฎหมายที มีข้อกําหนดและหลักเกณฑ์ในลักษณะที คล้ายคลึงกับ FATCA (ซึ งต่อ
ไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดังกล่าวว่า “กฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง”) 
กองทุนรวมและบริษัทจัดการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ งถูกกําหนดให้ต้องเข้าผูกพันตนกับหน่วยงาน
สรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหน้าที ต้องรายงานข้อมูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสัญชาติอเมริกันและ
บุคคลที มีลักษณะตามหลักเกณฑ์ที  FATCA กําหนด หน้าที ในการตรวจสอบข้อมูลลูกค้าเพื อหาความสัมพันธ์ของลูกค้ากับ
ประเทศสหรัฐอเมริกา และรวมถึงหน้าที ในการกําหนดให้ลูกค้าบางประเภทต้องจัดทําเอกสารยืนยันตนตามหลักเกณฑ์ของ
FATCA เป็นต้น

ภายใต้ข้อกําหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เข้าผูกพันตนเพื อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ FATCA (กล่าวคือ มีสถานะ
เป็น NonParticipating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทุนรวมนั นจะได้รับผลกระทบที สําคัญในสองกรณี
คือ
(1) ต้องถูกหักเงินในอัตรา 30 % ของเงินที กองทุนรวมจะได้รับจากรายได้ ผลประโยชน์หรือเงินจากการขายทรัพย์สินทางการ
เงินในประเทศสหรัฐอเมริกา (เงินลงทุนทางตรง) ซึ งจะเริ มต้นตั งแต่วันที  1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป และเงินลงทุน
ทางอ้อมในทรัพย์สินทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Passthru) ซึ งอาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกับสถาบันการเงิน
อื นๆ นอกประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ งจะเริ มต้นตั งแต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป โดย FATCA กําหนดให้สถาบันการเงินของประเทศ
สหรัฐอเมริกาและ FFI ที เข้าร่วมผูกพันตนตามข้อกําหนดของ FATCA (ซึ งรวมถึงธนาคารและสถาบันการเงินในประเทศไทย
ผู้รับฝากทรัพย์สิน ผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน) มีหน้าที ดําเนินการหักเงิน ณ ที จ่ายดังกล่าวก่อนชําระให้กับ
กองทุนรวมที เป็น NPFFI 
(2) ธนาคารและสถาบันการเงินทั งในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทั งผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้
สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน ที เข้าร่วมผูกพันตามข้อกําหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือระงับการทําธุรกรรม
ทางการเงินหรือยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรือบริษัทจัดการ ซึ งอาจทําให้กองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการ
ลงทุนต่อไปได้ และ/หรือดําเนินการลงทุนได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจทําให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถทํารายการ
ผ่านทางผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุนได้อีกต่อไป
เพื อมิให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมได้รับผลกระทบในการดําเนินงานรวมทั งเพื อเป็นการรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วย
ลงทุนโดยรวม บริษัทจัดการและกองทุนรวม (โดยบริษัทจัดการ) จึงเข้าผูกพันตนเพื อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และข้อกําหนด
ของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง และเพื อให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใต้ข้อกําหนด
และหลักเกณฑ์ของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องได้ บริษัทจัดการและกองทุนรวม (ซึ งรวมทั งผู้ที เกี ยวข้องกับการปฎิบัติ
งานของกองทุน เช่น ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน) จึงขอสงวน
สิทธิในการดําเนินการดังนี 
(1) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามที กฎหมายต่างประเทศที 
เกี ยวข้องกําหนด) ให้คํายินยอมบริษัทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการนําส่งข้อมูล (เช่น ชื อ ที อยู่ เลขประจําตัวผู้เสีย
ภาษีของสหรัฐอเมริกา จํานวนและมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ จํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือเงินปันผลที ได้รับ เป็นต้น)
มีอยู่ในบัญชีทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนนั นกับบริษัทจัดการ ให้กับหน่วยงานของรัฐทั งในและต่างประเทศ ตามข้อกําหนด
ของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง
(2) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนนําส่งข้อมูล เอกสาร และ/หรือคํายินยอม เพิ มเติม เพื อยืนยันหรือพิสูจน์ทราบความเกี ยวข้อง
กับประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสัญชาติอเมริกันหรือการให้ข้อมูลตามหัวข้อที กําหนดไว้ในแบบ
ฟอร์มของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจ้งปรับปรุงข้อมูลเมื อข้อมูลที เคยให้ไว้มีการเปลี ยนแปลง
เป็นต้น รวมถึงนําส่งหลักฐานเพื อยืนยันการเข้าร่วมใน FATCA หรือกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง (ในกรณีที เป็นลูกค้า
สถาบันการเงิน) ทั งนี เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายดังกล่าว
(3) ดําเนินการอื นใดเพื อให้สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง

เพื อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบที จะเกิดต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทั งเพื อให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วย
ลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ มขึ นหากมีการดําเนินการที สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องข้างต้น ในกรณีที ผู้
ถือหน่วยลงทุนปฏิเสธการดําเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวน
สิทธิในการดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี ตามความจําเป็นและความเหมาะสม โดยถือว่าผู้ถือหน่วย
ลงทุนดังกล่าวรับทราบการดําเนินการตามที บริษัทจัดการแจ้งนี แล้ว และ/หรือได้ดําเนินการตามข้อตกลงที ได้ระบุไว้ในคําขอ
เปิดบัญชี
(1) ไม่รับคําสั งซื อ/ สับเปลี ยน/ โอน หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว
(2) ระงับหรือหยุดให้บริการ และดําเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว
(3) ดําเนินการหักเงิน ณ ที จ่ายจากรายได้เงินลงทุน เงินปันผลและ/หรือเงินที ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน
รายนั นได้ เพื อให้สอดคล้องกับเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง ทั งนี ต้องไม่ขัดกับกฎหมายของ
ประเทศไทย
(4) ดําเนินการอื นใดอันเป็นการป้องกันหรือลดผลกระทบ หรือทําให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ ม
ขึ น หากมีการดําเนินการที สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องข้างต้น
การดําเนินการดังกล่าวถือเป็นความจําเป็น และเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะเป็นการกระทําเพื อหลีก
เลี ยงมิให้บริษัทจัดการและกองทุนมีการดําเนินการที ไม่สอดคล้องข้อบังคับของ FATCA และกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง
อันจะทําให้กองทุนอาจต้องถูกหัก ณ ที จ่าย หรือถูกปิดบัญชีธนาคารตามที กล่าวแล้วข้างต้น ซึ งในทางปฏิบัติบริษัทจัดการจะ
เลือกดําเนินการเฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามที กฎหมายต่าง
ประเทศที เกี ยวข้องกําหนด)เท่านั น

ทั งนี ในกรณีที กฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิ มเติมข้อกําหนดเพื อรองรับการดําเนินการตามที บริษัทจัดการได้สงวนสิทธิไว้ข้างต้น
บริษัทจัดการ(รวมถึงผู้ที เกี ยวข้อง) จะดําเนินการตามข้อกําหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนําส่งข้อมูลของผู้ถือ
หน่วยลงทุนไปยังหน่วยงาน หรือดําเนินการอื นใดที ราชการกําหนด โดยไม่จําเป็นต้องร้องขอต่อผู้ถือหน่วยลงทุน

7. บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนภายในประเทศไทย และมีวัตถุประสงค์ที จะไม่เสนอขาย
หน่วยลงทุนของกองทุนกับหรือเพื อประโยชน์ของประเทศสหรัฐอเมริกา พลเมืองสหรัฐอเมริกา รวมถึงผู้ที มีหนังสือเดินทางของ
ประเทศสหรัฐอเมริกาหรือผู้ที มีถิ นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา หรือบุคคลซึ งโดยปกติมีถิ นที อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกอง
ทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าวและบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนซึ งจัดให้มีขึ นและดําเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา บริษัทจัดการจึงขอ
สงวนสิทธิที จะปฏิเสธหรือระงับการสั งซื อ การจัดสรร และ/หรือการโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมสําหรับผู้ลงทุน
ที เป็นบุคคลอเมริกัน (US person) ดังที กล่าวมาข้างต้น เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก

21. มาตรการเยียวยากรณีบริษัทจัดการปฏิบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์เกี ยวกับการอนุมัติให้จัดตั ง
กองทุนรวมเป็นการทั วไป : 

ในกรณีที บริษัทจัดการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี ยวกับการอนุมัติให้จัดตั งกองทุนรวมแบบ autoapprove และการ
ฝ่าฝืนหรือการไม่ปฏิบัตินั นก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ลงทุน บริษัทจัดการจะดําเนินการเยียวยาความเสียหายให้แก่ผู้ลงทุน
โดยไม่ชักช้า โดยในกรณีที ไม่สามารถตกลงกันได้ บริษัทจัดการจะยินยอมให้นําข้อพิพาทเข้าสู่การพิจารณาของ
อนุญาโตตุลาการ

22. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที ปฏิบัติตามโครงการจัดการกองทุนรวม ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ
กองทุนรวม และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ และคําสั งที ออกโดยอาศัยอํานาจแห่ง
กฎหมายดังกล่าว ทั งนี ในกรณีที ข้อกําหนดในโครงการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งดังกล่าว
หากบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งนั น ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุน
รวมได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามโครงการแล้ว

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม โดยผู้ดูแล
ผลประโยชน์มีอํานาจลงนามในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การลงนามในข้อผูกพัน
ของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ได้รับการแต่งตั งโดยชอบ ให้ถือว่าผูกพันผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง

การที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจัดการกองทุน
รวมนี ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที จะผูกพันตามข้อกําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมและ
ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม

โครงการจัดการกองทุนรวมที ผ่านการอนุมัติจากสํานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็น
ส่วนหนึ งของข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม

REFERENCE CODE : 

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอเทิร์มฟันด์ 5Y1

10/11/2558 รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม  [0692/2558] หน้า 12 / 30



คําจํากัดความ / คํานิยาม : 

กองทุน หมายถึง กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอเทิร์มฟันด ์5Y1

โครงการ หมายถึง โครงการจัดการกองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอเทิร์มฟันด ์5Y1 

บริษัทจัดการ หมายถึง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จํากัด

หน่วยลงทุน หมายถึง หน่วยลงทุนของกองทุน

หนังสือชี ชวน หมายถึง หนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุน หมายถึง ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน

ผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย หมายถึง ผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ที กจ.9/2555 ว่าด้วยการกําหนดนิยามผู้ลงทุนสถาบันและผ้ลงทุนรายใหญ่ และที แก้ไขเพิ มเติม

ผู้ดูแลผลประโยชน์ หมายถึง ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) 

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน หมายถึง บุคคลที บริษัทจัดการกองทุนรวมมอบหมายให้ทําหน้าที ขายหรือรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนแล้วแต่กรณี ของกองทุน

นายทะเบียน หมายถึง นายทะเบียนหน่วยลงทุน

ผู้สอบบัญชี หมายถึง ผู้สอบบัญชีของกองทุน

วันทําการ หมายถึง วันเปิดทําการตามปกติของบริษัทจัดการ

เสนอขายครั งแรก หมายถึง เสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก

จองซื อ หมายถึง จองซื อหน่วยลงทุนในการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก

หนังสือรับรองสิทธิ หมายถึง หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน

มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหารด้วยจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดตามทะเบียน
หน่วยลงทุน เมื อสิ นวันที คํานวณนั น โดยคํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขที มีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษ
ทศนิยมตามหลักสากล

ตลาดหลักทรัพย์ หมายถึง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สมาคมตลาดตราสารหนี ไทย หมายถึง สมาคมตลาดตราสารหนี ไทย ซึ งจัดตั งขึ นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์

บริษัทจดทะเบียน หมายถึง บริษัทที มีหุ้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทขึ นทะเบียน หมายถึง บริษัทที มีหลักทรัพย์ซื อขายในสมาคมตลาดตราสารหนี ไทย

ใบแสดงสิทธิ หมายถึง ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (depositary receipt) 

หลักทรัพย์อ้างอิง หมายถึง หลักทรัพย์ประเภทใดประเภทหนึ งที ออกโดยบริษัทจดทะเบียนและใช้เพื อรองรับใบแสดงสิทธิ

คําเสนอซื อ หมายถึง คําเสนอซื อหลักทรัพย์ของกิจการเป็นการทั วไปที ผู้ทําคําเสนอซื อต้องปฏิบัติตามประกาศว่าด้วยหลัก
เกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื อครอบงํากิจการ

แก้ไขราคาย้อนหลัง หมายถึง แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องโดยแก้ไขราคาย้อนหลัง
ตั งแต่วันที ราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องจนถึงปัจจุบัน

การชดเชยราคา หมายถึง การเพิ มหรือลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที มีราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
หรือการจ่ายเงินซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องแทนการเพิ มหรือลด
จํานวนหน่วยลงทุน

กิจการ หมายถึง บริษัทที มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทที มีหลักทรัพย์ซื อขายในศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์
หรือบริษัทมหาชนจํากัด

กลุ่มกิจการ หมายถึง บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีที สภาวิชาชีพบัญชีกําหนดเกี ยวกับการจัดทํางบการเงิน
รวม

สถาบันการเงิน หมายถึง สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยดอกเบี ยเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงิน

สมาคม หมายถึง สมาคมที เกี ยวเนื องกับธุรกิจหลักทรัพย์ที ได้รับอนุญาตและจดทะเบียนกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
โดยมีวัตถุประสงค์เพื อทําการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทที เกี ยวกับการจัดการลงทุน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

กฎหมาย ก.ล.ต. หมายถึง พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ
หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ปัจจุบันและที แก้ไขเพิ มเติม

มูลค่าธุรกรรม หมายถึง ราคาซื อรวมผลประโยชน์ที กองทุนพึงได้รับจากธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืนจนถึงวันที มีการ
คํานวณ

1. ชื อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

1.1. ชื อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอเทิร์มฟันด์ 5Y1 

1.2. ชื อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  Asset Plus AI Term Fund 5Y1 

1.3. ชื อย่อ :  ASPAITF5Y1 

1.4. ประเภทโครงการ :  กองทุนเปิด

1.5. ประเภทการขาย :  ขายครั งเดียว

1.6. การกําหนดอายุโครงการ :  กําหนด

1.7. อายุโครงการ : 5  ปี   เดือน   วัน

1.8. อายุโครงการถึงวันที  (กรณีกําหนดอายุเป็นช่วงเวลา) : 

1.9. เงื อนไข (อายุโครงการ) : 

ประมาณ 5 ปี แต่ไม่ต่ํากว่า 4 ปี 11 เดือน และไม่เกิน 5 ปี 1 เดือน นับตั งแต่วันถัดจากวันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุน
รวม โดยบริษัทจัดการจะแจ้งวันครบอายุโครงการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบทางไปรษณีย์ ภายใน 30 วันนับตั งแต่วันถัดจากวัน
จดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะยุติการจัดตั งโครงการ หากหลังจากปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก มูลค่าหน่วยลงทุนที 
จําหน่ายได้แล้วทั งหมดคํานวณตามมูลค่าที ตราไว้ของหน่วยลงทุนตํ่ากว่ามูลค่าขั นตํ่าที จะลงทุนในหลักทรัพย์ได้ตาม
วัตถุประสงค์ของกองทุน โดยบริษัทจัดการจะคืนเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนตามที ระบุไว้ในข้อ 5.2.7
“การคืนเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุน”

1.10. ลักษณะโครงการ :  กองทุนรวมที เสนอขายเฉพาะผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย

2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที ตราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที 
เสนอขาย : 

2.1. จํานวนเงินทุนของโครงการ : 1,000,000,000.00 บาท

2.2. เงื อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) : 

ระหว่างระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจํานวนเงินทุนของ
โครงการได้ไม่เกิน ร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ

2.3. มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย : 10.0000 บาท

2.4. จํานวนหน่วยลงทุน : 100,000,000.0000 หน่วย

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรก : 10 บาท

2.6. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก : 50,000.00 บาท

2.7. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป : 

2.8. มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด

2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่าของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด

2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด

2.12. รายละเอียดเพิ มเติม : 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน
ลักษณะพิเศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า ประเภทและอัตราส่วนการ
ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

เพื อเพิ มทางเลือกในการลงทุนสําหรับผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย (accredited investors) ที มีศักยภาพในการดูแลตนเอง ที มุ่งหวัง
ผลตอบแทนที ดี และยอมรับความเสี ยงของการลงทุนได้ในระดับสูง

3.2. ชนิดกองทุนรวม :  ลงทุนโดยตรง

3.3. ประเภทกองทุนรวม :  ทั วไป

3.4. นโยบายการลงทุน :  ตราสารแห่งหนี 

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้าม)ี :  

3.6. การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) :  ลงทุน
เพื อ การลดความเสี ยง (Hedging)

3.7. การลงทุนในตราสารที มีลักษณะของสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ไม่ลงทุน

3.8. ลักษณะพิเศษ : 

ไม่มี

3.9. รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 

รายละเอียดเพิ มเติมเกี ยวกับนโยบายการลงทุน

1. กองทุนมีนโยบายที จะลงทุนในตราสารแห่งหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน ตราสารทางการเงิน และ/หรือเงินฝาก และ/หรือหลัก
ทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดให้กองทุนลงทุนได้

2. กองทุนอาจจะพิจารณาลงทุนในตราสารแห่งหนี ต่างประเทศ และอาจเข้าทําสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives)โดยมี
วัตถุประสงค์เพื อลดความเสี ยง (Hedging) จากการลงทุน ตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกําหนด
โดยจะไม่ลงทุนในหรือมีไว้ซึ งตราสารที มีลักษณะของสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured note)

3. กรณีที กองทุนมีการลงทุนในต่างประเทศ บริษัทจัดการมีนโยบายที จะทําการป้องกันความเสี ยงด้านอัตราแลกเปลี ยนเงินตรา
ต่างประเทศเต็มจํานวน (Fully hedge)

4. กองทุนอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ งตราสารแห่งหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือตํ่ากว่าที สามารถลงทุนได้ (NonInvestment
Grade) และ/หรือตราสารที ไม่ได้รับการจัดอ้นดับความน่าเชื อถือ (Unrated Securities) ซึ งเป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือได้รับ
ความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

3.10. การลงทุนในต่างประเทศ : ลงทุนในต่างประเทศบางส่วน
วงเงินการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน ไม่เกิน 0  ล้านเหรียญ หรือไม่เกินร้อยละ 79.00  ของ NAV
และมีนโยบายลดหรือป้องกันความเสี ยงจากอัตราแลกเปลี ยนทั งหมดที มีอยู่

3.11. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 

กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในต่างประเทศไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและไม่เกินวงเงินที ได้รับจัดสรร

3.12. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.12.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในประเทศ : 

บริษัทจัดการจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื นอย่างใดอย่างหนึ งหรือหลาย
อย่างตามที ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนประกาศกําหนดดังต่อไปนี รวมถึงการลงทุนในหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือหาดอกผลโดย
วิธีอื นอย่างใด ตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการกํากับตลาดทุนจะได้มี
ประกาศแก้ไขหรือเพิ มเติม หรือผ่อนผันให้กองทุนรวมสามารถลงทุนได้เพิ มเติมในอนาคตอีกด้วย
3.12.1.1 ตราสารแห่งหนี ในประเทศ ได้แก่ หลักทรัพย์ ตราสาร หรือสัญญา ที เสนอขายในประเทศ หรือมีผู้ออกหรือคู่สัญญา
เป็นนิติบุคคลที จัดตั งขึ นตามกฎหมายไทย ดังต่อไปนี 
(1) ตราสารแห่งหนี ที มีลักษณะคล้ายเงินฝาก ได้แก่
(1.1) ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน บัตรเงินฝาก หรือหุ้นกู้ระยะสั น ที ธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น ธนาคารพาณิชย์ หรือ
บริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกัน
(1.2) ตั วแลกเงินหรือตั วสัญญาใช้เงินที บริษัทหลักทรัพย์ที ประกอบธุรกิจประเภทการให้สินเชื อเพื อธุรกิจหลักทรัพย์เป็นผู้ออก
ซึ งกําหนดวันใช้เงินตามตั วไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตั ว และเป็นตั วเมื อทวงถามหรือเมื อได้เห็น
(1.3) ตั วแลกเงินหรือตั วสัญญาใช้เงินอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที ออก ซึ งมีอันดับความน่าเชื อถือดังต่อไปนี 
(ก) อันดับความน่าเชื อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับแรก ทั งนี ในกรณีที เป็นอันดับความน่าเชื อถือของผู้
ออกตราสาร ต้องเป็นอันดับความน่าเชื อถือที ได้มาจากการจัดอันดับความน่าเชื อถือระยะสั น (shortterm rating) ด้วย หรือ
(ข) อันดับความน่าเชื อถือของผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกัน อยู่ในอันดับที สามารถลงทุนได ้(investment
grade) ทั งนี โดยการจัดอันดับความน่าเชื อถือของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื อถือภายใต้ชื อ Standard & Poor หรือ
Moody’s หรือ Fitch หรือสถาบันอื นที สํานักงานกําหนดเพิ มเติม
(2) ตราสารแห่งหนี ทั วไป ได้แก่
(2.1) ตราสารภาครัฐไทย อันได้แก่
(ก) ตั วเงินคลัง
(ข) พันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
(ค) พันธบัตร ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน หุ้นกู้ หรือใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้นกู้ ที กระทรวงการคลังหรือกองทุนเพื อการ
ฟื นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินเป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล หรือผู้ค้ําประกัน
(2.2) ตราสารภาครัฐต่างประเทศ อันได้แก่ ตราสารที มีรูปแบบทํานองเดียวกับตราสารภาครัฐไทยที รัฐบาลต่างประเทศ
องค์การหรือหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศ รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศ เป็นผู้ออก
หรือผู้ค้ําประกัน ทั งนี ตราสารดังกล่าวต้องมีลักษณะตามเงื อนไขท้ายข้อ 3.12.1.1 ด้วย
(2.3) ตราสารที เปลี ยนมือได้ ซึ งหมายถึง พันธบัตร ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน หรือหุ้นกู้ที ไม่รวมถึงหุ้นกู้แปลงสภาพและหุ้น
กู้อนุพันธ์ ที สํานักงานอนุญาตให้เสนอขายในลักษณะทั วไปหรือในลักษณะจํากัด หรือที ออกภายใต้ข้อผูกพันที กําหนดและ
อนุญาตโดยกระทรวงการคลัง หรือที นิติบุคคลที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ นเป็นผู้ออก หรือที เป็นหลักทรัพย์ที ออกใหม่ ซึ งผู้
ออกหลักทรัพย์ได้เสนอขายหลักทรัพย์ที ออกใหม่นั นทั งหมดต่อผู้ถือหุ้นโดยได้รับชําระราคาเต็มมูลค่าที เสนอขายจากผู้ถือหุ้น
ทั งนี ตราสารที เปลี ยนมือได้ต้องมีลักษณะตามเงื อนไขท้ายข้อ 3.12.1.1 ด้วย
(2.4) ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทยที มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้ที ไม่ใช่หุ้นกู้
อนุพันธ์
(2.5) ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน หุ้นกู้ หรือใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้นกู้ ที เสนอขายในต่างประเทศโดยมีผู้ออกเป็น
นิติบุคคลที จัดตั งขึ นตามกฎหมายไทย ทั งนี หุ้นกู้ดังกลา่วไมร่วมถงึหุน้กูแ้ปลงสภาพและหุน้กูอ้นุพันธ์
(2.6) หน่วยลงทุนหรือใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหน่วยลงทุนของกอ งทุนรวมตราสารแห่งหนี หรือของกองทุนรวมอื นที มีนโย
บายการลงทุนเฉพาะเงินฝาก ตราสารแห่งหนี หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที สํานักงานกําหนด หรือให้ความเห็นชอบ เช่น
กองทุนรวมตลาดเงิน เป็นต้น
(2.7) ธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืน ทั งนี บริษัทจัดการต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
(2.8) ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์โดยหลักทรัพย์ที ให้ยืมเป็นตราสารแห่งหนี ตาม (1.1)(1.2)(1.3) (2.1)(2.2)(2.3)(2.4)
หรือ (2.6) ทั งนี บริษัทจัดการต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

ในกรณีที ตราสารแห่งหนี ตามข้อ 3.12.1.1 เป็นตั วแลกเงินหรือตั วสัญญาใช้เงินที มีการจ่ายผลตอบแทน ผลตอบแทนนั นต้อง
อยู่ในรูปอัตราดอกเบี ยคงที หรืออัตราดอกเบี ยลอยตัวเท่านั น

การรับรอง รับอาวัล สลักหลัง หรือคํ้าประกันของบุคคลที กําหนดไว้ในข้อ 3.12.1.1 ต้องเป็นการรับรองตลอดไป รับอาวัลทั ง
จํานวน สลักหลังโอนประเภทมีสิทธิไล่เบี ยโดยไม่มีข้อกําหนดลบล้างหรือจํากัดความรับผิดของผู้สลักหลัง หรือค้ําประกันต้น
เงินและดอกเบี ยเต็มจํานวนแบบไม่มีเงื อนไข

เงื อนไข : ตราสารภาครัฐต่างประเทศตามข้อ (2.2) และตราสารที เปลี ยนมือได้ตามข้อ (2.3) ต้องมีลักษณะดังต่อไปนี 
(1) เป็นตราสารขึ นทะเบียนในสมาคมตลาดตราสารหนี ไทย
(2) มีราคาที เหมาะสมตามที สมาคมตลาดตราสารหนี ไทยกําหนด หรือมีผู้แสดงตนต่อบุคคลทั วไปว่าพร้อมจะเสนอราคาซื อ
และรับซื อตราสารนั น ในราคาดังกล่าว (bid price แบบ firm quote) ตามจํานวนและวิธีการที สมาคมตลาดตราสารหนี ไทย
กําหนดอยู่เสมอ โดยได้ส่งสําเนาราคาแก่สมาคมตลาดตราสารหนี ไทยตลอดอายุของตราสารนั น และ
(3) เป็นตราสารที เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 
(ก) ในกรณีที เป็นตราสารภาครัฐต่างประเทศ ตราสารดังกล่าวต้องเป็นตราสารที มีอันดับความน่าเชื อถือของตราสารหรือของผู้
ออกตราสารอยู่ในอันดับที สามารถลงทุนได ้(investment grade) เว้นแต่ผู้ออกตราสารดังกล่าวเป็นรัฐวิสาหกิจตามกฎหมาย
ต่างประเทศ ตราสารนั นต้องมีอันดับความน่าเชื อถือของตราสารอยู่ในอันดับที สามารถลงทุนได ้(investment grade) เท่านั น
(ข) ในกรณีที ผู้ออกตราสารเป็นนิติบุคคลต่างประเทศ ตราสารนั นต้องมีอันดับความน่าเชื อถือของตราสารอยู่ในอันดับที 
สามารถลงทุนได ้(investment grade) 
(ค) ในกรณีที กองทุนลงทุนในตราสารอื นนอกเหนือจาก (ก) และ (ข) ในการเสนอขายครั งแรก หากตราสารดังกล่าวไม่มี
อันดับความน่าเชื อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับที สามารถลงทุนได ้(investment grade) ตราสารนั นต้อง
มีบริษัทจัดการไม่ต่ํากว่าสามรายเป็นผู้ซื อตราสารดังกล่าวเพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนภายใต้การจัดการ

3.12.1.2 ตราสารกึ งหนี กึ งทุน ได้แก่
(1) หุ้นกู้แปลงสภาพที เสนอขายในประเทศ ซึ งต้องมีลักษณะตามเงื อนไขในท้ายข้อ 3.12.1.1 (1) และ (2) ทั งนี ในกรณีที 
กองทุนลงทุนในหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวในการเสนอขายครั งแรก หุ้นกู้แปลงสภาพนั นต้องเป็นหุ้นกู้แปลงสภาพที มีอันดับ
ความน่าเชื อถืออยู่ในอันดับที สามารถลงทุนได ้(investment grade) หรือเป็นหุ้นกู้แปลงสภาพที มีบริษัทจัดการไม่ตํ่ากว่าสาม
รายเป็นผู้ซื อตราสารดังกล่าวเพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนภายใต้การจัดการ
ในกรณีที หุ้นกู้แปลงสภาพตามวรรคหนึ งมีการค้ําประกัน การค้ําประกันดังกล่าวต้องเป็นการค้ําประกันต้นเงินและดอกเบี ยเต็ม
จํานวนแบบไม่มีเงื อนไข
(2) หุ้นกู้แปลงสภาพที เสนอขายในต่างประเทศโดยมีผู้ออกเป็นนิติบุคคลที จัดตั งขึ นตามกฎหมายไทย

นอกจากนี ในการลงทุนในตราสารกึ งหนี กึ งทุนนั น ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 
(1) ในขณะที ลงทุน หรือได้มา มูลค่าของหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวมีมูลค่าสูงกว่าราคาตลาดของหุ้นที รองรับหุ้นกู้แปลงสภาพ
นั น (out of the money) 
(2) ในกรณีที มีการใช้สิทธิแปลงสภาพ ให้บริษัทจัดการขายหุ้นที ได้รับจากการแปลงสภาพนั นภายใน 30 วัน นับแต่วันที ได้หุ้น
ดังกล่าวมา
การใช้สิทธิแปลงสภาพตาม (2) หมายความว่า การแปลงสภาพแห่งสิทธิในหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้น ไม่ว่าการแปลงสภาพดัง
กล่าวจะเกิดจากการใช้สิทธิแปลงสภาพหรือเกิดจากข้อกําหนดบังคับการแปลงสภาพ

3.12.1.3 เงินฝากในสถาบันการเงินตามกฎหมายไทย

3.12.1.4 สัญญาซื อขายล่วงหน้าที มีตัวแปรเป็นอัตราแลกเปลี ยนเงิน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื อลดความเสี ยง (hedging) ตาม
หลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

3.12.1.5 หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์

3.12.1.6 ทรัพย์สินอื นที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กําหนดเพิ มเติมในอนาคต หรือทรัพย์สินอื นที มีลักษณะทํานองเดียว
กับ 3.12.1.1 – 3.12.1.5 โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

3.12.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในต่างประเทศ : 

บริษัทจัดการอาจลงทุนในทรัพย์สินในต่างประเทศเพื อกองทุนได้เทียบเท่ากับประเภททรัพย์สินในประเทศ โดยกรอบประเทศ
ที ลงทุนต้องมีคุณสมบัติดังนี 
1. มีการเสนอขายในประเทศที มีหน่วยงานกํากับดูแลเป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO หรือประเทศที มีตลาดหลักทรัพย์เป็น
สมาชิกของ WFE 
2. การลงทุนนั นต้องไม่ทําให้การจัดการกองทุนเบี ยงเบนไปจากวัตถุประสงค์ หรือนโยบายการลงทุนของกองทุนและไม่ทําให้
กองทุนขาดทุนเป็นมูลค่าสูงกว่ามูลค่าลงทุน
3. บริษัทจัดการต้องสามารถเข้าถึงข้อมูลเกี ยวกับหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินดังกล่าวเป็นภาษาอังกฤษผ่านระบบอินเตอร์เนตได้
4. มีข้อมูลทางด้านราคาที สะท้อนมูลค่ายุติธรรม โดยเป็นราคาที น่าเชื อถือ อ้างอิงได้ และสอดคล้องตามหลักวิชาการอันเป็นที 
ยอมรับในระดับสากล
5. มีการคุ้มครองประโยชน์ของผู้ลงทุน (investor protection) ที ถือได้ว่าเทียบเท่ากับการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที 
มีลักษณะคล้ายกันในประเทศไทย
6. ลักษณะอื นใดที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจกําหนดเพิ มเติม

3.12.2.1 ตราสารแห่งหนี ต่างประเทศ ได้แก่ หลักทรัพย์หรือตราสารที ออกโดยบุคคลต่างประเทศ และเสนอขายในต่าง
ประเทศ
(1) ตราสารภาครัฐต่างประเทศ อันได้แก่
(1.1) พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี ที รัฐบาลต่างประเทศ องค์การหรือหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศหรือองค์การระหว่าง
ประเทศเป็นผู้ออก หรือผู้ค้ําประกัน
(1.2) พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี ที รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายต่างประเทศเป็นผู้ออก หรือผู้ค้ําประกัน
(2) ตราสารแห่งหนี ภาคเอกชน อันได้แก่ ตราสารแห่งหนี ที ออกโดยนิติบุคคลต่างประเทศ ทั งนี ผู้ลงทุนต้องสามารถเข้าถึง
ข้อมูลเกี ยวกับตราสารแห่งหนี ดังกล่าวเป็นภาษาอังกฤษผ่านระบบอินเตอร์เนตด้วย
(3) ตราสารแห่งหนี อื น อันได้แก่ หน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที เป็นกองทุนรวมตราสารแห่งหนี หรือกองทุนรวมอื น
ที มีนโยบายการลงทุนเฉพาะเงินฝาก ตราสารแห่งหนี หรือทรัพย์สินอื นที สํานักงานให้ความเห็นชอบให้ลงทุนได้ เช่น กองทุน
รวมตลาดเงิน เป็นต้น ซึ งต้องเป็นไปตามเงื อนไขที สํานักงานคณะกํารรมการ ก.ล.ต.ประกาศกําหนด ดังต่อไปนี 
(3.1) ต้องเป็นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที อยู่ภายใต้การกํากับดูแลของหน่วยงานกํากับดูแล
ด้านหลักทรัพย์และตลาดซื อขายหลักทรัพย์ที เป็นสมาชิกสามัญของ International Organizations of Securities 
Commission (IOSCO) หรือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที มีการซื อขายในตลาดซื อขายหลักทรัพย์
ที เป็นสมาชิกของ World Federations of Exchange (WFE) 
(3.2) ต้องเป็นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที มีทรัพย์สินที ลงทุนเป็นประเภทและชนิดเดียวกับ
ทรัพย์สินที กองทุนอาจลงทุนหรือมีไว้ได้ เว้นแต่เป็นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที มีนโยบาย
การลงทุนในทองคําโดยตรง
(3.3) ในกรณีที เป็นการลงทุนหรือมีไว้เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป (retail fund) กองทุน
สํารองเลี ยงชีพ หรือกองทุนส่วนบุคคลรายย่อย หน่วยลงทุนที จะลงทุนหรือมีไว้ได้ ต้องเป็นหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมต่างประเทศที จัดตั งขึ นเพื อผู้ลงทุนทั วไปเช่นกัน
(3.4) ต้องไม่ใช่หน่วยลงทุนของกองทุนรวมประเภทเฮ็ดจ์ฟันด ์(hedge fund)

3.12.2.2 ตราสารหนี ที มีลักษณะคล้ายเงินฝาก ได้แก่ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน บัตรเงินฝาก หรือหุ้นกู้ระยะสั นที 
ออกโดยสถาบันการเงินต่างประเทศ ที ตั งอยู่ในประเทศที กองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินต่างประเทศ ทั งนี ให ้
หมายรวมถึงการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงิน (money market fund) ในต่างประเทศด้วย โดยการ
มีไว้ซึ งเงินฝากหรือตราสารดังกล่าวต้องมีวัตถุประสงค์เพื ออํานวยความสะดวกหรือป้องกันปัญหาในการดําเนินงานใน
ต่างประเทศของกองทุน เช่น เพื อรอการลงทุน หรือเพื อชําระค่าใช้จ่าย หรือเพื อรักษาสภาพคล่องของกองทุนเป็นต้น

3.12.2.3 สัญญาซื อขายล่วงหน้าที มีวัตถุประสงค์ เพื อการลดความเสี ยง (hedging) ตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

3.12.2.4 เงินฝากในสถาบันการเงินต่างประเทศ

3.13.2.5 ใบแสดงสิทธิในประโยชน์ที เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงที มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นพันธบัตร หรือหุ้นกู้ที มิใช่หุ้นกู้อนุพันธ์

3.12.2.6 หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และตราสารของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศ

3.12.2.7 ทรัพย์สินอื นที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กําหนดเพิ มเติมในอนาคตหรือทรัพย์สินอื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับ
ข้อ 3.12.2.1 3.12.2.6 โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน

3.13. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม : 

3.13.1. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นในประเทศ : 

บริษัทจัดการจะลงทุนหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื นเพื อเป็นทรัพย์สินของ
กองทุนรวม ตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนดดังต่อไปนี ในกรณีที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศแก้ไขเปลี ยนแปลงอัตราส่วนการลงทุน
บริษัทจัดการจะลงทุนให้เป็นไปตามประกาศที แก้ไขด้วย

3.13.1.1 บริษัทจัดการอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินดังต่อไปนี เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม โดยไม่จํากัดอัตราส่วน
(1) ตราสารภาครัฐไทย
(2) ตราสารภาครัฐต่างประเทศตามข้อ 3.12.1.2 (2.2) ที มีอันดับความน่าเชื อถืออยู่ในสองอันดับแรก หรือสัญญาซื อขายล่วง
หน้าที มีสินค้าเป็นตราสารดังกล่าว

ในกรณีของกองทุนรวมเปิด มูลค่าของตราสารภาครัฐต่างประเทศตามข้อ (2) เมื อรวมกันแล้วต้องไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่า
ตราสารนั นในแต่ละรุ่น เว้นแต่เป็นกองทุนรวมเปิดที มีการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งล่วงหน้าซึ งระบุเวลาแน่นอน
(auto redemption) 

3.13.1.2 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งตราสารภาครัฐต่างประเทศที นอกเหนือจากข้อ 3.13.1.1 (2) หรือสัญญาซื อขาย
ล่วงหน้าที มีสินค้าเป็นตราสารดังกล่าว เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนได้ โดยมีมูลค่ารวมกันทั งสิ นเมื อคํานวณเฉพาะผู้ออกหรือ
ผู้เป็นคู่สัญญารายนั น ไม่เกินร้อยละ 35 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

การคํานวณอัตราส่วนตามวรรคหนึ ง ให้นับตราสารตามวรรคหนึ งและทรัพย์สินทุกประเภทที ผู้ออกหรือผู้เป็นคู่สัญญารายดัง
กล่าวเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญา ซึ งกองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินเหล่านั น
รวมในอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าวด้วย
ในกรณีของกองทุนรวมเปิด มูลค่าของตราสารภาครัฐต่างประเทศตามวรรคหนึ ง ต้องไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าตราสารนั นใน
แต่ละรุ่น เว้นแต่เป็นกองทุนรวมเปิดที มีการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งล่วงหน้าซึ งระบุเวลาแน่นอน (auto
redemption) 

3.13.1.3 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินดังต่อไปนี ซึ งธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น ธนาคารพาณิชย์
หรือบริษัทเงินทุนรายใดเป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญา เพื อเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนได้ โดยมีมูลค่ารวมกันทั งสิ นเมื อคํานวณเฉพาะธนาคารหรือบริษัทเงินทุนรายนั น ไม่เกินร้อยละ 25 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
(1) ตราสารแห่งหนี ในประเทศ ตามข้อ 13.2.1.1
(2) ตราสารกึ งหนี กึ งทุน ตามข้อ 13.2.1.2 
(3) เงินฝากในสถาบันการเงินตามกฎหมายไทย ตามข้อ 13.2.1.3
(4) สัญญาซื อขายล่วงหน้าตามข้อ 3.12.1.4 ที คู่สัญญามี อันดับความน่าเชื อถืออยู่ในอันดับที สามารถลงทุนได ้(investment
grade)
การคํานวณอัตราส่วนตามวรรคหนึ ง ให้นับตราสารตามวรรคหนึ งและทรัพย์สินตามข้อ 3.13.1.7 (1) ที ธนาคารหรือบริษัทเงิน
ทุนดังกล่าวเป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญา ซึ งกองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้รวมใน
อัตราส่วนดังกล่าว โดยในกรณีของธนาคารพาณิชย์หากธนาคารพาณิชย์นั นเป็นสาขาของธนาคารต่างประเทศให้นําทรัพย์สินที 
นาคารต่างประเทศดังกล่าวเป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้อาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ําประกันหรือคู่สัญญา ซึ งกองทุนได้ลงทุนหรือมี
ไว้รวมในอัตราส่วนดังกล่าวด้วย

ทั งนี ในกรณีที กองทุนมีเงินฝากในนิติบุคคลตามวรรคหนึ ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื อการดําเนินงานของกองทุน มิให้นับมูลค่าของ
เงินฝากดังกล่าวรวมในอัตราส่วนตามวรรคหนึ ง

3.13.1.4 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินดังต่อไปนี ที บุคคลใดเป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลัก
หลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญา เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนได้ โดยมีมูลค่ารวมกันทั งสิ นเมื อคํานวณเฉพาะผู้ออก ผู้สั งจ่าย
ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญารายนั น ไม่เกินร้อยละ 25 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
(1) ตราสารแห่งหนี ในประเทศตามข้อ 3.12.1.1 
(2) ตราสารกึ งหนี กึ งทุนตามข้อ 3.12.1.3 
(3) สัญญาซื อขายล่วงหน้า ตามข้อ 3.12.1.4 ที คู่สัญญามีอันดับความน่าเชื อถืออยู่ในอันดับที สามารถลงทุนได ้(investment
grade) 
ตราสารแห่งหนี ตาม (1) มิให้หมายความรวมถึงหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที ถูกจัดให้เป็นตราสารแห่งหนี ตามข้อ 3.12.1.1

3.13.1.5 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินที กลุ่มกิจการใดเป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้คํ้า
ประกัน หรือคู่สัญญา เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนได้ โดยมีมูลค่ารวมกันทั งสิ นของกลุ่มกิจการนั นไม่เกินอัตราอย่างใดอย่าง
หนึ งดังต่อไปนี แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า
(1) ร้อยละสามสิบของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน
(2) อัตราที คํานวณได้จากนํ้าหนักของกลุ่มกิจการดังกล่าวในตัวชี วัด (benchmark) ของกองทุนนั นรวมกับร้อยละสิบของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนนั น ทั งนี ตัวชี วัดดังกล่าวต้องเป็นดัชนีหรือองค์ประกอบของดัชนี ที มีการเผยแพร่อย่างกว้างขวาง
และสอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนั น

3.13.1.6 การลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินที บริษัทในกลุ่มกิจการใดเป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย หรือคู่สัญญา เพื อเป็นทรัพย์สินของกอง
ทุน หากทรัพย์สินดังกล่าวเป็นองค์ประกอบที ใช้ในการคํานวณตัวชี วัด (benchmark) ของกองทุนนั น บริษัทจัดการอาจลงทุน
หรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินดังกล่าวโดยมีมูลค่ารวมกันทั งสิ นเมื อคํานวณเฉพาะผู้ออก ผู้สั งจ่าย หรือคู่สัญญารายนั น ไม่เกินอัตราที 
คํานวณได้จากนํ้าหนักของทรัพย์สินดังกล่าวในตัวชี วัดรวมกับร้อยละสิบของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั งนี เฉพาะใน
กรณีที อัตราดังกล่าวสูงกว่าอัตราส่วนที กําหนดไว้ในข้อ 3.13.1.3 และข้อ 3.13.1.4 แล้วแต่กรณี
มิให้นําความในข้อ 3.13.1.3 และข้อ 3.13.1.4 มาใช้บังคับกับกรณีตามวรรคหนึ ง

3.13.1.7 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินอื นนอกเหนือจากกรณีที กําหนดไว้ในข้อ 3.13.1.2 ข้อ 3.13.1.3 และ
ข้อ 3.13.1.4 เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมตามอัตราส่วนดังต่อไปนี 
(1) การลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินดังกล่าวซึ งบุคคลใดเป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่
สัญญา ต้องมีมูลค่ารวมกันทั งสิ นเมื อคํานวณเฉพาะผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญา
รายนั น ไม่เกินร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
(2) การลงทุนในหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินตาม (1) เมื อคํานวณรวมทุกบุคคลที เป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง
ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญาแล้วต้องมีมูลค่ารวมกันทั งสิ นไม่เกินร้อยละ15 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

3.13.1.8 ในกรณีของกองทุนรวม ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมลงทุนหรือมีไว้ซึ งเงินฝาก บัตรเงินฝาก ตั วแลกเงิน หรือตั ว
สัญญาใช้เงิน ที ธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ บรรษัทตลาดรอง
สินเชื อที อยู่อาศัย หรือสถาบันการเงินที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น เป็นผู้ออกหรือคู่สัญญา เป็นจํานวนที มีมูลค่ารวมโดยเฉลี ย
ในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 45 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

อัตราส่วนตามวรรคหนึ งมิให้นํามาใช้บังคับกับกองทุนรวมที มีการกําหนดอายุโครงการตั งแต่หนึ งปีขึ นไป ทั งนี เฉพาะในระยะ
เวลาหกเดือนก่อนวันครบกําหนดอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม
ในกรณีที เงินฝากหรือตราสารแห่งหนี ที มีลักษณะคล้ายเงินฝากที กองทุนรวมลงทุนในหรือมีไว้เกินอัตราส่วนที กําหนดตามวรรค
หนึ ง ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินดังกล่าวให้มีมูลค่ารวมโดยเฉลี ยไม่เกินร้อยละ 45 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมภายในสามสิบวันนับแต่วันสิ นรอบปีบัญชีนั น ทั งนี ให้คํานวณอัตราส่วนการลงทุนหรือมีไว้ซึ ง
ทรัพย์สินดังกล่าวโดยเฉลี ยตั งแต่วันแรกของรอบปีบัญชีนั นจนถึงวันที ทรัพย์สินนั นมีมูลค่าเป็นไปตามอัตราส่วนดังกล่าว

เมื อบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ปฏิบัติตามวรรคสามแล้ว ให้บริษัทรายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมทราบภายใน
วันทําการถัดจากวันที ทรัพย์สินนั นมีมูลค่ารวมโดยเฉลี ยไม่เกินร้อยละ 45 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม เพื อให้ผู้
ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ตรวจสอบการปฏิบัติดังกล่าว ทั งนี บริษัทต้องดําเนินการให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน
รวมแจ้งให้สํานักงานทราบภายในห้าวันนับแต่วันที ได้รับรายงานจากบริษัทด้วย

หากบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถปฏิบัติตามวรรคสามได้ สํานักงานอาจสั งให้บริษัทเลิกกองทุนรวมนั น

3.13.1.9 ในกรณีที มีเหตุจําเป็นและสมควร เพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนอันเนื องมาจากปัญหาความผันผวน
(fluctuation) ของตลาดเงินและตลาดทุนในวงกว้างในรอบปีบัญชีใด บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจขอผ่อนผันต่อสํานักงาน
เพื อไม่ต้องนําการลงทุนในหรือมีไว้ซึ งเงินฝาก บัตรเงินฝาก ตั วแลกเงิน หรือตั วสัญญาใช้เงิน ในช่วงเวลาที เกิดความผันผวนดัง
กล่าวมารวมคํานวณอัตราส่วนการลงทุนตามข้อ 3.13.1.8 ได้สําหรับรอบปีบัญชีนั น

3.13.1.10 บริษัทจัดการอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ งสัญญาซื อขายล่วงหน้า ที มีวัตถุประสงค์เพื อการลดความเสี ยง (hedging)
เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนได้ โดยไม่เกินมูลค่าความเสี ยงทั งหมดที กองทุนมีอยู่

3.13.1.11 การคํานวณมูลค่าการลงทุนหรือมีไว้ซึ งสัญญาซื อขายล่วงหน้าเพื อการคํานวณอัตราส่วนการลงทุน ตามข้อ
3.13.1.2 ข้อ 3.13.1.3 และข้อ 3.13.1.4 ให้นับมูลค่าที คู่สัญญาอีกผ่ายหนึ งมีหน้าที ต้องชําระตามสัญญาซื อขายล่วงหน้า รวม
คํานวณในอัตราส่วนของบุคคลที เป็นคู่สัญญาดังกล่าว เว้นแต่กรณีที กองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้ซึ งสัญญานั น ในศูนย์ซื อขาย
สัญญาซื อขายล่วงหน้า บริษัทจัดการไม่ต้องคํานวณมูลค่าและอัตราส่วนตามที กําหนดในข้อดังกล่าว

3.13.1.12 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนได้
โดยมีมูลค่าไม่เกินร้อยละ 25 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

3.13.1.13 บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งหน่วยลงทุนและใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหน่วยลงทุนเพื อเป็น
ทรัพย์สินของกองทุนรวมได้ ไม่เกินอัตราส่วนดังต่อไปนี ทั งนี การลงทุนดังกล่าวไม่รวมถึงหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย์
(1) ลงทุนหรือมีไว้ซึ งหน่วยลงทุนและใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหน่วยลงทุนของแต่ละกองทุนรวมที บริษัทจัดการอื นเป็นผู้รับ
ผิดชอบดําเนินการ ไม่เกินร้อยละ 25 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของแต่ละกองทุนรวมที บริษัทจัดการเป็นผู้รับผิดชอบดําเนินการ
(2) ลงทุนหรือมีไว้ซึ งหน่วยลงทุนและใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหน่วยลงทุนของทุกกองทุนรวมที บริษัทจัดการอื นเป็นผู้รับผิด
ชอบดําเนินการ ไม่เกินร้อยละ 25 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของแต่ละกองทุนรวมที บริษัทจัดการเป็นผู้รับผิดชอบดําเนินการ

3.13.1.14 บริษัทจัดการอาจทําธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืนในนามกองทุนได้ โดยมีมูลค่าธุรกรรมรวมกันทั งสิ นไม่เกิน
ร้อยละ 25 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

3.13.1.15 การลงทุนในหรือมีไว้ซึ งธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืน ให้บริษัทจัดการคํานวณอัตราส่วนการลงทุนตาม
ข้อ3.13.1.3 และ 3.13.1.4 ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 
(1) ในกรณีที มูลค่ารวมของหลักทรัพย์ หรือตราสารแห่งหนี ที ซื อและที โอนมาเพื อดํารงมูลค่าธุรกรรมตามประกาศกําหนด (ถ้า
มี) ณ สิ นวันไม่น้อยกว่ามูลค่าธุรกรรม ให้นําหลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนี ดังกล่าวมาคํานวณอัตราสาวนการลงทุนเท่ากับ
มูลค่าธุรกรรม ทั งนี บริษัทจัดการไม่ต้องนําธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืนมาคํานวณอัตราส่วนการลงทุนที คู่สัญญา
(2) ในกรณีมูลค่ารวมของหลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนี ที ซื อและที โอนมาเพื อดํารงมูลค่าธุรกรรมตามประกาศกําหนด (ถ้าม)ี 
ณ สิ นวัน น้อยกว่ามูลค่าธุรกรรม ให้คํานวณอัตราส่วนการลงทุนดังต่อไปนี 
(ก) นําหลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนี ดังกล่าวมาคํานวณอัตราส่วนการลงทุนเท่ากับมูลค่าหลักทรัพย์ หรือตราสารแห่งหนี นั น
ตามราคาตลาด และ
(ข) นําธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืนมาคํานวณอัตราส่วนการลงทุนที คู่สัญญาเท่ากับส่วนต่างของมูลค่าธุรกรรมกับมูลค่า
หลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนี นั นตามราคาตลาด
(3) ในกรณีเป็นธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืนตามสัญญาที มีข้อกําหนดให้คํานวณมูลค่าหลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนี ที 
ซื อและมูลค่าธุรกรรมรวมเป็นยอดสุทธิของธุรกรรมทั งหมดที กองทุนมีอยู่กับคู่สัญญารายเดียวกัน และที สัญญากําหนดให้
สามารถบังคับชําระหนี ตามธุรกรรมใดธุรกรรมหนึ งจากหลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนี ที ซื อหรือทรัพย์สินที โอนเพื อดํารงมูลค่า
ธุรกรรมตามประกาศกําหนด (ถ้ามี) ของธุรกรรมอื นได้ ให้คํานวณอัตราส่วนการลงทุนดังนี 
(ก) ในกรณีที มูลค่ารวมของหลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนี ที ซื อและที โอนมา เพื อดํารงมูลค่าธุรกรรมตามประกาศกําหนด (ถ้า
มี) ณ สิ นวันของแต่ละธุรกรรม มีมูลค่าไม่น้อยกว่ามูลค่าธุรกรรมแต่ละธุรกรรมนั น ให้คํานวณอัตราสาวนการลงทุนตามหลัก
เกณฑ์ในข้อ (1) 
(ข) ในกรณีที มูลค่ารวมของหลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนี ที ซื อและที โอนมา เพื อดํารงมูลค่าธุรกรรมตามประกาศกําหนด(ถ้า
มี) ณ สิ นวันของแต่ละธุรกรรม มีมูลค่าน้อยกว่ามูลค่าธุรกรรมแต่ละธุรกรรม ให้คํานวณอัตราส่วนการลงทุนตามหลักเกณฑ์ใน
ข้อ (2) 
(ค) ในกรณีที บางธุรกรรมที มูลค่ารวมของหลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนี ที ซื อและที โอนมาเพื อดํารงมูลค่าธุรกรรมตามประกาศ
กําหนด (ถ้ามี) ณ สิ นวันน้อยกว่ามูลค่าธุรกรรม ให้บริษัทจัดการนําหลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนี ที ซื อของธุรกรรม ที มูลค่า
รวมของหลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนี ที ซื อและที โอนมา เพื อดํารงมูลค่าธุรกรรมตามประกาศกําหนด (ถ้าม)ี ณ สิ นวันไม่น้อย
กว่ามูลค่าธุรกรรม มาคํานวณอัตราส่วนการลงทุนเพิ มเติมเพื อชดเชยส่วนต่างของมูลค่าธุรกรรมกับมูลค่ารวมของหลักทรัพย์
หรือตราสารแห่งหนี ที ซื อและที โอนมา เพื อดํารงมูลค่าธุรกรรมตามประกาศกําหนด (ถ้ามี) ณ สิ นวันของธุรกรรมแรก ทั งนี หาก
ภายหลังการชดเชยส่วนต่างข้างต้น มูลค่าสุทธิของทุกหลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนี ที ซื อโดยมีสัญญาขายคืนยังคงน้อยกว่า
มูลค่าสุทธิของทุกธุรกรรม ให้นําธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืนมาคํานวณอัตราส่วนการลงทุนที คู่สัญญาเท่ากับส่วนต่าง
ดังกล่าว

3.13.1.16 บริษัทจัดการอาจทําธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ของกองทุนได้ โดยมีมูลค่าธุรกรรมรวมกันทั งสิ นไม่เกินร้อยละ
25 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั งนี การคํานวณมูลค่าธุรกรรมดังกล่าว ให้บริษัทจัดการคํานวณโดยใช้มูลค่าหลัก
ทรัพย์ที ให้ยืม รวมผลประโยชน์ที พึงได้รับจนถึงวันที คํานวณมูลค่าธุรกรรมดังกล่าว

ในกรณีที ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ในขณะที กองทุนเข้าทําธุรกรรม มีมูลค่าไม่เกินอัตราส่วนที กําหนดในวรรคหนึ ง หากต่อ
มาธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์นั นมีมูลค่าเกินอัตราส่วนดังกล่าวโดยมิได้เกิดจากการทําธุรกรรมเพิ มเติม บริษัทจัดการจะยังคง
มีไว้ซึ งธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ดังกล่าวต่อไปก็ได้

ให้บริษัทจัดการจัดทํารายงานโดยระบุวันที ทรัพย์สินนั นมีมูลค่าเกินอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดพร้อมสาเหตุ และส่งรายงาน
ดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมทราบภายในสามวันทําการนับแต่วันที ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์นั นมีมูลค่า
เกินอัตราส่วนที กําหนด พร้อมทั งจัดทําสําเนารายงานดังกล่าวไว้ที บริษัทจัดการเพื อให้สํานักงานสามารถตรวจสอบได้

3.13.1.17 ให้บริษัทจัดการคํานวณอัตราส่วนการลงทุนหรือมีไว้ซึ งใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิง
ไทย หน่วยลงทุนของกองทุนรวมพันธบัตรเอเชีย หรือธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 
(1) ในกรณีของใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย ให้นับมูลค่าของหลักทรัพย์อ้างอิงของใบแสดง
สิทธิดังกล่าว รวมในอัตราส่วนสําหรับหลักทรัพย์อ้างอิงดังกล่าวที กําหนดในโครงการนี โดยถือเสมือนหนึ งว่ากองทุนได้ลงทุน
หรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์อ้างอิงนั นโดยตรง ทั งนี บริษัทจัดการอาจไม่นับมูลค่าของใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที เกิดจากหลัก
ทรัพย์อ้างอิงไทยรวมในอัตราส่วนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญาที กําหนดตามข้อ 3.13.1.2 3.13.1.3 3.7.1.4
และข้อ 3.13.1.7 ก็ได้

มูลค่าของหลักทรัพย์อ้างอิงที นํามาคํานวณรวมในอัตราส่วนตามวรรคหนึ งให้มีมูลค่าเท่ากับมูลค่าใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์
ที เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทยที กองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้

(2) ในกรณีของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมพันธบัตรเอเชียบริษัทจัดการจะคํานวณอัตราส่วนการลงทุนโดยวิธีใดวิธีหนึ งดังต่อ
ไปนี 
(ก) นับมูลค่าของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมพันธบัตรเอเชียที กองทุนได้ลงทุนในหรือมีไว้ซึ งหน่วยลงทุนดังกล่าว หรือ
(ข) นับมูลค่าของทรัพย์สินที กองทุนรวมพันธบัตรเอเชียดังกล่าวลงทุนหรือมีไว้ รวมในอัตราส่วนสําหรับทรัพย์สินที กําหนดไว้
ในโครงการนี โดยถือเสมือนหนึ งว่ากองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินนั นโดยตรง
(3) ในกรณีของธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ บริษัทจัดการจะคํานวณอัตราส่วนการลงทุนใน หรือมีไว้ซึ งการให้ยืมหลักทรัพย์
โดยให้นับมูลค่าทรัพย์สินที ให้ยืมรวมในอัตราส่วนสําหรับหลักทรัพย์ที กําหนดไว้ในข้อ 3.13.1.2 3.13.1.3 3.13.1.4 และ
3.13.1.7 โดยถือเสมือนหนึ งว่ากองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์นั นอยู่ ทั งนี บริษัทจัดการอาจไม่นับรวมในอัตราส่วนที 
คํานวณตามคู่สัญญาที กําหนดตามข้อ 3.13.1.2 3.13.1.3 3.13.1.4 และ 3.13.1.7 ก็ได้

3.13.1.18 ในการคํานวณอัตราส่วนตามข้อ 3.13.1.2 และ ข้อ 3.13.1.3 ให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี รวม
ทั งเงื อนไขตามข้อ 3.13.1.18 ด้วย
(1) ในกรณีที ทรัพย์สินดังกล่าวมีผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกัน บริษัทจัดการจะคํานวณอัตราส่วนที ผู้ออก
ทรัพย์สินหรือผู้ที เป็นคู่สัญญาดังกล่าว หรือคํานวณอัตราส่วนผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกัน แล้วแต่กรณีก็ได้
(2) ในกรณีที ทรัพย์สินมีบุคคลมากกว่าหนึ งรายเป็นผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกัน บริษัทจัดการจะเลือก
คํานวณอัตราส่วนที ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกันรายใดรายหนึ งก็ได้

3.13.1.19 การคํานวณอัตราส่วนที ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกันตามข้อ 3.13.1.14 จะทําได้ต่อเมื อบุคคลดัง
กล่าวได้ทําการรับรองตลอดไป รับอาวัลทั งจํานวน สลักหลังโอนประเภทมีสิทธิไล่เบี ยโดยไม่มีข้อกําหนดลบล้างหรือจํากัด
ความรับผิดของผู้สลักหลัง หรือค้ําประกันต้นเงินและดอกเบี ยเต็มจํานวนแบบไม่มีเงื อนไข

3.13.1.20 ในกรณีที ตราสารแห่งหนี หรือ ตราสารกึ งหนี กึ งทุน ในขณะที ลงทุนหรือในขณะที ได้มาเป็นทรัพย์สินของกองทุน มี
มูลค่าไม่เกินอัตราส่วนที กําหนดข้างต้น หากต่อมาตราสารแห่งหนี หรือตราสารกึ งหนี กึ งทุนนั น มีมูลค่าเกินอัตราส่วนดังกล่าว
โดยสาเหตุถูกปรับลดอันดับความน่าเชื อถือ ให้บริษัทดําเนินการแก้ไขอัตราส่วนให้เป็นไปตามที กําหนด ภายใน 30 วันนับแต่
วันที มีการประกาศให้ทราบถึงเหตุดังกล่าว เว้นแต่ในกรณีที มีเหตุจําเป็นและสมควรโดยได้รับผ่อนผันจากสํานักงาน

3.13.1.21 ในกรณีที ทรัพย์สินในขณะที ลงทุนหรือในขณะที ได้มาเป็นทรัพย์สินของกองทุน มีมูลค่าไม่เกินอัตราส่วนที กําหนด
ข้างต้น หากต่อมามีมูลค่าเกินอัตราส่วนดังกล่าวจากการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น บริษัทจัดการจะยังคงมีไว้ซึ งทรัพย์สินดัง
กล่าวต่อไป ก็ได้ให้บริษัทจัดการจัดทํารายงานโดยระบุชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินตามวรรคหนึ ง และ
วันที ทรัพย์สินนั นมีมูลค่าเกินอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดพร้อมสาเหตุ และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกอง
ทุนรวมทราบ ภายในสามวันทําการนับแต่วันที ทรัพย์สินนั นมีมูลค่าเกินอัตราส่วนที กําหนด พร้อมทั งจัดทําสําเนารายงานดัง
กล่าวไว้ที บริษัทจัดการ เพื อให้สํานักงานสามารถตรวจสอบได้

3.13.1.22 ในกรณีที การรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นเป็นผลให้กองทุนรวมเป็นผู้ถือหุ้นที บริษัทใดเป็นผู้ออก เพื อเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนรวม เมื อรวมกันทุกกองทุนรวมที บริษัทจัดการเป็นผู้รับผิดชอบดําเนินการเกินกว่าร้อยละ 25 ของจํานวนหุ้นที 
จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของบริษัทนั น บริษัทจัดการจะดําเนินการตามประกาศที สน. 24/2552 เรื อง การลงทุนและการมีไว้
เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุน ลงวันที  28 กรกฎาคม 2552 ดังนี คือ
(1) ปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศที กําหนดให้บริษัทจัดการสามารถรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นได้
(2) งดเว้นการใช้สิทธิออกเสียงในหุ้นจํานวนที เกินอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าว เว้นแต่กรณีที มีเหตุ
จําเป็นและสมควรโดยได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน และ
(3) กรณีที เป็นหุ้นของบริษัทจดทะเบียน และการได้มาซึ งหุ้นของบริษัทดังกล่าว เป็นผลให้กองทุนได้มา หรือเป็นผู้ถือหุ้นของ
บริษัทนั นจนถึงหรือข้ามจุดที ต้องทําคําเสนอซื อ บริษัทจัดการต้องดําเนินการเพื อให้ได้รับการยกเว้นการทําคําเสนอซื อโดย
การลดสัดส่วนการถือหุ้นหรือลดการมีอํานาจควบคุม หรือยื นคําขอผ่อนผันการทําคําเสนอซื อ ตามประกาศคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื อครอบงํากิจการ ทั งนี การ
ลดสัดส่วนการถือหุ้นดังกล่าว ให้บริษัทจัดการลดสัดส่วนตามสัดส่วนของหุ้นของบริษัทจดทะเบียนที แต่ละกองทุนได้มาจาก
การรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น

3.13.1. 23 ในกรณีที ทรัพย์สินในขณะที ลงทุนหรือในขณะที ได้มาเป็นทรัพย์สินของกองทุน มีมูลค่าไม่เกินอัตราส่วนที กําหนด
ข้างต้น หากต่อมามีมูลค่าเกินอัตราส่วนดังกล่าวโดยไม่เข้าลักษณะตามข้อ 3.13.1.6 ข้อ 3.13.1.17  19 และการเกิน
อัตราส่วนดังกล่าวมิได้เกิดจากการลงทุนหรือได้ทรัพย์สินมาเพิ มเติม บริษัทจัดการจะยังคงมีไว้ซึ งทรัพย์สินดังกล่าวต่อไปก็ได้

ให้บริษัทจัดการจัดทํารายงานโดยระบุชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินตามวรรคหนึ ง และวันที ทรัพย์สินนั น
มีมูลค่าเกินอัตราส่วนที กําหนดพร้อมสาเหตุ และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ทราบภายในสามวัน
ทําการ
นับแต่วันที ทรัพย์สินนั นมีมูลค่าเกินอัตราส่วนที กําหนด พร้อมทั งจัดทําสําเนารายงานดังกล่าวไว้ที บริษัทจัดการเพื อให้สํานักงาน
สามารถตรวจสอบได้

3.13.1.24 ข้อจํากัดการลงทุนข้างต้นจะไม่นํามาบังคับใช้ในกรณีที ปรากฏเหตุตามหัวข้อ “การเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม”
และบริษัทจัดการต้องดําเนินการเพื อเลิกกองทุนตามหัวข้อ “การดําเนินการของบริษัทจัดการเมื อเลิกกองทุนรวม”

สรุปอัตราส่วนการลงทุน : 

1. Total noninvestment grade : ลงทุนไม่เกินร้อยละ 100.00 
2. Noninvestment grade company limit : ลงทุนไม่เกินร้อยละ 25.00 
3. Investment grade company limit : ลงทุนไม่เกินร้อยละ 25 
4. Financial institution company limit : ลงทุนไม่เกินร้อยละ 25 
5. Individual fund limit : ลงทุนไม่เกินร้อยละ 25.00 
6. Total fund limit : ลงทุนไม่เกินร้อยละ 25.00 

3.13.2. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นในต่างประเทศ : 

สําหรับกองทุนที มีการลงทุนหรือเข้าเป็นคู่สัญญาในต่างประเทศ ให้บริษัทจัดการลงทุนหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นเพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุน ตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดดังต่อไปนี เพิ มเติมด้วย ทั งนี อัตราส่วนที คํานวณ
ตามประเภททรัพย์สิน ข้อกําหนดในการคํานวณอัตราส่วน และการดําเนินการเมื อมีเหตุที ทําให้ไม่เป็นไปตาม
อัตราส่วน ให้เป็นไปตามที กําหนดในข้อ 3.13.1. โดยอนุโลม

3.13.2.1 บริษัทจัดการอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินดังต่อไปนี เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม โดยไม่จํากัดอัตราส่วน
(1) เงินฝากในสถาบันการเงินต่างประเทศหรือตราสารหนี ที มีลักษณะคล้ายเงินฝากในต่างประเทศตามข้อ 3.12.2.2 ที มี
วัตถุประสงค์เพื อการดําเนินงาน
(2) ตราสารภาครัฐต่างประเทศตามข้อ 3.12.2.1 (1) ที มีอันดับความน่าเชื อถืออยู่ในสองอันดับแรก หรือสัญญาซื อขายล่วง
หน้าที มีสินค้าเป็นตราสารดังกล่าว
ในกรณีของกองทุนรวมเปิด มูลค่าของตราสารภาครัฐต่างประเทศตามข้อ (2) เมื อรวมกันแล้วต้องไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่า
ตราสารนั นในแต่ละรุ่น เว้นแต่เป็นกองทุนรวมเปิดที มีการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งล่วงหน้าซึ งระบุเวลาแน่นอน
(auto redemption) 

3.13.2.2 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งตราสารภาครัฐต่างประเทศที นอกเหนือจากข้อ 3.13.2.1 (2)หรือสัญญาซื อขาย
ล่วงหน้าที มีสินค้าเป็นตราสารดังกล่าว เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนได้โดยมีมูลค่ารวมกันทั งสิ นเมื อคํานวณเฉพาะผู้ออกหรือผู้
เป็นคู่สัญญารายนั น ไม่เกินร้อยละ 35 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั งนี ให้นับรวมกับอัตราส่วนการลงทุนในประเทศ
ด้วย

ในกรณีของกองทุนรวมเปิด มูลค่าของตราสารภาครัฐต่างประเทศตามวรรคหนึ ง ต้องไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าตราสารนั นใน
แต่ละรุ่น เว้นแต่เป็นกองทุนรวมเปิดที มีการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งล่วงหน้าซึ งระบุเวลาแน่นอน (auto
redemption) 

การคํานวณอัตราส่วนตามวรรคหนึ ง ให้นับตราสารตามวรรคหนึ งและทรัพย์สินทุกประเภทที ผู้ออกหรือผู้เป็นคู่สัญญารายดัง
กล่าวเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญา ซึ งกองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินเหล่านั น
รวมในอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าวด้วย

3.13.2.3 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งเงินฝากในสถาบันการเงินต่างประเทศที มีอันดับความน่าเชื อถืออยู่ในอันดับที 
สามารถลงทุนได้ โดยมีมูลค่ารวมกันทั งสิ นเมื อคํานวณเพาะสถาบันการเงินต่างประเทศรายนั น ไม่เกินร้อยละ 25 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

การคํานวณอัตราส่วนตามวรรคหนึ ง ให้นับมูลค่าของทรัพย์สินที กองทุนลงทุนหรือมีไว้ดังต่อไปนี รวมในอัตราส่วนดังกล่าว
1. ทรัพย์สินตามข้อ 3.13.2.4 วรรคหนึ ง และข้อ3.13.2.7 (1) ที สถาบันการเงินต่างประเทศรายเดียวกันเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู ้
รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญา
2. ทรัพย์สินตามข้อ 3.13.1.3 ข้อ 3.13.2.4 และข้อ 3.13.2.7 (1) ที ธนาคารพาณิชย์ซึ งเป็นสาขาของสถาบันการเงินต่าง
ประเทศรายนั นเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญา
ในกรณีที กองทุนมีเงินฝากตามวรรคหนึ ง หรือวรรคสอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื อการดําเนินงานของกองทุน ให้นับมูลค่าของเงิน
ฝากดังกล่าวรวมในอัตราส่วนตามวรรคหนึ ง

3.13.2.4 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินดังต่อไปนี ที บุคคลใดเป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลัก
หลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญา เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนได้ โดยมีมูลค่ารวมกันทั งสิ นเมื อคํานวณเฉพาะผู้ออก ผู้สั งจ่าย
ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญารายนั น ไม่เกินร้อยละ 25 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั งนี 
ให้นับรวมกับอัตราส่วนการลงทุนในประเทศด้วย
(1) ตราสารแห่งหนี ต่างประเทศตามข้อ 3.12.2.1 
(2) หน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศตามข้อ 3.12.2.1 (3) 
(3) สัญญาซื อขายล่วงหน้า ตามข้อ 3.12.2.3 ที คู่สัญญามีอันดับความน่าเชื อถืออยู่ในอันดับที สามารถลงทุนได ้(investment
grade) 
(4) เงินฝากในสถาบันการเงินต่างประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื อการลงทุน
(5) ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิง ที มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นพันธบัตร หรือหุ้นกู้ที ไม่ใช่หุ้นกู้อนุพันธ์
ตามข้อ 13.2.2.5 ทั งนี เฉพาะที มีอันดับความน่าเชื อถืออยู่ในอันดับที สามารถลงทุนได ้(investment grade)
(6) หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และตราสารของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศ ตามข้อ 13.2.2.6

3.13.2.5 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินที กลุ่มกิจการใดเป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้คํ้า
ประกัน หรือคู่สัญญา เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนได้ โดยมีมูลค่ารวมกันทั งสิ นของกลุ่มกิจการนั นไม่เกินอัตราอย่างใดอย่าง
หนึ งดังต่อไปนี แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า
(1) ร้อยละสามสิบของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน
(2) อัตราที คํานวณได้จากนํ้าหนักของกลุ่มกิจการดังกล่าวในตัวชี วัด (benchmark) ของกองทุนนั นรวมกับร้อยละสิบของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนนั น ทั งนี ตัวชี วัดดังกล่าวต้องเป็นดัชนีหรือองค์ประกอบของดัชนี ที มีการเผยแพร่อย่างกว้างขวาง
และสอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนั น

3.13.2.6 การลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินที บริษัทในกลุ่มกิจการใดเป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย หรือคู่สัญญา เพื อเป็นทรัพย์สินของกอง
ทุน หากทรัพย์สินดังกล่าวเป็นองค์ประกอบที ใช้ในการคํานวณตัวชี วัด (benchmark) ของกองทุนนั น บริษัทจัดการอาจลงทุน
หรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินดังกล่าวโดยมีมูลค่ารวมกันทั งสิ นเมื อคํานวณเฉพาะผู้ออก ผู้สั งจ่าย หรือคู่สัญญารายนั น ไม่เกินอัตราที 
คํานวณได้จากนํ้าหนักของทรัพย์สินดังกล่าวในตัวชี วัดรวมกับร้อยละสิบของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั งนี เฉพาะใน
กรณีที อัตราดังกล่าวสูงกว่าอัตราส่วนที กําหนดไว้ในข้อ 3.13.2.2 ข้อ 3.13.2.4 และข้อ 3.13.2.7 แล้วแต่กรณี

มิให้นําความในข้อ 3.13.2.2 ข้อ 3.13.2.4 และข้อ 3.13.2.7 มาใช้บังคับกับกรณีตามวรรคหนึ ง

3.13.2.7 บริษัทจัดการอาจลงทุน หรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินอื นนอกเหนือจากกรณีที กําหนดไว้ในข้อ 3.13.2.2  3.13.2.3 และข้อ
3.13.2.4 เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมตามอัตราส่วนดังต่อไปนี 
(1) การลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินดังกล่าวซึ งบุคคลใดเป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่
สัญญา ต้องมีมูลค่ารวมกันทั งสิ นเมื อคํานวณเฉพาะผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญา
รายนั น ไม่เกินร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
(2) การลงทุนในหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินตาม (1) เมื อคํานวณรวมทุกบุคคลที เป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง
ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญาแล้วต้องมีมูลค่ารวมกันทั งสิ นไม่เกินร้อยละ15 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

3.13.2.8 ในกรณีของกองทุนรวม ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมลงทุนหรือมีไว้ซึ งเงินฝาก บัตรเงินฝาก ตั วแลกเงิน หรือตั ว
สัญญาใช้เงิน ที ธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ บรรษัทตลาดรอง
สินเชื อที อยู่อาศัย หรือสถาบันการเงินที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น หรือธนาคารต่างประเทศเป็นผู้ออกหรือคู่สัญญา เป็นจํานวน
ที มีมูลค่ารวมโดยเฉลี ยไม่เกิน ร้อยละ 45 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ในรอบระยะเวลาบัญชี หรือในรอบอายุ
ของกองทุนรวมสําหรับกองทุนรวมที มีอายุน้อยกว่า 1 ปีแล้วแต่กรณี โดยให้นับรวมเงินฝากในประเทศและต่างประเทศ ทั งนี 
ไม่ว่ากรณีใด มิให้คํานวณเงินฝากในบัญชีเงินฝากเพื อการดําเนินงานของกองทุนเข้าในอัตราส่วนดังกล่าว
อัตราส่วนตามวรรคหนึ งมิให้นํามาใช้บังคับกับกองทุนรวมที มีการกําหนดอายุโครงการตั งแต่หนึ งปีขึ นไป ทั งนี เฉพาะในระยะ
เวลาหกเดือนก่อนวันครบกําหนดอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม
ในกรณีที เงินฝากหรือตราสารแห่งหนี ที มีลักษณะคล้ายเงินฝากที กองทุนรวมลงทุนในหรือมีไว้เกินอัตราส่วนที กําหนดตามวรรค
หนึ ง ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินดังกล่าวให้มีมูลค่ารวมโดยเฉลี ยไม่เกินร้อยละ 45 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมภายในสามสิบวันนับแต่วันสิ นรอบปีบัญชีนั น ทั งนี ให้คํานวณอัตราส่วนการลงทุนหรือมีไว้ซึ ง
ทรัพย์สินดังกล่าว โดยเฉลี ยตั งแต่วันแรกของรอบปีบัญชีนั นจนถึงวันที ทรัพย์สินนั นมีมูลค่าเป็นไปตามอัตราส่วนดังกล่าว
เมื อบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ปฏิบัติตามวรรคสามแล้ว ให้บริษัทรายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมทราบภายใน
วันทําการถัดจากวันที ทรัพย์สินนั นมีมูลค่ารวมโดยเฉลี ยไม่เกินร้อยละ 45 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม เพื อให้ผู้
ดูแลผล ประโยชน์ของกองทุนรวม ตรวจสอบการปฏิบัติดังกล่าว ทั งนี บริษัทต้องดําเนินการให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน
รวมแจ้งให้สํานักงานทราบภายในห้าวันนับแต่วันที ได้รับรายงานจากบริษัทด้วย
หากบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถปฏิบัติตามวรรคสามได้ สํานักงานอาจสั งให้บริษัทเลิกกองทุนรวมนั น

3.13.2.9 ในกรณีที มีเหตุจําเป็นและสมควร เพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนอันเนื องมาจากปัญหาความผันผวน
(fluctuation) ของตลาดเงินและตลาดทุนในวงกว้างในรอบปีบัญชีใด บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจขอผ่อนผันต่อสํานักงาน
เพื อไม่ต้องนําการลงทุนในหรือมีไว้ซึ งเงินฝาก บัตรเงินฝาก ตั วแลกเงิน หรือตั วสัญญาใช้เงิน ในช่วงเวลาที เกิดความผันผวนดัง
กล่าวมารวมคํานวณอัตราส่วนการลงทุนตามข้อ 3.13.2.8 ได้สําหรับรอบปีบัญชีนั น

3.13.2.10 บริษัทจัดการอาจลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้าที มีคู่สัญญาเป็นศูนย์ซื อขายสัญญาซื อขายล่วงหน้าโดยไม่จํากัด
อัตราส่วนของคู่สัญญา

3.13.2.11 การคํานวณมูลค่าการลงทุนหรือมีไว้ซึ งสัญญาซื อขายล่วงหน้าเพื อการคํานวณอัตราส่วนการลงทุนตามข้อ 3.13.2.2
และข้อ 3.13.2.4 ให้นับมูลค่าที คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งมีหน้าที ต้องชําระตามสัญญาซื อขายล่วงหน้า รวมคํานวณในอัตราส่วนของ
บุคคลที เป็นคู่สัญญาดังกล่าว เว้นแต่กรณีที กองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้ซึ งสัญญานั น ในศูนย์ซื อขายสัญญาซื อขายล่วงหน้า
บริษัทจัดการไม่ต้องคํานวณมูลค่าและอัตราส่วนตามที กําหนดในข้อดังกล่าว

3.13.2.12 ในการคํานวณอัตราส่วนตามข้อ 3.13.2.2 และ ข้อ 3.13.2.4 ให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี รวม
ทั งเงื อนไขตามข้อ 3.13.2.13 ด้วย
(1) ในกรณีที ทรัพย์สินดังกล่าวมีผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกัน บริษัทจัดการจะคํานวณอัตราส่วนที ผู้ออก
ทรัพย์สินหรือผู้ที เป็นคู่สัญญาดังกล่าว หรือคํานวณอัตราส่วนผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกัน แล้วแต่กรณีก็ได้
(2) ในกรณีที ทรัพย์สินมีบุคคลมากกว่าหนึ งรายเป็นผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกัน บริษัทจัดการจะเลือก
คํานวณอัตราส่วนที ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกันรายใดรายหนึ งก็ได้

3.13.2.13 การคํานวณอัตราส่วนที ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกันตามข้อ 3.13.2.12 จะทําได้ต่อเมื อบุคคลดัง
กล่าวได้ทําการรับรองตลอดไป รับอาวัลทั งจํานวน สลักหลังโอนประเภทมีสิทธิไล่เบี ยโดยไม่มีข้อกําหนดลบล้างหรือจํากัด
ความรับผิดของผู้สลักหลัง หรือค้ําประกันต้นเงินและดอกเบี ยเต็มจํานวนแบบไม่มีเงื อนไข

3.13.2.14 ในกรณีที ตราสารแห่งหนี ในขณะที ลงทุนหรือในขณะที ได้มาเป็นทรัพย์สินของกองทุน มีมูลค่าไม่เกินอัตราส่วนที 
กําหนดข้างต้น หากต่อมาตราสารแห่งหนี มีมูลค่าเกินอัตราส่วนดังกล่าวโดยสาเหตุ ถูกปรับลดอันดับความน่าเชื อถือให้บริษัท
ดําเนินการแก้ไขอัตราส่วนให้เป็นไปตามที กําหนดภายใน 30 วันนับแต่วันที มีการประกาศให้ทราบถึงเหตุดังกล่าว เว้นแต่ใน
กรณีที มีเหตุจําเป็นและสมควรโดยได้รับผ่อนผันจากสํานักงาน

3.13.2.15 ในกรณีที ทรัพย์สินในขณะที ลงทุนหรือในขณะที ได้มาเป็นทรัพย์สินของกองทุน มีมูลค่าไม่เกินอัตราส่วนที กําหนด
ข้างต้น หากต่อมามีมูลค่าเกินอัตราส่วนดังกล่าวจากการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น บริษัทจัดการจะยังคงมีไว้ซึ งทรัพย์สินดัง
กล่าวต่อไปก็ได้

ให้บริษัทจัดการจัดทํารายงานโดยระบุชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินตามวรรคหนึ ง และวันที ทรัพย์สินนั น
มีมูลค่าเกินอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดพร้อมสาเหตุ และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ทราบ
ภายในสามวันทําการนับแต่วันที ทรัพย์สินนั นมีมูลค่าเกินอัตราส่วนที กําหนด พร้อมทั งจัดทําสําเนารายงานดังกล่าวไว้ ที บริษัท
จัดการเพื อให้สํานักงานสามารถตรวจสอบได้

3.13.2.16 ในกรณีที ทรัพย์สินในขณะที ลงทุนหรือในขณะที ได้มาเป็นทรัพย์สินของกองทุน มีมูลค่าไม่เกินอัตราส่วนที กําหนด
ข้างต้น หากต่อมามีมูลค่าเกินอัตราส่วนดังกล่าวโดยไม่เข้าลักษณะตาม 3.13.2.8 ข้อ 3.13.2.14 และข้อ 3.13.2.15 และการ
เกินอัตราส่วนดังกล่าวมิได้เกิดจากการลงทุนหรือได้ทรัพย์สินมาเพิ มเติม บริษัทจัดการจะยังคงมีไว้ซึ งทรัพย์สินดังกล่าวต่อไป
ก็ได้

ให้บริษัทจัดการจัดทํารายงานโดยระบุชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินตามวรรคหนึ ง และวันที ทรัพย์สินนั น
มีมูลค่าเกินอัตราส่วนที กําหนดพร้อมสาเหตุ และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ทราบภายในสามวัน
ทําการนับแต่วันที ทรัพย์สินนั นมีมูลค่าเกินอัตราส่วนที กําหนด พร้อมทั งจัดทําสําเนารายงานดังกล่าวไว้ที บริษัทจัดการเพื อให้
สํานักงานสามารถตรวจสอบได้

3.13.2.17 ข้อจํากัดการลงทุนข้างต้นจะไม่นํามาบังคับใช้ในกรณีที ปรากฏเหตุตามหัวข้อ “การเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม”
และบริษัทจัดการต้องดําเนินการเพื อเลิกกองทุนตามหัวข้อ “การดําเนินการของบริษัทจัดการเมื อเลิกกองทุนรวม”

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) : 

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.3. รายละเอียดเพิ มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : 

ไม่มี

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 โทรสาร

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

บริษัทจัดการจะเสนอขายหน่วยลงทุนในระยะเวลาเสนอขายครั งแรกที ระบุไว้ในหนังสือชี ชวน โดยเริ มตั งแต่เวลาเปิดทําการ
ของบริษัทจัดการ หรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ถึงเวลา 15.30 น.

5.2.1 การขอรับหนังสือชี ชวนและเอกสารการจองซื อ
ผู้สนใจจองซื อหน่วยลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี ชวน และ เอกสารการจองซื อได้ที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื อคืน ทุกวัน ระหว่าง เวลาทําการ

5.2.2 วิธีการเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน
ในกรณีที ไม่เคยมีบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน ผู้สนใจลงทุนต้องเปิดบัญชีดังกล่าวก่อน โดยกรอกรายละเอียดในใบคําขอเปิดบัญชีผู้
ถือหน่วยลงทุน และเอกสารที กําหนดอย่างถูกต้องและตามความเป็นจริง พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน ตามที บริษัทจัดการ
กําหนดในการเปิดบัญชีซึ งลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง

ผู้จองซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนต้องรับทราบและยินยอมที จะปฏิบัติตามเงื อนไขที กําหนดในใบคําขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน
และใบคําขอเปลี ยนแปลงข้อมูล รวมทั งเงื อนไขอื น ๆ ที บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะกําหนดต่อไป ซึ งจะติดประกาศไว้ที 
บริษัทจัดการ หรือมีจดหมายเพื อแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ ทั งนี กรณีบริษัทจัดการจะแก้ไขเปลี ยนแปลงวิธีการเปิดบัญชี
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยติดประกาศไว้ที บริษัทจัดการ และสํานักงานของผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื อคืน

5.2.3 เอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชี
1. กรณีบุคคลธรรมดา
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรประจําตัวข้าราชการ หรือสําเนาบัตรประจําตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือสําเนา
หนังสือเดินทางซึ งลงนามรับรองความถูกต้อง

2. กรณีนิติบุคคล
(1) สําเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์
(2) สําเนาหนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับ
(3) ตัวอย่างลายมือชื อผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล และเงื อนไขการลงนาม
(4) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล

ทั งนี เอกสารต่าง ๆ ต้องลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง

5.2.4 วิธีการจองซื อหน่วยลงทุน
เมื อผู้สนใจจองซื อหน่วยลงทุนมีบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน แล้ว สามารถจองซื อหน่วยลงทุนด้วยตนเองที บริษัทจัดการหรือผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ได้ตามราคาเสนอขายหน่วยลงทุนในการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก โดยกรอกใบคําสั งซื อ
หน่วยลงทุนให้ครบถ้วนพร้อมชําระเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุน โดยผู้สั งซื อจะต้องสั งซื อหน่วยลงทุนไม่ตํ่ากว่า 50,000 บาท

5.2.5 การรับชําระ และการเก็บรักษาเงินค่าซื อหน่วยลงทุน
ผู้จองซื ออาจชําระเป็นเงินสด หรือชําระเป็นเช็ค ดราฟต์ หรือวิธีอื นใด โดยการชําระเป็นเช็ค ดราฟต์ หรือวิธีอื นใดผู้จองซื อต้อง
ขีดคร่อมเฉพาะสั งจ่าย “บัญชีจองซื อหน่วยลงทุนของ บลจ.แอสเซท พลัส จํากัด” ซึ งเป็นบัญชีกระแสรายวัน ที เปิดไว้กับ
ธนาคารดังต่อไปนี ซึ งดอกเบี ยรับหรือผลประโยชน์ใดๆ ที ได้รับจากบัญชีจองซื อหน่วยลงทุนข้างต้น บริษัทจัดการจะดําเนินการ
ให้เป็นผลประโยชน์ต่อกองทุน
• ธนาคารกสิกรไทย สาขาราษฎร์บูรณะ
• ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาพระรามที  3
• ธนาคารกรุงเทพ สาขาสาทร
• ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาถนนวิทยุ
บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงเพิ มเติมบัญชีดังกล่าว โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ โดยจะติดประกาศไ
ที ที ทําการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

ทั งนี ในการชําระเงินไม่ว่าด้วยวิธีใด หากมิใช่กรณีที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิดอื นภายใต้การ
จัดการของบริษัทจัดการเพื อจองซื อหน่วยลงทุนของกองทุน บริษัทจัดการต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้ก่อนระยะเวลาเสนอ
ขายครั งแรกจะสิ นสุด

ในกรณีที ผู้จองซื อชําระเป็นเงินสด หรือวิธีอื นใดที สามารถเรียกเก็บเงินได้ทันที ผู้จองซื อสามารถจองซื อได้ภายในเวลา 15.30
น. แต่หากผู้จองซื อชําระเป็นเช็ค ดราฟต์ หรือวิธีอื นใดที ต้องส่งเรียกเก็บเงินและทราบผลในวันทําการถัดไป ผู้จองซื อต้อง
ชําระค่าซื อหน่วยลงทุนภายในเวลา 12.00 น.

การจองซื อหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื อบริษัทจัดการได้รับเงินค่าซื อหน่วยลงทุนครบตามจํานวนเงินที สั งซื อ และได้ทํา
รายการขายหน่วยลงทุนแล้ว เพื อให้บริษัทจัดการจัดสรรหน่วยลงทุน ผู้จองซื อหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกคําสั งจองซื อ
หน่วยลงทุนนั นได้เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

ในกรณีที ผู้จองซื อหน่วยลงทุนชําระเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุนเป็นเช็ค ดราฟต์ หรือวิธีอื นใดซึ งถูกปฏิเสธการจ่ายเงิน บริษัท
จัดการจะดําเนินการยกเลิกรายการจองซื อหน่วยลงทุนนั นและแจ้งให้ผู้จองซื อทราบ
บริษัทจัดการจะนําเงินที ได้รับจากการจองซื อหน่วยลงทุนนี เก็บรักษาไว้ในบัญชีเงินฝากในนาม “บัญชีจองซื อหน่วยลงทุนของ
บลจ. แอสเซท พลัส จํากัด” 

5.2.6 การจัดสรรหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื อโดยคํานวณจากจํานวนเงินที ได้รับชําระหารด้วยมูลค่าที ตราไว้ โดยจํานวน
หน่วยลงทุนที ได้รับจัดสรรจะคํานวณตามหลักสากลเป็นตัวเลขทศนิยม 5 ตําแหน่งแต่ใช้ทศนิยม 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยม
ตําแหน่งที  5 ทิ ง

กรณีที ผู้จองซื อชําระค่าจองซื อหน่วยลงทุนเป็นเช็ค ดราฟต์ ตั วแลกเงิน คําสั งจ่ายเงิน หรือวิธีอื นใด บริษัทจัดการจะจัดสรร
หน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื อหน่วยลงทุน ณ วันที บริษัทจัดการ สามารถเรียกเก็บเงินจากเช็ค ดราฟต์ ตั วแลกเงิน คําสั งจ่ายเงิน
หรือวิธีการอื นใดได้เรียบร้อยแล้ว และวันที บริษัทจัดการได้รับเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุนจะต้องอยู่ระหว่างระยะเวลาเสนอขาย
โดยบริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนตามหลักการ “จองซื อก่อนได้ก่อน” 

ในกรณีที จํานวนเงินที ระบุในใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนไม่ตรงกับจํานวนเงินที บริษัทจัดการได้รับชําระ บริษัทจัดการจะจัดสรร
หน่วยลงทุนให้ตามจํานวนเงินที ได้รับชําระเป็นเกณฑ์
ในกรณีที การจองซื อหน่วยลงทุนนั นมีผลให้จํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินจํานวนหน่วยลงทุนที ได้รับอนุมัติจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนโดยใช้หลักการ “จองซื อก่อนได้ก่อน” ตามคําสั งซื อที สามารถเรียก
เก็บเงินได้ ในกรณีที จองซื อพร้อมกัน และมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรร บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรหน่วยลงทุน
ที เหลืออยู่ให้ผู้จองซื อ ที จองซื อพร้อมกันนั นตามสัดส่วนจํานวนหน่วยลงทุนที ผู้จองซื อแต่ละรายจองซื อเข้ามา (Pro Rata)
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทั งหมดก็ได้โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้
ทราบล่วงหน้า

ในกรณีที บริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการจัดสรรหน่วยลงทุนมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือหน่วย
ลงทุน หรือต่อชื อเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะจัดสรรหรือไม่
จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทั งหมดก็ได้ โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ผู้จองซื อทราบล่วงหน้า

5.2.7 การคืนเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุน
ในกรณีที ผู้จองซื อหน่วยลงทุนในการเสนอขายครั งแรกไม่ได้รับการจัดสรรไม่ว่าทั งหมด หรือบางส่วน และ/หรือในกรณีที 
บริษัทจัดการต้องยุติโครงการจัดการเนื องจากไม่สามารถจําหน่ายให้แก่ประชาชนได้ถึง 35 ราย หรือในกรณีที มีการจัดสรร
หน่วยลงทุนให้แก่บุคคลใด หรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกินกว่าหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด
บริษัทจัดการจะแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันสิ นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุน
ครั งแรก และจะคืนเงินค่าซื อหน่วยลงทุนส่วนที ไม่ได้รับการจัดสรรพร้อมดอกเบี ย (ถ้ามี) ให้ผู้จองซื อตามวิธีการรับเงินค่าขาย
คืนหน่วยลงทุนที ผู้จองซื อระบุไว้ในใบคําขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน ภายใน 1 เดือน นับแต่วันสิ นสุดการเสนอขายหน่วย
ลงทุนครั งแรก หรือนับตั งแต่วันปิดการเสนอขายแล้วแต่กรณี เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ให้ดําเนินการโครงการจัดการต่อไปได้ หากบริษัทจัดการไม่สามารถคืนเงินพร้อมดอกเบี ย (ถ้าม)ี อันเนื องจากความผิด
พลาดของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะชําระดอกเบี ยในอัตราไม่ต่ํากว่าร้อยละเจ็ดครึ งต่อปี นับแต่วันที ครบกําหนดเวลาดัง
กล่าวข้างต้น ถึงวันที บริษัทจัดการชําระเงินค่าจองซื อคืนจนครบถ้วน

5.2.8 เงื อนไขการขายหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะปฏิเสธคําสั งซื อหากผู้ลงทุนไม่ใช่ "ผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย"

บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนภายในประเทศไทย และมีวัตถุประสงค์ที จะไม่เสนอขาย
หน่วยลงทุนของกองทุนกับหรือเพื อประโยชน์ของประเทศสหรัฐอเมริกา พลเมืองสหรัฐอเมริกา รวมถึงผู้ที มีหนังสือเดินทางของ
ประเทศสหรัฐอเมริกาหรือผู้ที มีถิ นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา หรือบุคคลซึ งโดยปกติมีถิ นที อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกอง
ทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าวและบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนซึ งจัดให้มีขึ นและดําเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา บริษัทจัดการจึงขอ
สงวนสิทธิที จะปฏิเสธหรือระงับการสั งซื อ การจัดสรร และ/หรือการโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมสําหรับผู้
ลงทุนที เป็นบุคคลอเมริกัน (US person) ดังที กล่าวมาข้างต้น เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก

ในการชําระค่าซื อหน่วยลงทุน หากมิใช่กรณีที ผู้จองซื อหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอื นที จัดตั งโดยบริษัท
จัดการเพื อจองซื อหน่วยลงทุนของกองทุนนี ผู้จองซื อจะต้องชําระค่าซื อหน่วยลงทุนด้วยเงินจนเต็มมูลค่า จะหักกลบลบหนี กับ
บริษัทจัดการไม่ได้

การจองซื อหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื อบริษัทจัดการได้รับเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวนและได้ทํารายการขายหน่วย
ลงทุนแล้ว เพื อให้บริษัทจัดการจัดสรรหน่วยลงทุนและผู้จองซื อจะไม่สามารถยกเลิกคําสั งจองซื อหน่วยลงทุนนั นได้ เว้นแต่ จะ
ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธการจองซื อตามคําสั งจองซื อหน่วยลงทุน ในกรณีที บริษัทจัดการได้
พิจารณาแล้วว่าการจองซื อในกรณีดังกล่าวมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรือต่อชื อเสียง
หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ

สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ นหลังจากนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการจองซื อหน่วยลงทุนของผู้จองซื อ
หน่วยลงทุนแล้วเท่านั น

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

 

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

บริษัทจัดการจะเสนอขายหน่วยลงทุนระหว่างการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกเท่านั น โดยจะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนภาย
หลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก

7. การรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

7.1. ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 บริษัทจัดการ

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.3. วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 รับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.4.1 บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติดังนี 

1. บริษัทจัดการจะรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติไม่เกินปีละ 4 ครั ง โดยบริษัทจัดการจะแจ้งกําหนดวันทําการรับซื อคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบทางไปรษณีย์ ภายใน 30 วันนับตั งแต่วันถัดจากวันจดทะเบียนกองทรัพย์สิน
เป็นกองทุนรวม

ทั งนี บริษัทจัดการจะรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายที มีชื อปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วย
ลงทุน ณ เวลา 8.00 น. ของวันที บริษัทจัดการกําหนดให้มีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

ในการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ บริษัทจัดการมีนโยบายที จะรับซื อคืนเป็นจํานวนเงินที จัดสรรจากเงินสดรับที ได้จาก
ดอกเบี ย และ/หรือกําไรจากเงินลงทุนของตราสารแห่งหนี หรือหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นที กองทุนลงทุน หลังหักค่าใช้จ่าย
ของกองทุน (ถ้ามี) โดยจะจัดสรรเป็นจํานวนเงินที เท่าๆ กันสําหรับแต่ละหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน กรณีที กองทุนได้รับผลกระทบจากการได้รับชําระเงิน
ตามตราสารหนี หรือหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นที กองทุนลงทุนไว้ แตกต่างไปจากเงื อนไขที กําหนด โดยบริษัทจะประกาศใ
ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบในเวปไซต์ของบริษัทจัดการ

2. สําหรับการรับซื อคืนหน่วยลงทุนงวดสุดท้าย บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติที เหลือทั งหมดของผู้
ถือหน่วยลงทุนทุกราย ณ วันครบอายุโครงการ

7.4.2  การจัดสรรเงินให้แก่ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุน
ยกเว้นในกรณีตามข้อ “การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน” หรือ “การไม่ขายหรือไม่
รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน” หรือ “การหยุดรับซื อคืนหน่วยลงทุน” บริษัทจัดการจะจัดสรร
เงินให้แก่ ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยคํานวณจากราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ณ สิ นวันที บริษัทจัดการดําเนินการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติ หากวันดังกล่าวตรงกับวันหยุดจะเลื อนเป็นวันทําการถัดไป

บริษัทจัดการจะคํานวณจํานวนหน่วยลงทุนที จะรับซื อคืนอัตโนมัติ โดยหารจํานวนเงินที จะรับซื อคืนด้วยราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการรับซื อคืนนั น ทั งนี จํานวนหน่วยลงทุนที คํานวณได้จะเป็นตัวเลขทศนิยม 4 ตําแหน่ง โดยตัด
ทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง

บริษัทจัดการจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในทะเบียนหน่วยลงทุน ในวันทําการถัดจากวันทําการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนจํานวนนั น

7.4.3 การชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน ภายใน 5 วันทําการ นับตั งแต่วันถัดจากวัน
ที ทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ในการชําระเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนให้
แก่ ผู้ถือหน่วยลงทุนตามวิธีการที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในใบคําขอเปิดบัญชี ผู้ถือหน่วยลงทุน หรือใบคําสั งขายคืนหน่วย
ลงทุน

7.4.4  เงื อนไขในการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ตกลงสั งขายคืนหน่วยลงทุน และยินยอมให้บริษัทจัดการรับซื อหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
ตามกําหนดเวลาที บริษัทจัดการกําหนด

นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก้ผู้ถือหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ ภายใน 5 วันทําการ
นับตั งแต่วันถัดจากวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมติั

การสั งขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื อบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ได้รับคําสั งขายคืนหน่วย
ลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุน และได้ทํารายการรับซื อคืนหน่วยลงทุนแล้ว

บริษัทจัดการจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในทะเบียนหน่วยลงทุนในวันทําการถัดจากวันทําการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนจํานวนนั น

7.5. ระยะเวลาในการรับซื อคืน :  ไม่เกินปีละ 4 ครั งตามที บริษัทจัดการกําหนด

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน : 

1) บริษัทจัดการจะรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติไม่เกินปีละ 4 ครั ง โดยบริษัทจัดการจะแจ้งวันที จะดําเนินการรับซื อคืน
หน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบทางไปรษณีย์ ภายใน 30 วันนับตั งแต่วันถัดจากวันจดทะเบียนกองทรัพย์สิน
เป็นกองทุนรวม
2) สําหรับการรับซื อคืนหน่วยลงทุนงวดสุดท้าย บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติที เหลือทั งหมด
ของผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย ณ วันครบอายุโครงการ

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.9. รายละเอียดเพิ มเติม : 

8. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

8.1. ช่องทางการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

 บริษัทจัดการ

8.2. รายละเอียดการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการที บริษัทจัดการ
กําหนดให้สามารถสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ เข้ากองทุนนี ระหว่างการเสนอขายครั งแรก
การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนดังกล่าวหมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนหนึ ง (กองทุนต้นทาง) เพื อซื อหน่วยลงทุนของ
อีกกองทุนหนึ ง (กองทุนปลายทาง) โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนจาก กองทุนต้นทางซึ งได้หัก
ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เพื อไปชําระค่าซื อหน่วยลงทุนกองทุนปลายทาง ในกรณีที กองทุนต้นทางใดมี
การคิดค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามระยะเวลาการถือหน่วยลงทุน การคํานวณหน่วยลงทุนที จะขายคืนจาก
กองทุนต้นทาง จะใช้เกณฑ์การคํานวณโดยระบบ “เข้าก่อน ออกก่อน (FIFO)”

9. การชําระค่ารับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน : 

กรณีบริษัทจัดการไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน และจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื นแทน บริษัทจัดการจะกําหนดขั นตอนการดําเนินการต่อไป โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานก่อน และไม่
ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ โดยขั นตอนที กําหนดดังกล่าวต้องสามารถปฏิบัติได้จริง และเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมทุกราย และบริษัทจัดการจะต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วัน

10. การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิด
ไว้แล้วได้ ในกรณีดังต่อไปนี 
(1) บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที เข้าเหตุดังต่อไปนี โดยได้รับ
ความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(ก) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล หรือ
(ข) มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าวอยู่
นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม
(2) มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้ว แต่ในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการยังไม่ได้ชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุน บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลใน
รายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาโดยราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องนั นต่างจากราคารับซื อ
คืนหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไปและคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ถูกต้อง
(3) ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการกองทุนรวมพบว่า ราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุนไม่ถูกต้องและผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
โดยราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องนั นต่างจากราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป และคิดเป็น
อัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ถูกต้อง
การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามข้อ (1) (2)หรือ (3) บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 
(1) เลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนได้ไม่เกินสิบวันทําการนับแต่วันที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนนั น เว้นแต่ได้รับ
การผ่อนผันจากสํานักงาน
(2) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื อนกําหนดการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน
ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบเรื องดังกล่าวด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน
(3) แจ้งการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน พร้อมทั งจัดส่งรายงานที แสดงเหตุผลของการเลื อน และหลักฐานการได้รับความเห็น
ชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ (1) หรือการรับรองข้อมูลของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ (2) ต่อสํานักงานโดยพลัน ทั งนี 
บริษัทจัดการกองทุนรวมจะมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดําเนินการแทนก็ได้
(4) ในระหว่างการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าว ให้บริษัท
จัดการกองทุนรวมรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั น โดยต้องชําระค่าขายคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามลําดับวันที ส่งคําสั งขายคืนก่อน
หลัง

11. การไม่ขายไม่รับซื อคืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง : 

1. บริษัทจัดการจะไม่ขายหรือไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้ว หรือจะหยุดรับคําสั งซื อหรือ
คําสั งขายคืนหน่วยลงทุนได้ เฉพาะในกรณีที กําหนดไว้ ซึ งไม่เกินกรณีดังต่อไปนี 
(1) ตลาดหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิดทําการซื อขายได้ตามปกติ
(2) บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีดังต่อไปนี โดยได้รับความเห็น
ชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(ก) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล
(ข) ไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม หรือ
(ค) มีเหตุจําเป็นอื นใดเพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
ทั งนี การไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้ว หรือการหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนตาม
(ก) (ข) หรือ (ค) ให้กระทําได้ไม่เกินหนึ งวันทําการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน
(3) กองทุนรวมได้ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี เกิดขึ น ซึ งก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อกองทุนรวมอย่างมีนัยสําคัญ
(ก) ตลาดซื อขายหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิดทําการซื อขายได้ตามปกติ ทั งนี เฉพาะในกรณีที กองทุนรวม
ลงทุนในหลักทรัพย์ที ซื อขายในตลาดซื อขายหลักทรัพย์แห่งนั นเกินกว่าร้อยละสิบของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
(ข) มีเหตุการณ์ที ทําให้ไม่สามารถแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และทําให้ไม่สามารถโอนเงินออกจากประเทศ
หรือรับโอนเงินจากต่างประเทศได้ตามปกติ หรือ
(ค) มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าวอยู่
เหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม และผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว
(4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหน่วยลงทุนที รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุน แก่ผู้ลงทุน
เฉพาะราย เนื องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังต่อไปนี 
(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั น ๆ มีส่วนเกี ยวข้องกับการกระทําดังต่อไปนี 
1. การกระทําที เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไม่
ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
2. การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือ
3. การกระทําที เป็นการปฏิบัติตามคําสั งเกี ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน โดยบุคคลผู้มีอํานาจตามกฎหมาย
(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื อทราบข้อเท็จจริงเกี ยวกับลูกค้าได้ในสาระ
สําคัญ

2. เมื อปรากฏเหตุตามข้อ 1 และบริษัทจัดการกองทุนรวมประสงค์จะไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อ
หรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมปฏิบัติดังต่อไปนี 
(1) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุน
โดยพลัน และหากเป็นเหตุตาม ข้อ 1(1) (2) หรือ (3) ให้เปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการ
หยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลันด้วย
(2) รายงานการไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือการหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนพร้อมทั งแสดง
เหตุผล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทุนรวมเปิดนั นให้สํานักงานทราบโดยพลัน
(3) ในกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนหรือหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
ตามข้อ 1(1) (2) และ (3) เกินหนึ งวันทําการให้บริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการดังต่อไปนี ก่อนการเปิดรับคําสั งซื อหรือคํา
สั งขายคืนหน่วยลงทุน
(ก) รายงานการเปิดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนรวมเปิด ณ วันทําการ
สุดท้ายก่อนวันรายงานนั นให้สํานักงานทราบภายในวันทําการก่อนวันเปิดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
(ข) แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเปิดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน
ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการเปิดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนด้วย
วิธีการใด ๆ โดยพลัน

3. บริษัทจัดการจะหยุดการขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้วหรือหยุดรับคําสั งซื อ
หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง โดยราคาขายหน่วย
ลงทุนที ไม่ถูกต้องนั นต่างจากราคาขายหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไปและคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของ
ราคาขายหน่วยลงทุนที ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงาน
การชดเชยราคา ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการ
หยุดขายหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการหยุดรับคําสั งซื อหน่วย
ลงทุนด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน

12. การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

เพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือในกรณีที มีความจําเป็นเพื อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของ
ประเทศ หรือเพื อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศให้บริษัทจัดการหยุด
รับคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดได้เป็นการชั วคราวตามระยะเวลาที เห็นสมควร แต่
รวมแล้วต้องไม่เกิน 20 วันทําการติดต่อกัน เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ขยายระยะเวลาหยุด
รับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกไปได้

13. เงือนไขและข้อจํากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะปฏิเสธคําสั งโอนหน่วยลงทุนหากผู้ลงทุนไม่ใช่ "ผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย" 

บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนภายในประเทศไทย และมีวัตถุประสงค์ที จะไม่เสนอขาย
หน่วยลงทุนของกองทุนกับหรือเพื อประโยชน์ของประเทศสหรัฐอเมริกา พลเมืองสหรัฐอเมริกา รวมถึงผู้ที มีหนังสือเดินทางของ
ประเทศสหรัฐอเมริกาหรือผู้ที มีถิ นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา หรือบุคคลซึ งโดยปกติมีถิ นที อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกอง
ทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าวและบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนซึ งจัดให้มีขึ นและดําเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา บริษัทจัดการจึงขอ
สงวนสิทธิที จะปฏิเสธหรือระงับการสั งซื อ การจัดสรร และ/หรือการโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมสําหรับผู้ลงทุน
ที เป็นบุคคลอเมริกัน (US person) ดังที กล่าวมาข้างต้น เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะไม่จัดสรร และ/หรือปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุนที จะทําให้การถือหน่วยลงทุนเกินข้อจํากัดการถือ
หน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและ
หน้าที ของบริษัทจัดการ

ข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน
ในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัทจัดการมีข้อยกเว้นได้ในกรณีดังต่อไปนี 

(1)  กรณียกเว้นให้ถือหน่วยลงทุนได้โดยไม่จํากัดสัดส่วนสําหรับผู้ถือหน่วยลงทุนดังต่อไปนี 

(ก)  กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ

(ข)  กองทุนประกันสังคม

(ค)  กองทุนการออมแห่งชาติ

(ง)  กองทุนบําเหน็จบํานาญแห่งชาติ

(จ)  กองทุนสํารองเลี ยงชีพ

(ฉ)  กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป

(ช)  กองทุนต่างประเทศที มีลักษณะตาม (ก) ถึง (ฉ)

(ซ)  กองทุนอื นใดที มีลักษณะทํานองเดียวกับกองทุนตาม (ก) ถึง (ฉ)

(ฌ)  นิติบุคคลที จัดตั งขึ นตามกฎหมายไทยนอกเหนือจาก  (ก)  ถึง  (ฉ)  ซึ งไม่อยู่ภายใต้บังคับต้องเสียภาษีเงินไ
นิติบุคคล เช่น ธนาคารออมสิน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มูลนิธิ หรือวัด เป็นต้น

(ญ) บุคคลอื นที ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงานเมื อมีเหตุจําเป็นและสมควร

(2) กรณียกเว้นให้โดยผ่อนคลายสัดส่วนการถือหน่วยลงทุน หรือเมื อเป็นไปตามเงื อนไข ซึ งได้แก่กรณีดังต่อไปนี 

(ก)  กรณีที เป็นการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมอีทีเอฟโดยผู้ลงทุนรายใหญ่และผู้ดูแลสภาพคล่องที ได้รับการแต่ง
ตั งจากบริษัทจัดการ อาจถือหน่วยลงทุนได้โดยไม่จํากัดสัดส่วน ทั งนี เฉพาะในช่วงระยะเวลาตั งแต่วันจดทะเบียน
กองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมจนถึงวันที ครบกําหนดหนึ งปีนับแต่วันที เริ มซื อขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟ
ดังกล่าวในตลาดรอง

(ข)  กรณีของกองทุนรวมที มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนตามอัตราผลประโยชน์ตอบแทนที ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับ
จากการลงทุนในหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจถือหน่วยลงทุนเกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะ
กรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัท
จัดการได้ไม่เกินสัดส่วนที ระบุไว้ในโครงการ ทั งนี เมื อได้รับการผ่อนผันจากสํานักงานตามเหตุจําเป็นและสมควร

(ค)   กรณีที มีเหตุจําเป็นและสมควรอื นใด ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจถือหน่วยลงทุนเกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนตาม
ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและ
หน้าที ของบริษัทจัดการได้แต่ไม่เกินร้อยละห้าสิบของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด โดยได้รับการ
ผ่อนผันจากสํานักงาน ทั งนี ในการผ่อนผันดังกล่าว ให้สํานักงานพิจารณาถึงประโยชน์โดยรวมของผู้ถือหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมดังกล่าวเป็นสําคัญ

14. การจ่ายเงินปันผล : 

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่าย

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : 

14.3. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที ประมาณการได้ที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด) : 

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) : 
ประมาณการค่าธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่าใช้จ่ายทั งหมดข้างต้น ไม่เกินร้อยละ 4.00 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิถัวเฉลี ย (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ ม) 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนทั งหมดไม่เกินร้อยละ 4.00 ต่อปีของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิถัวเฉลี ย (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ ม)

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวม : 

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
อัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วันที คํานวณ *

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
อัตราไม่เกินร้อยละ 0.07 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วันที คํานวณ *

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
อัตราไม่เกินร้อยละ 1.50 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วันที คํานวณ *

15.2.4. ค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการลงทุน : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่าย : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
(1) ค่าใช้จ่ายเพื อวัตถุประสงค์ในการเสนอขายครั งแรกจะจ่ายตามจํานวนที จ่ายจริง โดยทางบัญชีจะตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ของกองทุนเฉลี ยเท่ากันทุกวัน ตลอดอายุโครงการ ได้แก่
(ก) ค่าใช้จ่ายในการจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ การจัดอบรมเผยแพร่ความรู้ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด การส่งเสริมการขาย
ตลอดจนการสัมมนาแนะนํากองทุน ตามที จ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 0.50 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ
(ข) ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที เกี ยวข้องในการจัดตั งกองทุน และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามกฎหมาย
ก.ล.ต.
(2) ค่าใช้จ่ายเพื อการดําเนินงานของกองทุนที เรียกเก็บตามจํานวนที จ่ายจริง โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาตัดจ่ายทั งจํานวน
หรือทยอยตัดจ่ายตามระยะเวลาการใช้งานของค่าใช้จ่ายนั น ได้แก่
(ก) ค่าใช้จ่ายในการจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าสื อโฆษณาประชาสัมพันธ์ การจัดอบรมเผยแพร่ความรู้ ค่าใช้จ่ายด้านการ
ตลาด การส่งเสริมการขายตลอดจนการสัมมนาแนะนํากองทุน ตามที จ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 0.50 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุน
(ข) ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี ค่าที ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามคําสั ง หรือตามกฎหมาย หรือ
ประกาศของสมาคม
(ค) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์และจัดส่งใบแจ้งผลการจัดสรรหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการจัดทําและจัดพิมพ์ ใบคําขอเปิดบัญชี ผู้ถือ
หน่วยลงทุน ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน ใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน เอกสารที เกี ยวข้อง ค่าจัดทําจัดพิมพ์ และจัดส่งหนังสือบอก
กล่าวรายงานต่าง ๆ สาส์นถึงผู้ถือหน่วยลงทุน
(ง) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งเอกสารที เกี ยวกับการแก้ไขเปลี ยนแปลงโครงการ ค่าใช้จ่ายในการลงประกาศในหนังสือพิมพ์
การจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามกฎหมาย ก.ล.ต.
(จ) ค่าจัดทํา ค่าพิมพ์และจัดส่งหนังสือชี ชวนและรายงานประจําปีถึงผู้ถือหน่วยลงทุน
(ฉ) ค่าแปลเอกสารที เกี ยวกับการดําเนินงานของกองทุนเป็นภาษาต่างประเทศ
(ช) ค่าเอกสารทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าเอกสารการลงบัญชีกองทุน
(ซ) ค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) ในการดําเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติหน้าที หรือเรียกค่าสินไหม
ทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการเพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายเพื อรักษาสิทธิของกองทุน ค่าใช้จ่ายในการติดตามหนี ของกองทุน
(ฌ) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระหนี เป็นทรัพย์สินอื นแทนการชําระหนี ด้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนี 
ค่าธรรมเนียมศาล ค่าธรรมเนียมทนายความ ค่าใช้จ่ายในด้านนิติกรรม ค่าประเมินราคา ค่าจดจํานอง ค่าปลดจํานอง ค่าจัด
พิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่าย หรือค่าธรรมเนียมอื นใดที เกี ยวข้องกับทางราชการ ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการรับชําระหนี เป็นทรัพย์สิน
อื นแทนการชําระหนี ด้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนี ค่าใช้จ่ายด้านภาษี ค่าทําประกันภัยดูแล และเก็บรักษาตลอดจน ค่าใช้จ่าย
ในการจําหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สินดังกล่าว
(ญ) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
(ฎ) ค่าธรรมเนียมธนาคารต่าง ๆ ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าประกาศในหนังสือพิมพ์ ค่า
ไปรษณียากรสําหรับหนังสือโต้ตอบกับผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าพาหนะ ค่าใช้จ่ายในการสื อสารโต้ตอบโดยวิธีอื นที มิใช่ทาง
ไปรษณีย์
(ฏ) ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการชําระบัญชีและเลิกกองทุน
(ฐ) ค่าใช้จ่ายที เกิดขึ นจากการติดตามทวงถาม หรือการดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใด ของกองทุนรวม
การคิดค่าใช้จ่ายตาม (1) และ (2) จะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที กําหนดโดยสมาคมนักบัญชี และผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
แห่งประเทศไทย
(3) ค่าธรรมเนียมที เกี ยวกับการซื อหลักทรัพย์ ซึ งจะรวมอยู่ในต้นทุนของค่าซื อหลักทรัพย์เมื อมีการซื อหลักทรัพย์และค่า
ธรรมเนียมที เกี ยวกับการขายหลักทรัพย์จะถูกหักจากค่าขายหลักทรัพย์เมื อมีการขายหลักทรัพย์ ได้แก่
(ก) ค่าอากรแสตมป์
(ข) ค่าธรรมเนียมหรือค่านายหน้าการซื อขายหลักทรัพย์
(ค) ค่าใช้จ่ายอื น ๆ (ถ้ามี) 
(4) ค่าใช้จ่ายที อาจเกิดขึ นจากการลงทุนในต่างประเทศ เช่น ค่าธรรมเนียมการทํารายการซื อ ขาย รับมอบ ส่งมอบทรัพย์สิน
ในต่างประเทศ (Transaction Fee) อากรแสตมป์ และภาษีต่างๆที เกี ยวข้อง ค่าใช้จ่าย หรือค่าธรรมเนียมที ต้องจ่ายตามข้อ
กําหนด หรือกฎหมายของประเทศที กองทุนไปลงทุน ตลอดจนค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้องกับการติดต่อประสานงานกับผู้จัดการ
กองทุนในต่างประเทศ เช่น ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าโทรสารทางไกล เป็นต้น (ถ้ามี) ตามที จ่ายจริง
(5) ค่าใช้จ่ายเกี ยวกับการเก็บรักษาทรัพย์สินในต่างประเทศ (ถ้ามี) นอกเหนือจาก ”ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี”
ตามที จ่ายจริง โดยจะไม่เกินร้อยละ 0.15 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
(6) ค่าใช้จ่ายในการประกันความเสี ยงจากอัตราแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศ หรืออัตราดอกเบี ย (ถ้าม)ี ตามที จ่ายจริง
(7) ใช้จ่ายที เกิดจากการผิดนัดชําระราคา (Failed Trade) 
(8) ค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้อง กับการจัดการกองทุนซึ งมิได้ระบุไว้ในข้อ 23.2 (ถ้ามี) โดยบริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากกองทุนตาม
จํานวนเงินและเวลาที เกิดค่าใช้จ่ายนั นจริง ทั งนี การเรียกเก็บค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะไม่เกินร้อยละ 0.01 ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนโดยบริษัทจัดการจะเป็นผู้รับผิดชอบส่วนที เกินกว่าอัตราที กําหนด

ในกรณีที มีค่าใช้จ่ายตามข้อ (8) บริษัทจัดการจะเปิดเผยแยกเป็นรายการอย่างชัดเจนในหนังสือชี ชวนฉบับข้อมูลสําคัญที ผ ู ้
ลงทุนควรทราบและในรายงานประจําปี ซึ งบริษัทจัดการ จัดทําเมื อสิ นรอบระยะเวลาบัญชีแต่ละปี

ค่าใช้จ่ายตามข้อ (1) และข้อ (2) จะถูกเปิดเผยเป็นยอดรวมของค่าใช้จ่าย ปรากฎในรายการค่าใช้จ่าย การดําเนินงานในงบ
กําไรขาดทุน ของกองทุนซึ งเป็นส่วนหนึ งของรายงานประจําปี

ทั งนี ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั งหมดของกองทุนจะบวกด้วยภาษีมูลค่าเพิ มและภาษีอื นใดในทํานองเดียวกัน

อย่างไรก็ตาม หากมีการเปลี ยนแปลงเกี ยวกับภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดในทํานองเดียวกัน บริษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงการรับรู้ภาษีต่าง ๆ ดังกล่าวโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

15.3. ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Frontend Fee) : มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ไม่เกินร้อยละ 1 ของมูลค่าหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจเก็บค่าธรรมเนียมการขายจากผู้สั งซื อหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มใน
อัตราที ไม่เท่ากัน

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (Backend Fee) : ไม่มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 

15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) : มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
คิดเช่นเดียวกับการคิดค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน โดยอาจคิดค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนแต่ละกลุ่มมนอัตราที ไม่เท่ากัน

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ในอัตรา 50 บาท ต่อรายการ โดยผู้โอนจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวในวันที ยื นคําขอโอนหน่วยลงทุน

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนขอให้บริษัทจัดการออกใบหน่วยลงทุน ทั งนี ภายใต้เงื อนไขข้อ 14.2 หรือขอให้ออกเอกสารแสดงสิทธิ
แทนฉบับเดิมที สูญหาย บริษัทจัดการจะคิดค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนในอัตรา 50 บาท ต่อ 1
ฉบับ

15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
1. ค่าธรรมเนียมการทํารายการซื อขายหน่วยลงทุนตามอัตราที ธนาคารพาณิชย์กําหนด (ถ้ามี)
2. ค่าธรรมเนียมการโอนเงินเพื อซื อหน่วยลงทุนหรือการโอนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือค่าธรรมเนียมการหักเงินจากบัญชีผู้
ซื อหน่วยลงทุน ตามอัตราที ธนาคารพาณิชย์กําหนด (ถ้ามี)
บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าใช้จ่ายอื นๆจากผู้ถือหน่วยลงทุนที ขอให้บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนดําเนินการให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือจากกรณีปกติ ที บริษัทจัดการดําเนินการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย เช่น ค่าใช้จ่ายในการจด
แจ้งจํานํากับนายทะเบียน ค่าแก้ไขเปลี ยนแปลงข้อมูลในทะเบียน เป็นต้น ทั งนี บริษัทจัดการจะคิดค่าธรรมเนียมการดําเนิน
การให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นกรณีพิเศษ ในอัตราไม่เกิน 75 บาท ต่อ 1 รายการ

15.4. วิธีการคํานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม : 

* บริษัทจัดการจะคํานวณค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วย
ลงทุน ทุกวันที มีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิโดยใช้มูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่า
ธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วันที คํานวณ นั นเป็น
ฐานในการคํานวณค่าธรรมเนียม โดยค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะบวกด้วยภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื นใดใน
ทํานองเดียวกัน (ถ้ามี) และบริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการ, ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน เป็นราย
3 เดือน และค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ เป็นรายเดือน

ทั งนี การตัดค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที กําหนดโดยสมาคมบริษัทนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
แห่งประเทศไทยและหากมีการเปลี ยนแปลงเกี ยวกับภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื นใดในทํานองเดียวกัน บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงการรับรู้ภาษีต่าง ๆ ดังกล่าวโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

15.5. การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย : 

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายโดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ โดยบริษัทจะ
ดําเนินการดังต่อไปนี 

1. กรณีเพิ มอัตราค่าธรรมเนียม หรืออัตราค่าใช้จ่ายที บริษัทจัดการได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนและหรือจากกองทุน บริษัท
จัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วันโดยจะติดประกาศที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการและ
ที ทําการทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับเป็นเวลา 3
วันติดต่อกัน ทั งนี การเพิ มอัตราค่าธรรมเนียมหรืออัตราค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะต้องไม่เกินร้อยละ 5 ของอัตราค่าธรรมเนียมหรือ
อัตราค่าใช้จ่ายภายในรอบระยะเวลา 1 ปี

2. กรณีที บริษัทจัดการจะลดค่าธรรมเนียมหรืออัตราค่าใช้จ่าย บริษัทจัดการจะปิดประกาศไว้ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ
และที ทําการทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ทั งนี การเปลี ยนแปลงดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการต้องแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับตั งแต่
วันเปลี ยนแปลง กรณีที สมาคม คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือหน่วยงานที เกี ยวข้องมีการ
เปลี ยนแปลงหลักเกณฑ์ในการตัดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมตามที ระบุเป็นอย่างอื นในอนาคต บริษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงวิธีการตัดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ที บังคับใช้ใหม่ โดยถือว่าได้รับมติจากผู้
ถือหน่วยลงทุนแล้ว

15.6. หมายเหตุ : 

16. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.1. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน : ในประเทศ

16.2. เงื อนไขพิเศษ : 

1. บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกําหนด
ทั งนี กรณีที กองทุนมีการลงทุนในทรัพย์สินต่างประเทศบริษัทจัดการจะใช้อัตราแลกเปลี ยนที เหมาะสม ภายใต้ความเห็นชอบ
ของผู้ดูแลผลประโยชน์ ซึ งเป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือประกาศของสมาคมบริษัทจัดการลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคํานวณ
ทรัพย์สินสุทธิส่วนที ลงทุนในต่างประเทศ
2. บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี 
(2.1) คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการ
(2.2) คํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ทั งนี ให้ใช้มูลค่าหน่วย
ลงทุนของสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาดังกล่าว
(2.3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังต่อไปนี 
(ก) วันทําการก่อนวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศภายในวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด
(ข) วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศภายในวันทําการถัดไป
(ค) วันทําการสุดท้ายของแต่ละเดือน โดยให้ประกาศภายในวันทําการถัดไป ทั งนี เฉพาะในกรณีที กองทุนรวมกําหนดวัน
ทําการซื อขายหน่วยลงทุนแต่ละครั งห่างกันยาวกว่าหนึ งเดือน
(ง) วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล โดยให้ประกาศภายในวันทําการถัดไป
ความใน (ก) มิให้นํามาใช้บังคับกับกองทุนรวมเปิดที ซื อขายหน่วยลงทุนทุกวันทําการ และกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภท
สถาบัน
(4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศ
ภายในวันทําการถัดไป
การประกาศมูลค่าและราคาตามวรรคหนึ ง (3) และ (4) ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมปฏิบัติดังต่อไปนี 
(1) ใช้ตัวเลขทศนิยมตามที กําหนดไว้ในข้อ 3. และต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(2) ดําเนินการด้วยวิธีการใด ๆ เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที เหมาะสม เช่น การประกาศทางหนังสือพิมพ์
หรือการประกาศทางเว็บไซต์ เป็นต้น และภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้ และ
(3) จัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวม และสถานที ทุกแห่งที ผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซื อคืนหน่วยลงทุนใช้ซื อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการกองทุนรวม
จะจัดให้มีข้อมูลดังกล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้

ในกรณีที มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดไม่ถูกต้อง บริษัทจัดการจะดําเนิน
การตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศกําหนด

3. การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือจํานวนหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมเปิด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
(3.1) คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยม ตามหลัก
สากล
(3.2) คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลัก
สากล สําหรับมูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณ ราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมตําแหน่ง
ที  4 ขึ น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตําแหน่ง
ที  5 ทิ ง
(3.3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (3.2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหน่ง โดยตัดทศนิยม
ตําแหน่งที  5 ทิ ง และประกาศราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ตามที คํานวณได้ใน (3.2) 
(3.4) คํานวณจํานวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล แต่จะ ใช ้
ผลลัพธ์เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตําแหน่ง โดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
ในกรณีที มีผลประโยชน์เกิดขึ นจากการคํานวณตาม (3.1) ถึง (3.4) บริษัทจัดการจะนําผลประโยชน์นั นรวมเข้าเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนรวมเปิด

16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : 

ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการที www.assetfund.co.th
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะประกาศ โดยช่องทางอื นใดที เหมาะสม โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
และบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน

16.4. หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

1.ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องน้อยกว่าหนึ งสตางค์ หรือต่างจากราคาหน่วยลงทุน
ที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป แต่ไม่ถึงร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง บริษัทจัดการจะจัดทําและส่งรายงานให้
ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบถึงความผิดพลาดภายใน 7 วันทําการนับแต่วันที พบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และจัดให้มีสําเนา
รายงานดังกล่าวไว้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการเพื อให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้ โดยรายงานดัง
กล่าวจะมีรายการอย่างน้อย ดังต่อไปนี 
(1) ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง
(2) ราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง
(3) สาเหตุที ทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
(4) มาตรการป้องกันเพื อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง ทั งนี เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจาก
ปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือ
ศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง
ในกรณีที เหตุของความผิดพลาดซึ งทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามวรรคหนึ งมีผลต่อเนื องต่อการคํานวณราคาหน่วย
ลงทุนครั งต่อไป เช่น การกําหนดอัตราดอกเบี ยผิดพลาด เป็นต้น บริษัทจัดการจะแก้ไขราคาหน่วยลงทุนให้ถูกต้องนับแต่วันที 
บริษัทจัดการพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องด้วย

2.ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราตั งแต่
ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง บริษัทจัดการจะคํานวณราคาหน่วยลงทุนย้อนหลังนับแต่วันที พบราคาหน่วยลงทุน
ไม่ถูกต้องจนถึงวันที ราคาหน่วยลงทุนถูกต้อง และดําเนินการดังต่อไปนี เฉพาะวันที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องต่างจากราคา
หน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราส่วนตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง

(1) จัดทํารายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาให้เสร็จสิ นภายในวันทําการถัดจากวันที พบว่าราคาหน่วย
ลงทุนนั นไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ภายในวันทําการถัดจากวันที คํานวณราคาหน่วยลงทุนเสร็จ
สิ น เพื อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าวภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการส่งรายงานให้ผู้ดูแล
ผลประโยชน์ ทั งนี รายงานดังกล่าวจะมีรายการอย่างน้อยดังต่อไปนี 
(ก) ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง
(ข) ราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง
(ค) สาเหตุที ทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
(ง) การดําเนินการของบริษัทจัดการเมื อพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
ทั งนี บริษัทจัดการจะจัดให้มีสําเนารายงานตาม (1) ไว ้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการ เพื อให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
สามารถตรวจสอบได้
(2) แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนที ถุกต้องภายในวันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาตาม (1)
(3) ประกาศชื อกองทุนรวมที มีการแก้ไขราคาตาม (2) และวัน เดือน ปีที มีการแก้ไขราคาตาม (2)ในหนังสือพิมพ์รายวันอย่าง
น้อยหนึ งฉบับภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว
(4) ชดเชยราคาให้แล้วเสร็จและแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที ได้ซื อหรือขายคืนหน่วยลงทุน
ในช่วงระยะเวลาที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องทราบถึงการแก้ไขราคาตาม (2) และการชดเชยราคา ภายใน 5 วันทําการนับแต่
วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว
(5) จัดทํารายงานมาตรการป้องกันเพื อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าว พร้อมทั งสําเนารายงานการ
แก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาที จัดทําตาม (1) ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 7 วันทําการนับ
แต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคานั น เว้นแต่ในกรณีที 
ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ บริษัทจัดการจะไม่ส่งรายงานมาตรการป้องกัน
ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่จะส่งสําเนาเอกสารที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่าการที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมี
สาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้แทน

3. ในการชดเชยราคาตามข้อ 2 (4) บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี 
(1) กรณีราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องตํ่ากว่าราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง (understate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี 
(ก) กรณีที เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับ
ส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องหากปรากฏว่าผู้ซื อหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลือ
อยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จะต้องลด บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวน
เท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วยลงทุนที เหลืออยู่นั นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับ
ส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื อชดเชยราคาให้แก่กองทุนเปิด เว้นแต่การที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมา
จากปัจจัยภายนอกที 
ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื อขายหลัก
ทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว
(ข) กรณีที เป็นการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่า
เท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับ
ส่วนต่างของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน แต่หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่
บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน
(2) กรณีราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องสูงกว่าราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง (overstate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี 
(ก) กรณีที เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับ
ส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่าง
ของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุน
(ข) กรณีที เป็นการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่า
เท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องหากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วย
ลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จะต้องลด บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการ
เองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วยลงทุนที เหลืออยู่นั นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็น
จํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื อชดเชยราคาให้แก่กองทุนเปิด เว้นแต่การที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูก
ต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว
ในกรณีที บริษัทจัดการต้องชดเชยราคาเป็นเงินให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนรายใดมีมูลค่าไม่ถึงหนึ งร้อย
บาท บริษัทจัดการอาจนําเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที มีการจ่ายเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุน แต่ถ้าบุคคลดังกล่าว
ไม่มีสถานะเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจัดการจะชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาการจ่ายเงินของกองทุนเปิดเพื อชดเชย
ราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนตาม (1) (ข) หรือผู้ซื อหน่วยลงทุนตาม 2(ก) บริษัทจัดการอาจจ่ายเงินของบริษัทจัดการเอง
แทนกองทุนเปิดก็ได้

4. บริษัทจัดการจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที เกิดขึ นจากราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง เช่น ค่าใช้จ่ายในการประกาศการแก้ไข
ราคาตามข้อ 2(3) ในหนังสือพิมพ์ ค่าออกเช็ค ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเงินชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุนและผู้ขายคืน
หน่วยลงทุน เป็นต้น เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้

17. ชื อผู้เกี ยวข้อง : 

17.1. ชื อบริษัทจัดการ : 

ชื อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนแอสเซท พลัส จํากัด

17.2. ชื อผู้ดูแลผลประโยชน์ : 

ชื อ : ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)

17.3. ชื อผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : 

ไม่มี

17.4. ชื อของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : 

ชื อ :

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

17.5. ที ปรึกษา : 

17.5.1. ชื อที ปรึกษาการลงทุน : 

ชื อ :

17.5.2. ชื อที ปรึกษากองทุน : 

17.6. ผู้สอบบัญช ี: 

ชื อ : นาย ประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์

ชื อ : นาย เทอดทอง เทพมังกร

ชื อ : นางสาว ชมภูนุช แซ่แต้

ชื อ : นาย ไกรสิทธิ ศิลปมงคลกุล

รายละเอียดเพิ มเติม (ผู้สอบบัญช)ี : 

หรือบุคคลอื นที ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี โดยบริษัทจัดการจะแจังให้สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

17.7. การแต่งตั งคณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : 

18. รอบระยะเวลาบัญชีประจําปีของกองทุนรวม : 

18.1. วันที สิ นสุดรอบบัญช ี: วันที เดือน

18.2. วันที สิ นสุดรอบบัญชีครั งแรก : วันที 

18.3. รายละเอียดเพิ มเติม : 

ประมาณ 12 เดือนนับจากวันที จดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม

ทั งนี บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะขยายรอบระยะเวลาบัญชีสุดท้ายของกองทุนให้สิ นสุด ณ วันเลิกกองทุนได้ โดยรอบระยะ
เวลาบัญชีดังกล่าวจะไม่เกิน 15 เดือน ซึ งบริษัทจัดการจะจัดทํางบการเงินเพียงรอบเดียว ณ วันเลิกกองทุน

19. การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ :

19.1 การแก้ไขเพิ มเติมโครงการตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากปรากฏว่ามติของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่เกินร้อยละห้า
สิบห้าของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของโครงการ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมส่งเอกสารหลักฐานเกี ยวกับ
การขอมติและการนับมติไปยังผู้ดูแลผลประโยชน์ เพื อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองผลการนับมตินั น

มติของผู้ถือหน่วยลงทุนตามวรรคหนึ ง หมายความว่า มติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุน
รวมกันเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของโครงการ

19.2 ในกรณีที กองทุนรวมใดมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนนอกจากจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลัก
เกณฑ์เกี ยวกับการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนที กําหนดไว้ในข้อผูกพัน หรือที กําหนดไว้ในมาตรา 129 หรือตามที กําหนดใน
ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที ของ
บริษัทจัดการ การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์เพิ มเติมดังต่อไปนี ด้วย

(1) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้รับผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนไม่
เท่ากัน ให้ได้รับมติผู้ถือหน่วยลงทุนที ถือหน่วยลงทุนชนิดที ได้รับผลกระทบเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิด

(2) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใด ให้ได้รับมติผู้ถือหน่วยลงทุนที ถือ
หน่วยลงทุนชนิดที ได้รับผลกระทบเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิด

(3) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ งให้ได้รับมติผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดที ได้รับผลกระ
ทบเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนชนิดนั น

19.3 ในกรณีที การแก้ไขเพิ มเติมโครงการหรือวิธีการจัดการได้กระทําตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะแจ้งให้
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับตั งแต่วันถัดจากวันที ได้มีมติแก้ไขและแจ้งการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ
จัดการกองทุนรวมหรือวิธีการจัดการไปยังผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายและจะประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ
ภายใน 15 วันนับตั งแต่วันถัดจากวันที ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือวันที ได้มีมติให้แก้ไขเพิ ม
เติม แล้วแต่กรณี

เว้นแต่กฎหมาย ก.ล.ต. กําหนดเป็นอย่างอื น ในการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนหรือแก้ไขวิธีจัดการ หากมิได้กระทํา
ตามมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที 
จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของโครงการจัดการกองทุนรวม จะต้องได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมติดังกล่าว ให้เป็นไปตามข้อกําหนดในข้อ
ผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การขอมติเพื อแก้ไขเพิ มเติมโครงการเป็นไปตามที กําหนดไว้
ในมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

19.4 ในการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ หากไม่สามารถดําเนินการตามมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ เนื องจากข้อ
จํากัดในการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการ
ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการอาจดําเนินการขอรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ตามแนวทางที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดได้

หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมติดังกล่าว ให้เป็นไปตามข้อกําหนดในข้อ
ผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การขอมติเพื อแก้ไขเพิ มเติมโครงการเป็นไปตามที กําหนดไว้
ในมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

20. ข้อกําหนดอื น ๆ : 

1. ในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนตามนัยข้อ 4 ของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่า
ด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับการดํารงความเพียงพอของเงินกองทุน และการทําประกันภัยความรับผิดของบริษัทจัดการ บริษัท
จัดการจะเปลี ยนให้บริษัทจัดการรายอื นเข้าจัดการกองทุนรวมแทน ด้วยวิธีขอรับความเห็นชอบจากสํานักงาน หรือ ขอมติโดย
เสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้ว
ทั งหมดของกองทุนรวมภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที บริษัทจัดการรู้ หรืออาจรู้ถึงการไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงิน
กองทุนดังกล่าว ทั งนี หากมีเหตุจําเป็นและสมควร บริษัทจัดการอาจขอให้สํานักงานพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้ โดย
การคัดเลือกบริษัทจัดการรายใหม่จะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ และ ในกรณีที มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ นจาก
การเปลี ยนบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว

หากบริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการภายในระยะเวลาที กําหนด บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุนรวมต่อไป

2. ในกรณีที บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้ว
ทั งหมด บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องไม่นับคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนั นในส่วนที เกินกว่าหนึ งในสามของ
จํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด และดําเนินการแก้ไขสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนของบุคคลหรือกลุ่มบุคคล
เดียวกันนั นให้มีจํานวนไม่เกินหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนรวมนั นภายในสองเดือน
นับแต่วันที ปรากฏกรณีดังกล่าว หรือดําเนินการเลิกกองทุนรวมนั นทันที เว้นแต่เข้าข้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการตลาด
ทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัทจัดการ

3. บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื อกองทุนจากบุคคลที เป็นผู้ให้บริการ อันเนื องมาจากการใช้บริการของบุคคล
ดังกล่าวในการจัดการกองทุนได้ แต่ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 
(1) ผลประโยชน์ตอบแทนที รับไว้นั นต้องเป็นทรัพย์สินที มีมูลค่าในทางเศรษฐกิจและต้องเกี ยวกับบทบาทโดยตรงของความ
เป็นกองทุนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
(2) ต้องไม่มีพฤติกรรมที แสดงให้เห็นว่าบริษัทจัดการใช้บริการของบุคคลนั นบ่อยครั งเกินความจําเป็นเพื อให้กองทุนได้รับ
ประโยชน์จากบุคคลดังกล่าว (churning) 
ในการจัดสรรผลประโยชน์ตามวรรคหนึ งให้แก่กองทุนที อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ บริษัทต้องกระทําด้วย
ความเป็นธรรมและคํานึงถึงลักษณะและประเภทหลักทรัพย์ที อาจมีไว้ได้ของกองทุนนั นด้วย

4. ตัวชี วัด (Benchmark) ของการลงทุนในกองทุนนี จะเปรียบเทียบกับอัตราผลตอบแทนของการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลอายุ
ประมาณ 5 ปี ที ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี ไทย (ThaiBMA) (35%) และอัตราผลตอบแทนของการลงทุนใน
พันธบัตรรัฐบาลอาย ุ5 ปี ของประเทศที ลงทุน ณ วันที ลงทุน บวกด้วยส่วนชดเชยความเสี ยงจากการลงทุน (Spread) อันดับ
ความน่าเชื อถือ BBB ณ วันที ลงทุนปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี ยงอัตราแลกเปลี ยนเพื อคํานวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงิน
บาท ณ วันที ลงทุน (65%)

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ ที จะเปลี ยนแปลงเกณฑ์มาตรฐานในการวัดผลการดําเนินงาน เพื อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ
นโยบายของกองทุนหลักตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน โดย
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า และจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสมาคม
บริษัทจัดการลงทุนประกาศกําหนด

ทั งนี กรณีที มีการเปลี ยนแปลงตัวชี วัดของการลงทุนอันเนื องมาจากปัจจัยภายนอก เช่น มีการยกเลิกการคํานวณดัชนีดังกล่าว
หรือหน่วยงานที กํากับดูแลมีการเปลี ยนแปลงตัวชี วัด เป็นต้นบริษัทจัดการสงสนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงตัวชี วัดดังกล่าว โดยไม่
ถือเป็นการแก้ไขโครงการ โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ สํานักงานของ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนและประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

5. ข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน

บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดจะถือหน่วยลงทุนได้ไม่เกินหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด
ของกองทุนรวม

6. ข้อกําหนดเกี ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกัน
ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายที เรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ งต่อไปจะเรียก
ว่า FATCA) โดยมีผลบังคับใช้วันที  1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าวกําหนดให้สถาบันการเงินที ไม่ใช่สัญชาติ
อเมริกันนอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานข้อมูลเกี ยวกับบัญชีของบุคคลที อยู่ใน
บังคับต้องเสียภาษีให้กับประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ งรวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล สัญชาติอเมริกัน ผู้ซึ งมีถิ นที อยู่ถาวรใน
สหรัฐอเมริกา และผู้ซึ งมีถิ นที อยู่ทางภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึ งเปิดหรือมีไว้กับ FFI นั น นอกจากนี ยังปรากฎด้วยว่าในปัจจุบนัมี
รัฐบาลในหลายประเทศกําลังดําเนินการออกกฎหมายที มีข้อกําหนดและหลักเกณฑ์ในลักษณะที คล้ายคลึงกับ FATCA (ซึ งต่อ
ไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดังกล่าวว่า “กฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง”) 
กองทุนรวมและบริษัทจัดการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ งถูกกําหนดให้ต้องเข้าผูกพันตนกับหน่วยงาน
สรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหน้าที ต้องรายงานข้อมูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสัญชาติอเมริกันและ
บุคคลที มีลักษณะตามหลักเกณฑ์ที  FATCA กําหนด หน้าที ในการตรวจสอบข้อมูลลูกค้าเพื อหาความสัมพันธ์ของลูกค้ากับ
ประเทศสหรัฐอเมริกา และรวมถึงหน้าที ในการกําหนดให้ลูกค้าบางประเภทต้องจัดทําเอกสารยืนยันตนตามหลักเกณฑ์ของ
FATCA เป็นต้น

ภายใต้ข้อกําหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เข้าผูกพันตนเพื อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ FATCA (กล่าวคือ มีสถานะ
เป็น NonParticipating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทุนรวมนั นจะได้รับผลกระทบที สําคัญในสองกรณี
คือ
(1) ต้องถูกหักเงินในอัตรา 30 % ของเงินที กองทุนรวมจะได้รับจากรายได้ ผลประโยชน์หรือเงินจากการขายทรัพย์สินทางการ
เงินในประเทศสหรัฐอเมริกา (เงินลงทุนทางตรง) ซึ งจะเริ มต้นตั งแต่วันที  1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป และเงินลงทุน
ทางอ้อมในทรัพย์สินทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Passthru) ซึ งอาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกับสถาบันการเงิน
อื นๆ นอกประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ งจะเริ มต้นตั งแต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป โดย FATCA กําหนดให้สถาบันการเงินของประเทศ
สหรัฐอเมริกาและ FFI ที เข้าร่วมผูกพันตนตามข้อกําหนดของ FATCA (ซึ งรวมถึงธนาคารและสถาบันการเงินในประเทศไทย
ผู้รับฝากทรัพย์สิน ผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน) มีหน้าที ดําเนินการหักเงิน ณ ที จ่ายดังกล่าวก่อนชําระให้กับ
กองทุนรวมที เป็น NPFFI 
(2) ธนาคารและสถาบันการเงินทั งในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทั งผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้
สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน ที เข้าร่วมผูกพันตามข้อกําหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือระงับการทําธุรกรรม
ทางการเงินหรือยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรือบริษัทจัดการ ซึ งอาจทําให้กองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการ
ลงทุนต่อไปได้ และ/หรือดําเนินการลงทุนได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจทําให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถทํารายการ
ผ่านทางผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุนได้อีกต่อไป
เพื อมิให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมได้รับผลกระทบในการดําเนินงานรวมทั งเพื อเป็นการรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วย
ลงทุนโดยรวม บริษัทจัดการและกองทุนรวม (โดยบริษัทจัดการ) จึงเข้าผูกพันตนเพื อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และข้อกําหนด
ของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง และเพื อให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใต้ข้อกําหนด
และหลักเกณฑ์ของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องได้ บริษัทจัดการและกองทุนรวม (ซึ งรวมทั งผู้ที เกี ยวข้องกับการปฎิบัติ
งานของกองทุน เช่น ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน) จึงขอสงวน
สิทธิในการดําเนินการดังนี 
(1) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามที กฎหมายต่างประเทศที 
เกี ยวข้องกําหนด) ให้คํายินยอมบริษัทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการนําส่งข้อมูล (เช่น ชื อ ที อยู่ เลขประจําตัวผู้เสีย
ภาษีของสหรัฐอเมริกา จํานวนและมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ จํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือเงินปันผลที ได้รับ เป็นต้น)
มีอยู่ในบัญชีทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนนั นกับบริษัทจัดการ ให้กับหน่วยงานของรัฐทั งในและต่างประเทศ ตามข้อกําหนด
ของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง
(2) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนนําส่งข้อมูล เอกสาร และ/หรือคํายินยอม เพิ มเติม เพื อยืนยันหรือพิสูจน์ทราบความเกี ยวข้อง
กับประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสัญชาติอเมริกันหรือการให้ข้อมูลตามหัวข้อที กําหนดไว้ในแบบ
ฟอร์มของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจ้งปรับปรุงข้อมูลเมื อข้อมูลที เคยให้ไว้มีการเปลี ยนแปลง
เป็นต้น รวมถึงนําส่งหลักฐานเพื อยืนยันการเข้าร่วมใน FATCA หรือกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง (ในกรณีที เป็นลูกค้า
สถาบันการเงิน) ทั งนี เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายดังกล่าว
(3) ดําเนินการอื นใดเพื อให้สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง

เพื อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบที จะเกิดต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทั งเพื อให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วย
ลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ มขึ นหากมีการดําเนินการที สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องข้างต้น ในกรณีที ผู้
ถือหน่วยลงทุนปฏิเสธการดําเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวน
สิทธิในการดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี ตามความจําเป็นและความเหมาะสม โดยถือว่าผู้ถือหน่วย
ลงทุนดังกล่าวรับทราบการดําเนินการตามที บริษัทจัดการแจ้งนี แล้ว และ/หรือได้ดําเนินการตามข้อตกลงที ได้ระบุไว้ในคําขอ
เปิดบัญชี
(1) ไม่รับคําสั งซื อ/ สับเปลี ยน/ โอน หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว
(2) ระงับหรือหยุดให้บริการ และดําเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว
(3) ดําเนินการหักเงิน ณ ที จ่ายจากรายได้เงินลงทุน เงินปันผลและ/หรือเงินที ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน
รายนั นได้ เพื อให้สอดคล้องกับเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง ทั งนี ต้องไม่ขัดกับกฎหมายของ
ประเทศไทย
(4) ดําเนินการอื นใดอันเป็นการป้องกันหรือลดผลกระทบ หรือทําให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ ม
ขึ น หากมีการดําเนินการที สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องข้างต้น
การดําเนินการดังกล่าวถือเป็นความจําเป็น และเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะเป็นการกระทําเพื อหลีก
เลี ยงมิให้บริษัทจัดการและกองทุนมีการดําเนินการที ไม่สอดคล้องข้อบังคับของ FATCA และกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง
อันจะทําให้กองทุนอาจต้องถูกหัก ณ ที จ่าย หรือถูกปิดบัญชีธนาคารตามที กล่าวแล้วข้างต้น ซึ งในทางปฏิบัติบริษัทจัดการจะ
เลือกดําเนินการเฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามที กฎหมายต่าง
ประเทศที เกี ยวข้องกําหนด)เท่านั น

ทั งนี ในกรณีที กฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิ มเติมข้อกําหนดเพื อรองรับการดําเนินการตามที บริษัทจัดการได้สงวนสิทธิไว้ข้างต้น
บริษัทจัดการ(รวมถึงผู้ที เกี ยวข้อง) จะดําเนินการตามข้อกําหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนําส่งข้อมูลของผู้ถือ
หน่วยลงทุนไปยังหน่วยงาน หรือดําเนินการอื นใดที ราชการกําหนด โดยไม่จําเป็นต้องร้องขอต่อผู้ถือหน่วยลงทุน

7. บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนภายในประเทศไทย และมีวัตถุประสงค์ที จะไม่เสนอขาย
หน่วยลงทุนของกองทุนกับหรือเพื อประโยชน์ของประเทศสหรัฐอเมริกา พลเมืองสหรัฐอเมริกา รวมถึงผู้ที มีหนังสือเดินทางของ
ประเทศสหรัฐอเมริกาหรือผู้ที มีถิ นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา หรือบุคคลซึ งโดยปกติมีถิ นที อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกอง
ทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าวและบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนซึ งจัดให้มีขึ นและดําเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา บริษัทจัดการจึงขอ
สงวนสิทธิที จะปฏิเสธหรือระงับการสั งซื อ การจัดสรร และ/หรือการโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมสําหรับผู้ลงทุน
ที เป็นบุคคลอเมริกัน (US person) ดังที กล่าวมาข้างต้น เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก

21. มาตรการเยียวยากรณีบริษัทจัดการปฏิบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์เกี ยวกับการอนุมัติให้จัดตั ง
กองทุนรวมเป็นการทั วไป : 

ในกรณีที บริษัทจัดการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี ยวกับการอนุมัติให้จัดตั งกองทุนรวมแบบ autoapprove และการ
ฝ่าฝืนหรือการไม่ปฏิบัตินั นก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ลงทุน บริษัทจัดการจะดําเนินการเยียวยาความเสียหายให้แก่ผู้ลงทุน
โดยไม่ชักช้า โดยในกรณีที ไม่สามารถตกลงกันได้ บริษัทจัดการจะยินยอมให้นําข้อพิพาทเข้าสู่การพิจารณาของ
อนุญาโตตุลาการ

22. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที ปฏิบัติตามโครงการจัดการกองทุนรวม ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ
กองทุนรวม และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ และคําสั งที ออกโดยอาศัยอํานาจแห่ง
กฎหมายดังกล่าว ทั งนี ในกรณีที ข้อกําหนดในโครงการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งดังกล่าว
หากบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งนั น ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุน
รวมได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามโครงการแล้ว

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม โดยผู้ดูแล
ผลประโยชน์มีอํานาจลงนามในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การลงนามในข้อผูกพัน
ของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ได้รับการแต่งตั งโดยชอบ ให้ถือว่าผูกพันผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง

การที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจัดการกองทุน
รวมนี ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที จะผูกพันตามข้อกําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมและ
ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม

โครงการจัดการกองทุนรวมที ผ่านการอนุมัติจากสํานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็น
ส่วนหนึ งของข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม

REFERENCE CODE : 

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอเทิร์มฟันด์ 5Y1

10/11/2558 รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม  [0692/2558] หน้า 13 / 30



คําจํากัดความ / คํานิยาม : 

กองทุน หมายถึง กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอเทิร์มฟันด ์5Y1

โครงการ หมายถึง โครงการจัดการกองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอเทิร์มฟันด ์5Y1 

บริษัทจัดการ หมายถึง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จํากัด

หน่วยลงทุน หมายถึง หน่วยลงทุนของกองทุน

หนังสือชี ชวน หมายถึง หนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุน หมายถึง ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน

ผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย หมายถึง ผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ที กจ.9/2555 ว่าด้วยการกําหนดนิยามผู้ลงทุนสถาบันและผ้ลงทุนรายใหญ่ และที แก้ไขเพิ มเติม

ผู้ดูแลผลประโยชน์ หมายถึง ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) 

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน หมายถึง บุคคลที บริษัทจัดการกองทุนรวมมอบหมายให้ทําหน้าที ขายหรือรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนแล้วแต่กรณี ของกองทุน

นายทะเบียน หมายถึง นายทะเบียนหน่วยลงทุน

ผู้สอบบัญชี หมายถึง ผู้สอบบัญชีของกองทุน

วันทําการ หมายถึง วันเปิดทําการตามปกติของบริษัทจัดการ

เสนอขายครั งแรก หมายถึง เสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก

จองซื อ หมายถึง จองซื อหน่วยลงทุนในการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก

หนังสือรับรองสิทธิ หมายถึง หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน

มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหารด้วยจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดตามทะเบียน
หน่วยลงทุน เมื อสิ นวันที คํานวณนั น โดยคํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขที มีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษ
ทศนิยมตามหลักสากล

ตลาดหลักทรัพย์ หมายถึง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สมาคมตลาดตราสารหนี ไทย หมายถึง สมาคมตลาดตราสารหนี ไทย ซึ งจัดตั งขึ นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์

บริษัทจดทะเบียน หมายถึง บริษัทที มีหุ้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทขึ นทะเบียน หมายถึง บริษัทที มีหลักทรัพย์ซื อขายในสมาคมตลาดตราสารหนี ไทย

ใบแสดงสิทธิ หมายถึง ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (depositary receipt) 

หลักทรัพย์อ้างอิง หมายถึง หลักทรัพย์ประเภทใดประเภทหนึ งที ออกโดยบริษัทจดทะเบียนและใช้เพื อรองรับใบแสดงสิทธิ

คําเสนอซื อ หมายถึง คําเสนอซื อหลักทรัพย์ของกิจการเป็นการทั วไปที ผู้ทําคําเสนอซื อต้องปฏิบัติตามประกาศว่าด้วยหลัก
เกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื อครอบงํากิจการ

แก้ไขราคาย้อนหลัง หมายถึง แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องโดยแก้ไขราคาย้อนหลัง
ตั งแต่วันที ราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องจนถึงปัจจุบัน

การชดเชยราคา หมายถึง การเพิ มหรือลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที มีราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
หรือการจ่ายเงินซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องแทนการเพิ มหรือลด
จํานวนหน่วยลงทุน

กิจการ หมายถึง บริษัทที มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทที มีหลักทรัพย์ซื อขายในศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์
หรือบริษัทมหาชนจํากัด

กลุ่มกิจการ หมายถึง บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีที สภาวิชาชีพบัญชีกําหนดเกี ยวกับการจัดทํางบการเงิน
รวม

สถาบันการเงิน หมายถึง สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยดอกเบี ยเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงิน

สมาคม หมายถึง สมาคมที เกี ยวเนื องกับธุรกิจหลักทรัพย์ที ได้รับอนุญาตและจดทะเบียนกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
โดยมีวัตถุประสงค์เพื อทําการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทที เกี ยวกับการจัดการลงทุน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

กฎหมาย ก.ล.ต. หมายถึง พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ
หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ปัจจุบันและที แก้ไขเพิ มเติม

มูลค่าธุรกรรม หมายถึง ราคาซื อรวมผลประโยชน์ที กองทุนพึงได้รับจากธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืนจนถึงวันที มีการ
คํานวณ

1. ชื อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

1.1. ชื อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอเทิร์มฟันด์ 5Y1 

1.2. ชื อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  Asset Plus AI Term Fund 5Y1 

1.3. ชื อย่อ :  ASPAITF5Y1 

1.4. ประเภทโครงการ :  กองทุนเปิด

1.5. ประเภทการขาย :  ขายครั งเดียว

1.6. การกําหนดอายุโครงการ :  กําหนด

1.7. อายุโครงการ : 5  ปี   เดือน   วัน

1.8. อายุโครงการถึงวันที  (กรณีกําหนดอายุเป็นช่วงเวลา) : 

1.9. เงื อนไข (อายุโครงการ) : 

ประมาณ 5 ปี แต่ไม่ต่ํากว่า 4 ปี 11 เดือน และไม่เกิน 5 ปี 1 เดือน นับตั งแต่วันถัดจากวันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุน
รวม โดยบริษัทจัดการจะแจ้งวันครบอายุโครงการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบทางไปรษณีย์ ภายใน 30 วันนับตั งแต่วันถัดจากวัน
จดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะยุติการจัดตั งโครงการ หากหลังจากปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก มูลค่าหน่วยลงทุนที 
จําหน่ายได้แล้วทั งหมดคํานวณตามมูลค่าที ตราไว้ของหน่วยลงทุนตํ่ากว่ามูลค่าขั นตํ่าที จะลงทุนในหลักทรัพย์ได้ตาม
วัตถุประสงค์ของกองทุน โดยบริษัทจัดการจะคืนเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนตามที ระบุไว้ในข้อ 5.2.7
“การคืนเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุน”

1.10. ลักษณะโครงการ :  กองทุนรวมที เสนอขายเฉพาะผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย

2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที ตราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที 
เสนอขาย : 

2.1. จํานวนเงินทุนของโครงการ : 1,000,000,000.00 บาท

2.2. เงื อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) : 

ระหว่างระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจํานวนเงินทุนของ
โครงการได้ไม่เกิน ร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ

2.3. มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย : 10.0000 บาท

2.4. จํานวนหน่วยลงทุน : 100,000,000.0000 หน่วย

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรก : 10 บาท

2.6. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก : 50,000.00 บาท

2.7. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป : 

2.8. มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด

2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่าของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด

2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด

2.12. รายละเอียดเพิ มเติม : 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน
ลักษณะพิเศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า ประเภทและอัตราส่วนการ
ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

เพื อเพิ มทางเลือกในการลงทุนสําหรับผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย (accredited investors) ที มีศักยภาพในการดูแลตนเอง ที มุ่งหวัง
ผลตอบแทนที ดี และยอมรับความเสี ยงของการลงทุนได้ในระดับสูง

3.2. ชนิดกองทุนรวม :  ลงทุนโดยตรง

3.3. ประเภทกองทุนรวม :  ทั วไป

3.4. นโยบายการลงทุน :  ตราสารแห่งหนี 

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้าม)ี :  

3.6. การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) :  ลงทุน
เพื อ การลดความเสี ยง (Hedging)

3.7. การลงทุนในตราสารที มีลักษณะของสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ไม่ลงทุน

3.8. ลักษณะพิเศษ : 

ไม่มี

3.9. รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 

รายละเอียดเพิ มเติมเกี ยวกับนโยบายการลงทุน

1. กองทุนมีนโยบายที จะลงทุนในตราสารแห่งหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน ตราสารทางการเงิน และ/หรือเงินฝาก และ/หรือหลัก
ทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดให้กองทุนลงทุนได้

2. กองทุนอาจจะพิจารณาลงทุนในตราสารแห่งหนี ต่างประเทศ และอาจเข้าทําสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives)โดยมี
วัตถุประสงค์เพื อลดความเสี ยง (Hedging) จากการลงทุน ตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกําหนด
โดยจะไม่ลงทุนในหรือมีไว้ซึ งตราสารที มีลักษณะของสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured note)

3. กรณีที กองทุนมีการลงทุนในต่างประเทศ บริษัทจัดการมีนโยบายที จะทําการป้องกันความเสี ยงด้านอัตราแลกเปลี ยนเงินตรา
ต่างประเทศเต็มจํานวน (Fully hedge)

4. กองทุนอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ งตราสารแห่งหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือตํ่ากว่าที สามารถลงทุนได้ (NonInvestment
Grade) และ/หรือตราสารที ไม่ได้รับการจัดอ้นดับความน่าเชื อถือ (Unrated Securities) ซึ งเป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือได้รับ
ความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

3.10. การลงทุนในต่างประเทศ : ลงทุนในต่างประเทศบางส่วน
วงเงินการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน ไม่เกิน 0  ล้านเหรียญ หรือไม่เกินร้อยละ 79.00  ของ NAV
และมีนโยบายลดหรือป้องกันความเสี ยงจากอัตราแลกเปลี ยนทั งหมดที มีอยู่

3.11. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 

กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในต่างประเทศไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและไม่เกินวงเงินที ได้รับจัดสรร

3.12. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.12.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในประเทศ : 

บริษัทจัดการจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื นอย่างใดอย่างหนึ งหรือหลาย
อย่างตามที ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนประกาศกําหนดดังต่อไปนี รวมถึงการลงทุนในหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือหาดอกผลโดย
วิธีอื นอย่างใด ตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการกํากับตลาดทุนจะได้มี
ประกาศแก้ไขหรือเพิ มเติม หรือผ่อนผันให้กองทุนรวมสามารถลงทุนได้เพิ มเติมในอนาคตอีกด้วย
3.12.1.1 ตราสารแห่งหนี ในประเทศ ได้แก่ หลักทรัพย์ ตราสาร หรือสัญญา ที เสนอขายในประเทศ หรือมีผู้ออกหรือคู่สัญญา
เป็นนิติบุคคลที จัดตั งขึ นตามกฎหมายไทย ดังต่อไปนี 
(1) ตราสารแห่งหนี ที มีลักษณะคล้ายเงินฝาก ได้แก่
(1.1) ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน บัตรเงินฝาก หรือหุ้นกู้ระยะสั น ที ธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น ธนาคารพาณิชย์ หรือ
บริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกัน
(1.2) ตั วแลกเงินหรือตั วสัญญาใช้เงินที บริษัทหลักทรัพย์ที ประกอบธุรกิจประเภทการให้สินเชื อเพื อธุรกิจหลักทรัพย์เป็นผู้ออก
ซึ งกําหนดวันใช้เงินตามตั วไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตั ว และเป็นตั วเมื อทวงถามหรือเมื อได้เห็น
(1.3) ตั วแลกเงินหรือตั วสัญญาใช้เงินอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที ออก ซึ งมีอันดับความน่าเชื อถือดังต่อไปนี 
(ก) อันดับความน่าเชื อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับแรก ทั งนี ในกรณีที เป็นอันดับความน่าเชื อถือของผู้
ออกตราสาร ต้องเป็นอันดับความน่าเชื อถือที ได้มาจากการจัดอันดับความน่าเชื อถือระยะสั น (shortterm rating) ด้วย หรือ
(ข) อันดับความน่าเชื อถือของผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกัน อยู่ในอันดับที สามารถลงทุนได ้(investment
grade) ทั งนี โดยการจัดอันดับความน่าเชื อถือของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื อถือภายใต้ชื อ Standard & Poor หรือ
Moody’s หรือ Fitch หรือสถาบันอื นที สํานักงานกําหนดเพิ มเติม
(2) ตราสารแห่งหนี ทั วไป ได้แก่
(2.1) ตราสารภาครัฐไทย อันได้แก่
(ก) ตั วเงินคลัง
(ข) พันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
(ค) พันธบัตร ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน หุ้นกู้ หรือใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้นกู้ ที กระทรวงการคลังหรือกองทุนเพื อการ
ฟื นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินเป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล หรือผู้ค้ําประกัน
(2.2) ตราสารภาครัฐต่างประเทศ อันได้แก่ ตราสารที มีรูปแบบทํานองเดียวกับตราสารภาครัฐไทยที รัฐบาลต่างประเทศ
องค์การหรือหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศ รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศ เป็นผู้ออก
หรือผู้ค้ําประกัน ทั งนี ตราสารดังกล่าวต้องมีลักษณะตามเงื อนไขท้ายข้อ 3.12.1.1 ด้วย
(2.3) ตราสารที เปลี ยนมือได้ ซึ งหมายถึง พันธบัตร ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน หรือหุ้นกู้ที ไม่รวมถึงหุ้นกู้แปลงสภาพและหุ้น
กู้อนุพันธ์ ที สํานักงานอนุญาตให้เสนอขายในลักษณะทั วไปหรือในลักษณะจํากัด หรือที ออกภายใต้ข้อผูกพันที กําหนดและ
อนุญาตโดยกระทรวงการคลัง หรือที นิติบุคคลที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ นเป็นผู้ออก หรือที เป็นหลักทรัพย์ที ออกใหม่ ซึ งผู้
ออกหลักทรัพย์ได้เสนอขายหลักทรัพย์ที ออกใหม่นั นทั งหมดต่อผู้ถือหุ้นโดยได้รับชําระราคาเต็มมูลค่าที เสนอขายจากผู้ถือหุ้น
ทั งนี ตราสารที เปลี ยนมือได้ต้องมีลักษณะตามเงื อนไขท้ายข้อ 3.12.1.1 ด้วย
(2.4) ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทยที มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้ที ไม่ใช่หุ้นกู้
อนุพันธ์
(2.5) ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน หุ้นกู้ หรือใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้นกู้ ที เสนอขายในต่างประเทศโดยมีผู้ออกเป็น
นิติบุคคลที จัดตั งขึ นตามกฎหมายไทย ทั งนี หุ้นกู้ดังกลา่วไมร่วมถงึหุน้กูแ้ปลงสภาพและหุน้กูอ้นุพันธ์
(2.6) หน่วยลงทุนหรือใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหน่วยลงทุนของกอ งทุนรวมตราสารแห่งหนี หรือของกองทุนรวมอื นที มีนโย
บายการลงทุนเฉพาะเงินฝาก ตราสารแห่งหนี หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที สํานักงานกําหนด หรือให้ความเห็นชอบ เช่น
กองทุนรวมตลาดเงิน เป็นต้น
(2.7) ธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืน ทั งนี บริษัทจัดการต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
(2.8) ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์โดยหลักทรัพย์ที ให้ยืมเป็นตราสารแห่งหนี ตาม (1.1)(1.2)(1.3) (2.1)(2.2)(2.3)(2.4)
หรือ (2.6) ทั งนี บริษัทจัดการต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

ในกรณีที ตราสารแห่งหนี ตามข้อ 3.12.1.1 เป็นตั วแลกเงินหรือตั วสัญญาใช้เงินที มีการจ่ายผลตอบแทน ผลตอบแทนนั นต้อง
อยู่ในรูปอัตราดอกเบี ยคงที หรืออัตราดอกเบี ยลอยตัวเท่านั น

การรับรอง รับอาวัล สลักหลัง หรือคํ้าประกันของบุคคลที กําหนดไว้ในข้อ 3.12.1.1 ต้องเป็นการรับรองตลอดไป รับอาวัลทั ง
จํานวน สลักหลังโอนประเภทมีสิทธิไล่เบี ยโดยไม่มีข้อกําหนดลบล้างหรือจํากัดความรับผิดของผู้สลักหลัง หรือค้ําประกันต้น
เงินและดอกเบี ยเต็มจํานวนแบบไม่มีเงื อนไข

เงื อนไข : ตราสารภาครัฐต่างประเทศตามข้อ (2.2) และตราสารที เปลี ยนมือได้ตามข้อ (2.3) ต้องมีลักษณะดังต่อไปนี 
(1) เป็นตราสารขึ นทะเบียนในสมาคมตลาดตราสารหนี ไทย
(2) มีราคาที เหมาะสมตามที สมาคมตลาดตราสารหนี ไทยกําหนด หรือมีผู้แสดงตนต่อบุคคลทั วไปว่าพร้อมจะเสนอราคาซื อ
และรับซื อตราสารนั น ในราคาดังกล่าว (bid price แบบ firm quote) ตามจํานวนและวิธีการที สมาคมตลาดตราสารหนี ไทย
กําหนดอยู่เสมอ โดยได้ส่งสําเนาราคาแก่สมาคมตลาดตราสารหนี ไทยตลอดอายุของตราสารนั น และ
(3) เป็นตราสารที เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 
(ก) ในกรณีที เป็นตราสารภาครัฐต่างประเทศ ตราสารดังกล่าวต้องเป็นตราสารที มีอันดับความน่าเชื อถือของตราสารหรือของผู้
ออกตราสารอยู่ในอันดับที สามารถลงทุนได ้(investment grade) เว้นแต่ผู้ออกตราสารดังกล่าวเป็นรัฐวิสาหกิจตามกฎหมาย
ต่างประเทศ ตราสารนั นต้องมีอันดับความน่าเชื อถือของตราสารอยู่ในอันดับที สามารถลงทุนได ้(investment grade) เท่านั น
(ข) ในกรณีที ผู้ออกตราสารเป็นนิติบุคคลต่างประเทศ ตราสารนั นต้องมีอันดับความน่าเชื อถือของตราสารอยู่ในอันดับที 
สามารถลงทุนได ้(investment grade) 
(ค) ในกรณีที กองทุนลงทุนในตราสารอื นนอกเหนือจาก (ก) และ (ข) ในการเสนอขายครั งแรก หากตราสารดังกล่าวไม่มี
อันดับความน่าเชื อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับที สามารถลงทุนได ้(investment grade) ตราสารนั นต้อง
มีบริษัทจัดการไม่ต่ํากว่าสามรายเป็นผู้ซื อตราสารดังกล่าวเพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนภายใต้การจัดการ

3.12.1.2 ตราสารกึ งหนี กึ งทุน ได้แก่
(1) หุ้นกู้แปลงสภาพที เสนอขายในประเทศ ซึ งต้องมีลักษณะตามเงื อนไขในท้ายข้อ 3.12.1.1 (1) และ (2) ทั งนี ในกรณีที 
กองทุนลงทุนในหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวในการเสนอขายครั งแรก หุ้นกู้แปลงสภาพนั นต้องเป็นหุ้นกู้แปลงสภาพที มีอันดับ
ความน่าเชื อถืออยู่ในอันดับที สามารถลงทุนได ้(investment grade) หรือเป็นหุ้นกู้แปลงสภาพที มีบริษัทจัดการไม่ตํ่ากว่าสาม
รายเป็นผู้ซื อตราสารดังกล่าวเพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนภายใต้การจัดการ
ในกรณีที หุ้นกู้แปลงสภาพตามวรรคหนึ งมีการค้ําประกัน การค้ําประกันดังกล่าวต้องเป็นการค้ําประกันต้นเงินและดอกเบี ยเต็ม
จํานวนแบบไม่มีเงื อนไข
(2) หุ้นกู้แปลงสภาพที เสนอขายในต่างประเทศโดยมีผู้ออกเป็นนิติบุคคลที จัดตั งขึ นตามกฎหมายไทย

นอกจากนี ในการลงทุนในตราสารกึ งหนี กึ งทุนนั น ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 
(1) ในขณะที ลงทุน หรือได้มา มูลค่าของหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวมีมูลค่าสูงกว่าราคาตลาดของหุ้นที รองรับหุ้นกู้แปลงสภาพ
นั น (out of the money) 
(2) ในกรณีที มีการใช้สิทธิแปลงสภาพ ให้บริษัทจัดการขายหุ้นที ได้รับจากการแปลงสภาพนั นภายใน 30 วัน นับแต่วันที ได้หุ้น
ดังกล่าวมา
การใช้สิทธิแปลงสภาพตาม (2) หมายความว่า การแปลงสภาพแห่งสิทธิในหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้น ไม่ว่าการแปลงสภาพดัง
กล่าวจะเกิดจากการใช้สิทธิแปลงสภาพหรือเกิดจากข้อกําหนดบังคับการแปลงสภาพ

3.12.1.3 เงินฝากในสถาบันการเงินตามกฎหมายไทย

3.12.1.4 สัญญาซื อขายล่วงหน้าที มีตัวแปรเป็นอัตราแลกเปลี ยนเงิน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื อลดความเสี ยง (hedging) ตาม
หลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

3.12.1.5 หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์

3.12.1.6 ทรัพย์สินอื นที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กําหนดเพิ มเติมในอนาคต หรือทรัพย์สินอื นที มีลักษณะทํานองเดียว
กับ 3.12.1.1 – 3.12.1.5 โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

3.12.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในต่างประเทศ : 

บริษัทจัดการอาจลงทุนในทรัพย์สินในต่างประเทศเพื อกองทุนได้เทียบเท่ากับประเภททรัพย์สินในประเทศ โดยกรอบประเทศ
ที ลงทุนต้องมีคุณสมบัติดังนี 
1. มีการเสนอขายในประเทศที มีหน่วยงานกํากับดูแลเป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO หรือประเทศที มีตลาดหลักทรัพย์เป็น
สมาชิกของ WFE 
2. การลงทุนนั นต้องไม่ทําให้การจัดการกองทุนเบี ยงเบนไปจากวัตถุประสงค์ หรือนโยบายการลงทุนของกองทุนและไม่ทําให้
กองทุนขาดทุนเป็นมูลค่าสูงกว่ามูลค่าลงทุน
3. บริษัทจัดการต้องสามารถเข้าถึงข้อมูลเกี ยวกับหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินดังกล่าวเป็นภาษาอังกฤษผ่านระบบอินเตอร์เนตได้
4. มีข้อมูลทางด้านราคาที สะท้อนมูลค่ายุติธรรม โดยเป็นราคาที น่าเชื อถือ อ้างอิงได้ และสอดคล้องตามหลักวิชาการอันเป็นที 
ยอมรับในระดับสากล
5. มีการคุ้มครองประโยชน์ของผู้ลงทุน (investor protection) ที ถือได้ว่าเทียบเท่ากับการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที 
มีลักษณะคล้ายกันในประเทศไทย
6. ลักษณะอื นใดที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจกําหนดเพิ มเติม

3.12.2.1 ตราสารแห่งหนี ต่างประเทศ ได้แก่ หลักทรัพย์หรือตราสารที ออกโดยบุคคลต่างประเทศ และเสนอขายในต่าง
ประเทศ
(1) ตราสารภาครัฐต่างประเทศ อันได้แก่
(1.1) พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี ที รัฐบาลต่างประเทศ องค์การหรือหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศหรือองค์การระหว่าง
ประเทศเป็นผู้ออก หรือผู้ค้ําประกัน
(1.2) พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี ที รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายต่างประเทศเป็นผู้ออก หรือผู้ค้ําประกัน
(2) ตราสารแห่งหนี ภาคเอกชน อันได้แก่ ตราสารแห่งหนี ที ออกโดยนิติบุคคลต่างประเทศ ทั งนี ผู้ลงทุนต้องสามารถเข้าถึง
ข้อมูลเกี ยวกับตราสารแห่งหนี ดังกล่าวเป็นภาษาอังกฤษผ่านระบบอินเตอร์เนตด้วย
(3) ตราสารแห่งหนี อื น อันได้แก่ หน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที เป็นกองทุนรวมตราสารแห่งหนี หรือกองทุนรวมอื น
ที มีนโยบายการลงทุนเฉพาะเงินฝาก ตราสารแห่งหนี หรือทรัพย์สินอื นที สํานักงานให้ความเห็นชอบให้ลงทุนได้ เช่น กองทุน
รวมตลาดเงิน เป็นต้น ซึ งต้องเป็นไปตามเงื อนไขที สํานักงานคณะกํารรมการ ก.ล.ต.ประกาศกําหนด ดังต่อไปนี 
(3.1) ต้องเป็นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที อยู่ภายใต้การกํากับดูแลของหน่วยงานกํากับดูแล
ด้านหลักทรัพย์และตลาดซื อขายหลักทรัพย์ที เป็นสมาชิกสามัญของ International Organizations of Securities 
Commission (IOSCO) หรือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที มีการซื อขายในตลาดซื อขายหลักทรัพย์
ที เป็นสมาชิกของ World Federations of Exchange (WFE) 
(3.2) ต้องเป็นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที มีทรัพย์สินที ลงทุนเป็นประเภทและชนิดเดียวกับ
ทรัพย์สินที กองทุนอาจลงทุนหรือมีไว้ได้ เว้นแต่เป็นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที มีนโยบาย
การลงทุนในทองคําโดยตรง
(3.3) ในกรณีที เป็นการลงทุนหรือมีไว้เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป (retail fund) กองทุน
สํารองเลี ยงชีพ หรือกองทุนส่วนบุคคลรายย่อย หน่วยลงทุนที จะลงทุนหรือมีไว้ได้ ต้องเป็นหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมต่างประเทศที จัดตั งขึ นเพื อผู้ลงทุนทั วไปเช่นกัน
(3.4) ต้องไม่ใช่หน่วยลงทุนของกองทุนรวมประเภทเฮ็ดจ์ฟันด ์(hedge fund)

3.12.2.2 ตราสารหนี ที มีลักษณะคล้ายเงินฝาก ได้แก่ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน บัตรเงินฝาก หรือหุ้นกู้ระยะสั นที 
ออกโดยสถาบันการเงินต่างประเทศ ที ตั งอยู่ในประเทศที กองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินต่างประเทศ ทั งนี ให ้
หมายรวมถึงการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงิน (money market fund) ในต่างประเทศด้วย โดยการ
มีไว้ซึ งเงินฝากหรือตราสารดังกล่าวต้องมีวัตถุประสงค์เพื ออํานวยความสะดวกหรือป้องกันปัญหาในการดําเนินงานใน
ต่างประเทศของกองทุน เช่น เพื อรอการลงทุน หรือเพื อชําระค่าใช้จ่าย หรือเพื อรักษาสภาพคล่องของกองทุนเป็นต้น

3.12.2.3 สัญญาซื อขายล่วงหน้าที มีวัตถุประสงค์ เพื อการลดความเสี ยง (hedging) ตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

3.12.2.4 เงินฝากในสถาบันการเงินต่างประเทศ

3.13.2.5 ใบแสดงสิทธิในประโยชน์ที เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงที มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นพันธบัตร หรือหุ้นกู้ที มิใช่หุ้นกู้อนุพันธ์

3.12.2.6 หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และตราสารของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศ

3.12.2.7 ทรัพย์สินอื นที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กําหนดเพิ มเติมในอนาคตหรือทรัพย์สินอื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับ
ข้อ 3.12.2.1 3.12.2.6 โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน

3.13. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม : 

3.13.1. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นในประเทศ : 

บริษัทจัดการจะลงทุนหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื นเพื อเป็นทรัพย์สินของ
กองทุนรวม ตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนดดังต่อไปนี ในกรณีที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศแก้ไขเปลี ยนแปลงอัตราส่วนการลงทุน
บริษัทจัดการจะลงทุนให้เป็นไปตามประกาศที แก้ไขด้วย

3.13.1.1 บริษัทจัดการอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินดังต่อไปนี เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม โดยไม่จํากัดอัตราส่วน
(1) ตราสารภาครัฐไทย
(2) ตราสารภาครัฐต่างประเทศตามข้อ 3.12.1.2 (2.2) ที มีอันดับความน่าเชื อถืออยู่ในสองอันดับแรก หรือสัญญาซื อขายล่วง
หน้าที มีสินค้าเป็นตราสารดังกล่าว

ในกรณีของกองทุนรวมเปิด มูลค่าของตราสารภาครัฐต่างประเทศตามข้อ (2) เมื อรวมกันแล้วต้องไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่า
ตราสารนั นในแต่ละรุ่น เว้นแต่เป็นกองทุนรวมเปิดที มีการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งล่วงหน้าซึ งระบุเวลาแน่นอน
(auto redemption) 

3.13.1.2 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งตราสารภาครัฐต่างประเทศที นอกเหนือจากข้อ 3.13.1.1 (2) หรือสัญญาซื อขาย
ล่วงหน้าที มีสินค้าเป็นตราสารดังกล่าว เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนได้ โดยมีมูลค่ารวมกันทั งสิ นเมื อคํานวณเฉพาะผู้ออกหรือ
ผู้เป็นคู่สัญญารายนั น ไม่เกินร้อยละ 35 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

การคํานวณอัตราส่วนตามวรรคหนึ ง ให้นับตราสารตามวรรคหนึ งและทรัพย์สินทุกประเภทที ผู้ออกหรือผู้เป็นคู่สัญญารายดัง
กล่าวเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญา ซึ งกองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินเหล่านั น
รวมในอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าวด้วย
ในกรณีของกองทุนรวมเปิด มูลค่าของตราสารภาครัฐต่างประเทศตามวรรคหนึ ง ต้องไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าตราสารนั นใน
แต่ละรุ่น เว้นแต่เป็นกองทุนรวมเปิดที มีการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งล่วงหน้าซึ งระบุเวลาแน่นอน (auto
redemption) 

3.13.1.3 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินดังต่อไปนี ซึ งธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น ธนาคารพาณิชย์
หรือบริษัทเงินทุนรายใดเป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญา เพื อเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนได้ โดยมีมูลค่ารวมกันทั งสิ นเมื อคํานวณเฉพาะธนาคารหรือบริษัทเงินทุนรายนั น ไม่เกินร้อยละ 25 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
(1) ตราสารแห่งหนี ในประเทศ ตามข้อ 13.2.1.1
(2) ตราสารกึ งหนี กึ งทุน ตามข้อ 13.2.1.2 
(3) เงินฝากในสถาบันการเงินตามกฎหมายไทย ตามข้อ 13.2.1.3
(4) สัญญาซื อขายล่วงหน้าตามข้อ 3.12.1.4 ที คู่สัญญามี อันดับความน่าเชื อถืออยู่ในอันดับที สามารถลงทุนได ้(investment
grade)
การคํานวณอัตราส่วนตามวรรคหนึ ง ให้นับตราสารตามวรรคหนึ งและทรัพย์สินตามข้อ 3.13.1.7 (1) ที ธนาคารหรือบริษัทเงิน
ทุนดังกล่าวเป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญา ซึ งกองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้รวมใน
อัตราส่วนดังกล่าว โดยในกรณีของธนาคารพาณิชย์หากธนาคารพาณิชย์นั นเป็นสาขาของธนาคารต่างประเทศให้นําทรัพย์สินที 
นาคารต่างประเทศดังกล่าวเป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้อาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ําประกันหรือคู่สัญญา ซึ งกองทุนได้ลงทุนหรือมี
ไว้รวมในอัตราส่วนดังกล่าวด้วย

ทั งนี ในกรณีที กองทุนมีเงินฝากในนิติบุคคลตามวรรคหนึ ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื อการดําเนินงานของกองทุน มิให้นับมูลค่าของ
เงินฝากดังกล่าวรวมในอัตราส่วนตามวรรคหนึ ง

3.13.1.4 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินดังต่อไปนี ที บุคคลใดเป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลัก
หลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญา เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนได้ โดยมีมูลค่ารวมกันทั งสิ นเมื อคํานวณเฉพาะผู้ออก ผู้สั งจ่าย
ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญารายนั น ไม่เกินร้อยละ 25 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
(1) ตราสารแห่งหนี ในประเทศตามข้อ 3.12.1.1 
(2) ตราสารกึ งหนี กึ งทุนตามข้อ 3.12.1.3 
(3) สัญญาซื อขายล่วงหน้า ตามข้อ 3.12.1.4 ที คู่สัญญามีอันดับความน่าเชื อถืออยู่ในอันดับที สามารถลงทุนได ้(investment
grade) 
ตราสารแห่งหนี ตาม (1) มิให้หมายความรวมถึงหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที ถูกจัดให้เป็นตราสารแห่งหนี ตามข้อ 3.12.1.1

3.13.1.5 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินที กลุ่มกิจการใดเป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้คํ้า
ประกัน หรือคู่สัญญา เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนได้ โดยมีมูลค่ารวมกันทั งสิ นของกลุ่มกิจการนั นไม่เกินอัตราอย่างใดอย่าง
หนึ งดังต่อไปนี แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า
(1) ร้อยละสามสิบของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน
(2) อัตราที คํานวณได้จากนํ้าหนักของกลุ่มกิจการดังกล่าวในตัวชี วัด (benchmark) ของกองทุนนั นรวมกับร้อยละสิบของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนนั น ทั งนี ตัวชี วัดดังกล่าวต้องเป็นดัชนีหรือองค์ประกอบของดัชนี ที มีการเผยแพร่อย่างกว้างขวาง
และสอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนั น

3.13.1.6 การลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินที บริษัทในกลุ่มกิจการใดเป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย หรือคู่สัญญา เพื อเป็นทรัพย์สินของกอง
ทุน หากทรัพย์สินดังกล่าวเป็นองค์ประกอบที ใช้ในการคํานวณตัวชี วัด (benchmark) ของกองทุนนั น บริษัทจัดการอาจลงทุน
หรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินดังกล่าวโดยมีมูลค่ารวมกันทั งสิ นเมื อคํานวณเฉพาะผู้ออก ผู้สั งจ่าย หรือคู่สัญญารายนั น ไม่เกินอัตราที 
คํานวณได้จากนํ้าหนักของทรัพย์สินดังกล่าวในตัวชี วัดรวมกับร้อยละสิบของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั งนี เฉพาะใน
กรณีที อัตราดังกล่าวสูงกว่าอัตราส่วนที กําหนดไว้ในข้อ 3.13.1.3 และข้อ 3.13.1.4 แล้วแต่กรณี
มิให้นําความในข้อ 3.13.1.3 และข้อ 3.13.1.4 มาใช้บังคับกับกรณีตามวรรคหนึ ง

3.13.1.7 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินอื นนอกเหนือจากกรณีที กําหนดไว้ในข้อ 3.13.1.2 ข้อ 3.13.1.3 และ
ข้อ 3.13.1.4 เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมตามอัตราส่วนดังต่อไปนี 
(1) การลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินดังกล่าวซึ งบุคคลใดเป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่
สัญญา ต้องมีมูลค่ารวมกันทั งสิ นเมื อคํานวณเฉพาะผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญา
รายนั น ไม่เกินร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
(2) การลงทุนในหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินตาม (1) เมื อคํานวณรวมทุกบุคคลที เป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง
ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญาแล้วต้องมีมูลค่ารวมกันทั งสิ นไม่เกินร้อยละ15 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

3.13.1.8 ในกรณีของกองทุนรวม ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมลงทุนหรือมีไว้ซึ งเงินฝาก บัตรเงินฝาก ตั วแลกเงิน หรือตั ว
สัญญาใช้เงิน ที ธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ บรรษัทตลาดรอง
สินเชื อที อยู่อาศัย หรือสถาบันการเงินที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น เป็นผู้ออกหรือคู่สัญญา เป็นจํานวนที มีมูลค่ารวมโดยเฉลี ย
ในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 45 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

อัตราส่วนตามวรรคหนึ งมิให้นํามาใช้บังคับกับกองทุนรวมที มีการกําหนดอายุโครงการตั งแต่หนึ งปีขึ นไป ทั งนี เฉพาะในระยะ
เวลาหกเดือนก่อนวันครบกําหนดอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม
ในกรณีที เงินฝากหรือตราสารแห่งหนี ที มีลักษณะคล้ายเงินฝากที กองทุนรวมลงทุนในหรือมีไว้เกินอัตราส่วนที กําหนดตามวรรค
หนึ ง ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินดังกล่าวให้มีมูลค่ารวมโดยเฉลี ยไม่เกินร้อยละ 45 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมภายในสามสิบวันนับแต่วันสิ นรอบปีบัญชีนั น ทั งนี ให้คํานวณอัตราส่วนการลงทุนหรือมีไว้ซึ ง
ทรัพย์สินดังกล่าวโดยเฉลี ยตั งแต่วันแรกของรอบปีบัญชีนั นจนถึงวันที ทรัพย์สินนั นมีมูลค่าเป็นไปตามอัตราส่วนดังกล่าว

เมื อบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ปฏิบัติตามวรรคสามแล้ว ให้บริษัทรายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมทราบภายใน
วันทําการถัดจากวันที ทรัพย์สินนั นมีมูลค่ารวมโดยเฉลี ยไม่เกินร้อยละ 45 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม เพื อให้ผู้
ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ตรวจสอบการปฏิบัติดังกล่าว ทั งนี บริษัทต้องดําเนินการให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน
รวมแจ้งให้สํานักงานทราบภายในห้าวันนับแต่วันที ได้รับรายงานจากบริษัทด้วย

หากบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถปฏิบัติตามวรรคสามได้ สํานักงานอาจสั งให้บริษัทเลิกกองทุนรวมนั น

3.13.1.9 ในกรณีที มีเหตุจําเป็นและสมควร เพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนอันเนื องมาจากปัญหาความผันผวน
(fluctuation) ของตลาดเงินและตลาดทุนในวงกว้างในรอบปีบัญชีใด บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจขอผ่อนผันต่อสํานักงาน
เพื อไม่ต้องนําการลงทุนในหรือมีไว้ซึ งเงินฝาก บัตรเงินฝาก ตั วแลกเงิน หรือตั วสัญญาใช้เงิน ในช่วงเวลาที เกิดความผันผวนดัง
กล่าวมารวมคํานวณอัตราส่วนการลงทุนตามข้อ 3.13.1.8 ได้สําหรับรอบปีบัญชีนั น

3.13.1.10 บริษัทจัดการอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ งสัญญาซื อขายล่วงหน้า ที มีวัตถุประสงค์เพื อการลดความเสี ยง (hedging)
เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนได้ โดยไม่เกินมูลค่าความเสี ยงทั งหมดที กองทุนมีอยู่

3.13.1.11 การคํานวณมูลค่าการลงทุนหรือมีไว้ซึ งสัญญาซื อขายล่วงหน้าเพื อการคํานวณอัตราส่วนการลงทุน ตามข้อ
3.13.1.2 ข้อ 3.13.1.3 และข้อ 3.13.1.4 ให้นับมูลค่าที คู่สัญญาอีกผ่ายหนึ งมีหน้าที ต้องชําระตามสัญญาซื อขายล่วงหน้า รวม
คํานวณในอัตราส่วนของบุคคลที เป็นคู่สัญญาดังกล่าว เว้นแต่กรณีที กองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้ซึ งสัญญานั น ในศูนย์ซื อขาย
สัญญาซื อขายล่วงหน้า บริษัทจัดการไม่ต้องคํานวณมูลค่าและอัตราส่วนตามที กําหนดในข้อดังกล่าว

3.13.1.12 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนได้
โดยมีมูลค่าไม่เกินร้อยละ 25 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

3.13.1.13 บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งหน่วยลงทุนและใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหน่วยลงทุนเพื อเป็น
ทรัพย์สินของกองทุนรวมได้ ไม่เกินอัตราส่วนดังต่อไปนี ทั งนี การลงทุนดังกล่าวไม่รวมถึงหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย์
(1) ลงทุนหรือมีไว้ซึ งหน่วยลงทุนและใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหน่วยลงทุนของแต่ละกองทุนรวมที บริษัทจัดการอื นเป็นผู้รับ
ผิดชอบดําเนินการ ไม่เกินร้อยละ 25 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของแต่ละกองทุนรวมที บริษัทจัดการเป็นผู้รับผิดชอบดําเนินการ
(2) ลงทุนหรือมีไว้ซึ งหน่วยลงทุนและใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหน่วยลงทุนของทุกกองทุนรวมที บริษัทจัดการอื นเป็นผู้รับผิด
ชอบดําเนินการ ไม่เกินร้อยละ 25 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของแต่ละกองทุนรวมที บริษัทจัดการเป็นผู้รับผิดชอบดําเนินการ

3.13.1.14 บริษัทจัดการอาจทําธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืนในนามกองทุนได้ โดยมีมูลค่าธุรกรรมรวมกันทั งสิ นไม่เกิน
ร้อยละ 25 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

3.13.1.15 การลงทุนในหรือมีไว้ซึ งธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืน ให้บริษัทจัดการคํานวณอัตราส่วนการลงทุนตาม
ข้อ3.13.1.3 และ 3.13.1.4 ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 
(1) ในกรณีที มูลค่ารวมของหลักทรัพย์ หรือตราสารแห่งหนี ที ซื อและที โอนมาเพื อดํารงมูลค่าธุรกรรมตามประกาศกําหนด (ถ้า
มี) ณ สิ นวันไม่น้อยกว่ามูลค่าธุรกรรม ให้นําหลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนี ดังกล่าวมาคํานวณอัตราสาวนการลงทุนเท่ากับ
มูลค่าธุรกรรม ทั งนี บริษัทจัดการไม่ต้องนําธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืนมาคํานวณอัตราส่วนการลงทุนที คู่สัญญา
(2) ในกรณีมูลค่ารวมของหลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนี ที ซื อและที โอนมาเพื อดํารงมูลค่าธุรกรรมตามประกาศกําหนด (ถ้าม)ี 
ณ สิ นวัน น้อยกว่ามูลค่าธุรกรรม ให้คํานวณอัตราส่วนการลงทุนดังต่อไปนี 
(ก) นําหลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนี ดังกล่าวมาคํานวณอัตราส่วนการลงทุนเท่ากับมูลค่าหลักทรัพย์ หรือตราสารแห่งหนี นั น
ตามราคาตลาด และ
(ข) นําธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืนมาคํานวณอัตราส่วนการลงทุนที คู่สัญญาเท่ากับส่วนต่างของมูลค่าธุรกรรมกับมูลค่า
หลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนี นั นตามราคาตลาด
(3) ในกรณีเป็นธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืนตามสัญญาที มีข้อกําหนดให้คํานวณมูลค่าหลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนี ที 
ซื อและมูลค่าธุรกรรมรวมเป็นยอดสุทธิของธุรกรรมทั งหมดที กองทุนมีอยู่กับคู่สัญญารายเดียวกัน และที สัญญากําหนดให้
สามารถบังคับชําระหนี ตามธุรกรรมใดธุรกรรมหนึ งจากหลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนี ที ซื อหรือทรัพย์สินที โอนเพื อดํารงมูลค่า
ธุรกรรมตามประกาศกําหนด (ถ้ามี) ของธุรกรรมอื นได้ ให้คํานวณอัตราส่วนการลงทุนดังนี 
(ก) ในกรณีที มูลค่ารวมของหลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนี ที ซื อและที โอนมา เพื อดํารงมูลค่าธุรกรรมตามประกาศกําหนด (ถ้า
มี) ณ สิ นวันของแต่ละธุรกรรม มีมูลค่าไม่น้อยกว่ามูลค่าธุรกรรมแต่ละธุรกรรมนั น ให้คํานวณอัตราสาวนการลงทุนตามหลัก
เกณฑ์ในข้อ (1) 
(ข) ในกรณีที มูลค่ารวมของหลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนี ที ซื อและที โอนมา เพื อดํารงมูลค่าธุรกรรมตามประกาศกําหนด(ถ้า
มี) ณ สิ นวันของแต่ละธุรกรรม มีมูลค่าน้อยกว่ามูลค่าธุรกรรมแต่ละธุรกรรม ให้คํานวณอัตราส่วนการลงทุนตามหลักเกณฑ์ใน
ข้อ (2) 
(ค) ในกรณีที บางธุรกรรมที มูลค่ารวมของหลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนี ที ซื อและที โอนมาเพื อดํารงมูลค่าธุรกรรมตามประกาศ
กําหนด (ถ้ามี) ณ สิ นวันน้อยกว่ามูลค่าธุรกรรม ให้บริษัทจัดการนําหลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนี ที ซื อของธุรกรรม ที มูลค่า
รวมของหลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนี ที ซื อและที โอนมา เพื อดํารงมูลค่าธุรกรรมตามประกาศกําหนด (ถ้าม)ี ณ สิ นวันไม่น้อย
กว่ามูลค่าธุรกรรม มาคํานวณอัตราส่วนการลงทุนเพิ มเติมเพื อชดเชยส่วนต่างของมูลค่าธุรกรรมกับมูลค่ารวมของหลักทรัพย์
หรือตราสารแห่งหนี ที ซื อและที โอนมา เพื อดํารงมูลค่าธุรกรรมตามประกาศกําหนด (ถ้ามี) ณ สิ นวันของธุรกรรมแรก ทั งนี หาก
ภายหลังการชดเชยส่วนต่างข้างต้น มูลค่าสุทธิของทุกหลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนี ที ซื อโดยมีสัญญาขายคืนยังคงน้อยกว่า
มูลค่าสุทธิของทุกธุรกรรม ให้นําธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืนมาคํานวณอัตราส่วนการลงทุนที คู่สัญญาเท่ากับส่วนต่าง
ดังกล่าว

3.13.1.16 บริษัทจัดการอาจทําธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ของกองทุนได้ โดยมีมูลค่าธุรกรรมรวมกันทั งสิ นไม่เกินร้อยละ
25 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั งนี การคํานวณมูลค่าธุรกรรมดังกล่าว ให้บริษัทจัดการคํานวณโดยใช้มูลค่าหลัก
ทรัพย์ที ให้ยืม รวมผลประโยชน์ที พึงได้รับจนถึงวันที คํานวณมูลค่าธุรกรรมดังกล่าว

ในกรณีที ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ในขณะที กองทุนเข้าทําธุรกรรม มีมูลค่าไม่เกินอัตราส่วนที กําหนดในวรรคหนึ ง หากต่อ
มาธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์นั นมีมูลค่าเกินอัตราส่วนดังกล่าวโดยมิได้เกิดจากการทําธุรกรรมเพิ มเติม บริษัทจัดการจะยังคง
มีไว้ซึ งธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ดังกล่าวต่อไปก็ได้

ให้บริษัทจัดการจัดทํารายงานโดยระบุวันที ทรัพย์สินนั นมีมูลค่าเกินอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดพร้อมสาเหตุ และส่งรายงาน
ดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมทราบภายในสามวันทําการนับแต่วันที ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์นั นมีมูลค่า
เกินอัตราส่วนที กําหนด พร้อมทั งจัดทําสําเนารายงานดังกล่าวไว้ที บริษัทจัดการเพื อให้สํานักงานสามารถตรวจสอบได้

3.13.1.17 ให้บริษัทจัดการคํานวณอัตราส่วนการลงทุนหรือมีไว้ซึ งใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิง
ไทย หน่วยลงทุนของกองทุนรวมพันธบัตรเอเชีย หรือธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 
(1) ในกรณีของใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย ให้นับมูลค่าของหลักทรัพย์อ้างอิงของใบแสดง
สิทธิดังกล่าว รวมในอัตราส่วนสําหรับหลักทรัพย์อ้างอิงดังกล่าวที กําหนดในโครงการนี โดยถือเสมือนหนึ งว่ากองทุนได้ลงทุน
หรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์อ้างอิงนั นโดยตรง ทั งนี บริษัทจัดการอาจไม่นับมูลค่าของใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที เกิดจากหลัก
ทรัพย์อ้างอิงไทยรวมในอัตราส่วนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญาที กําหนดตามข้อ 3.13.1.2 3.13.1.3 3.7.1.4
และข้อ 3.13.1.7 ก็ได้

มูลค่าของหลักทรัพย์อ้างอิงที นํามาคํานวณรวมในอัตราส่วนตามวรรคหนึ งให้มีมูลค่าเท่ากับมูลค่าใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์
ที เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทยที กองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้

(2) ในกรณีของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมพันธบัตรเอเชียบริษัทจัดการจะคํานวณอัตราส่วนการลงทุนโดยวิธีใดวิธีหนึ งดังต่อ
ไปนี 
(ก) นับมูลค่าของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมพันธบัตรเอเชียที กองทุนได้ลงทุนในหรือมีไว้ซึ งหน่วยลงทุนดังกล่าว หรือ
(ข) นับมูลค่าของทรัพย์สินที กองทุนรวมพันธบัตรเอเชียดังกล่าวลงทุนหรือมีไว้ รวมในอัตราส่วนสําหรับทรัพย์สินที กําหนดไว้
ในโครงการนี โดยถือเสมือนหนึ งว่ากองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินนั นโดยตรง
(3) ในกรณีของธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ บริษัทจัดการจะคํานวณอัตราส่วนการลงทุนใน หรือมีไว้ซึ งการให้ยืมหลักทรัพย์
โดยให้นับมูลค่าทรัพย์สินที ให้ยืมรวมในอัตราส่วนสําหรับหลักทรัพย์ที กําหนดไว้ในข้อ 3.13.1.2 3.13.1.3 3.13.1.4 และ
3.13.1.7 โดยถือเสมือนหนึ งว่ากองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์นั นอยู่ ทั งนี บริษัทจัดการอาจไม่นับรวมในอัตราส่วนที 
คํานวณตามคู่สัญญาที กําหนดตามข้อ 3.13.1.2 3.13.1.3 3.13.1.4 และ 3.13.1.7 ก็ได้

3.13.1.18 ในการคํานวณอัตราส่วนตามข้อ 3.13.1.2 และ ข้อ 3.13.1.3 ให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี รวม
ทั งเงื อนไขตามข้อ 3.13.1.18 ด้วย
(1) ในกรณีที ทรัพย์สินดังกล่าวมีผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกัน บริษัทจัดการจะคํานวณอัตราส่วนที ผู้ออก
ทรัพย์สินหรือผู้ที เป็นคู่สัญญาดังกล่าว หรือคํานวณอัตราส่วนผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกัน แล้วแต่กรณีก็ได้
(2) ในกรณีที ทรัพย์สินมีบุคคลมากกว่าหนึ งรายเป็นผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกัน บริษัทจัดการจะเลือก
คํานวณอัตราส่วนที ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกันรายใดรายหนึ งก็ได้

3.13.1.19 การคํานวณอัตราส่วนที ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกันตามข้อ 3.13.1.14 จะทําได้ต่อเมื อบุคคลดัง
กล่าวได้ทําการรับรองตลอดไป รับอาวัลทั งจํานวน สลักหลังโอนประเภทมีสิทธิไล่เบี ยโดยไม่มีข้อกําหนดลบล้างหรือจํากัด
ความรับผิดของผู้สลักหลัง หรือค้ําประกันต้นเงินและดอกเบี ยเต็มจํานวนแบบไม่มีเงื อนไข

3.13.1.20 ในกรณีที ตราสารแห่งหนี หรือ ตราสารกึ งหนี กึ งทุน ในขณะที ลงทุนหรือในขณะที ได้มาเป็นทรัพย์สินของกองทุน มี
มูลค่าไม่เกินอัตราส่วนที กําหนดข้างต้น หากต่อมาตราสารแห่งหนี หรือตราสารกึ งหนี กึ งทุนนั น มีมูลค่าเกินอัตราส่วนดังกล่าว
โดยสาเหตุถูกปรับลดอันดับความน่าเชื อถือ ให้บริษัทดําเนินการแก้ไขอัตราส่วนให้เป็นไปตามที กําหนด ภายใน 30 วันนับแต่
วันที มีการประกาศให้ทราบถึงเหตุดังกล่าว เว้นแต่ในกรณีที มีเหตุจําเป็นและสมควรโดยได้รับผ่อนผันจากสํานักงาน

3.13.1.21 ในกรณีที ทรัพย์สินในขณะที ลงทุนหรือในขณะที ได้มาเป็นทรัพย์สินของกองทุน มีมูลค่าไม่เกินอัตราส่วนที กําหนด
ข้างต้น หากต่อมามีมูลค่าเกินอัตราส่วนดังกล่าวจากการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น บริษัทจัดการจะยังคงมีไว้ซึ งทรัพย์สินดัง
กล่าวต่อไป ก็ได้ให้บริษัทจัดการจัดทํารายงานโดยระบุชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินตามวรรคหนึ ง และ
วันที ทรัพย์สินนั นมีมูลค่าเกินอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดพร้อมสาเหตุ และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกอง
ทุนรวมทราบ ภายในสามวันทําการนับแต่วันที ทรัพย์สินนั นมีมูลค่าเกินอัตราส่วนที กําหนด พร้อมทั งจัดทําสําเนารายงานดัง
กล่าวไว้ที บริษัทจัดการ เพื อให้สํานักงานสามารถตรวจสอบได้

3.13.1.22 ในกรณีที การรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นเป็นผลให้กองทุนรวมเป็นผู้ถือหุ้นที บริษัทใดเป็นผู้ออก เพื อเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนรวม เมื อรวมกันทุกกองทุนรวมที บริษัทจัดการเป็นผู้รับผิดชอบดําเนินการเกินกว่าร้อยละ 25 ของจํานวนหุ้นที 
จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของบริษัทนั น บริษัทจัดการจะดําเนินการตามประกาศที สน. 24/2552 เรื อง การลงทุนและการมีไว้
เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุน ลงวันที  28 กรกฎาคม 2552 ดังนี คือ
(1) ปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศที กําหนดให้บริษัทจัดการสามารถรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นได้
(2) งดเว้นการใช้สิทธิออกเสียงในหุ้นจํานวนที เกินอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าว เว้นแต่กรณีที มีเหตุ
จําเป็นและสมควรโดยได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน และ
(3) กรณีที เป็นหุ้นของบริษัทจดทะเบียน และการได้มาซึ งหุ้นของบริษัทดังกล่าว เป็นผลให้กองทุนได้มา หรือเป็นผู้ถือหุ้นของ
บริษัทนั นจนถึงหรือข้ามจุดที ต้องทําคําเสนอซื อ บริษัทจัดการต้องดําเนินการเพื อให้ได้รับการยกเว้นการทําคําเสนอซื อโดย
การลดสัดส่วนการถือหุ้นหรือลดการมีอํานาจควบคุม หรือยื นคําขอผ่อนผันการทําคําเสนอซื อ ตามประกาศคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื อครอบงํากิจการ ทั งนี การ
ลดสัดส่วนการถือหุ้นดังกล่าว ให้บริษัทจัดการลดสัดส่วนตามสัดส่วนของหุ้นของบริษัทจดทะเบียนที แต่ละกองทุนได้มาจาก
การรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น

3.13.1. 23 ในกรณีที ทรัพย์สินในขณะที ลงทุนหรือในขณะที ได้มาเป็นทรัพย์สินของกองทุน มีมูลค่าไม่เกินอัตราส่วนที กําหนด
ข้างต้น หากต่อมามีมูลค่าเกินอัตราส่วนดังกล่าวโดยไม่เข้าลักษณะตามข้อ 3.13.1.6 ข้อ 3.13.1.17  19 และการเกิน
อัตราส่วนดังกล่าวมิได้เกิดจากการลงทุนหรือได้ทรัพย์สินมาเพิ มเติม บริษัทจัดการจะยังคงมีไว้ซึ งทรัพย์สินดังกล่าวต่อไปก็ได้

ให้บริษัทจัดการจัดทํารายงานโดยระบุชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินตามวรรคหนึ ง และวันที ทรัพย์สินนั น
มีมูลค่าเกินอัตราส่วนที กําหนดพร้อมสาเหตุ และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ทราบภายในสามวัน
ทําการ
นับแต่วันที ทรัพย์สินนั นมีมูลค่าเกินอัตราส่วนที กําหนด พร้อมทั งจัดทําสําเนารายงานดังกล่าวไว้ที บริษัทจัดการเพื อให้สํานักงาน
สามารถตรวจสอบได้

3.13.1.24 ข้อจํากัดการลงทุนข้างต้นจะไม่นํามาบังคับใช้ในกรณีที ปรากฏเหตุตามหัวข้อ “การเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม”
และบริษัทจัดการต้องดําเนินการเพื อเลิกกองทุนตามหัวข้อ “การดําเนินการของบริษัทจัดการเมื อเลิกกองทุนรวม”

สรุปอัตราส่วนการลงทุน : 

1. Total noninvestment grade : ลงทุนไม่เกินร้อยละ 100.00 
2. Noninvestment grade company limit : ลงทุนไม่เกินร้อยละ 25.00 
3. Investment grade company limit : ลงทุนไม่เกินร้อยละ 25 
4. Financial institution company limit : ลงทุนไม่เกินร้อยละ 25 
5. Individual fund limit : ลงทุนไม่เกินร้อยละ 25.00 
6. Total fund limit : ลงทุนไม่เกินร้อยละ 25.00 

3.13.2. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นในต่างประเทศ : 

สําหรับกองทุนที มีการลงทุนหรือเข้าเป็นคู่สัญญาในต่างประเทศ ให้บริษัทจัดการลงทุนหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นเพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุน ตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดดังต่อไปนี เพิ มเติมด้วย ทั งนี อัตราส่วนที คํานวณ
ตามประเภททรัพย์สิน ข้อกําหนดในการคํานวณอัตราส่วน และการดําเนินการเมื อมีเหตุที ทําให้ไม่เป็นไปตาม
อัตราส่วน ให้เป็นไปตามที กําหนดในข้อ 3.13.1. โดยอนุโลม

3.13.2.1 บริษัทจัดการอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินดังต่อไปนี เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม โดยไม่จํากัดอัตราส่วน
(1) เงินฝากในสถาบันการเงินต่างประเทศหรือตราสารหนี ที มีลักษณะคล้ายเงินฝากในต่างประเทศตามข้อ 3.12.2.2 ที มี
วัตถุประสงค์เพื อการดําเนินงาน
(2) ตราสารภาครัฐต่างประเทศตามข้อ 3.12.2.1 (1) ที มีอันดับความน่าเชื อถืออยู่ในสองอันดับแรก หรือสัญญาซื อขายล่วง
หน้าที มีสินค้าเป็นตราสารดังกล่าว
ในกรณีของกองทุนรวมเปิด มูลค่าของตราสารภาครัฐต่างประเทศตามข้อ (2) เมื อรวมกันแล้วต้องไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่า
ตราสารนั นในแต่ละรุ่น เว้นแต่เป็นกองทุนรวมเปิดที มีการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งล่วงหน้าซึ งระบุเวลาแน่นอน
(auto redemption) 

3.13.2.2 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งตราสารภาครัฐต่างประเทศที นอกเหนือจากข้อ 3.13.2.1 (2)หรือสัญญาซื อขาย
ล่วงหน้าที มีสินค้าเป็นตราสารดังกล่าว เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนได้โดยมีมูลค่ารวมกันทั งสิ นเมื อคํานวณเฉพาะผู้ออกหรือผู้
เป็นคู่สัญญารายนั น ไม่เกินร้อยละ 35 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั งนี ให้นับรวมกับอัตราส่วนการลงทุนในประเทศ
ด้วย

ในกรณีของกองทุนรวมเปิด มูลค่าของตราสารภาครัฐต่างประเทศตามวรรคหนึ ง ต้องไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าตราสารนั นใน
แต่ละรุ่น เว้นแต่เป็นกองทุนรวมเปิดที มีการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งล่วงหน้าซึ งระบุเวลาแน่นอน (auto
redemption) 

การคํานวณอัตราส่วนตามวรรคหนึ ง ให้นับตราสารตามวรรคหนึ งและทรัพย์สินทุกประเภทที ผู้ออกหรือผู้เป็นคู่สัญญารายดัง
กล่าวเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญา ซึ งกองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินเหล่านั น
รวมในอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าวด้วย

3.13.2.3 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งเงินฝากในสถาบันการเงินต่างประเทศที มีอันดับความน่าเชื อถืออยู่ในอันดับที 
สามารถลงทุนได้ โดยมีมูลค่ารวมกันทั งสิ นเมื อคํานวณเพาะสถาบันการเงินต่างประเทศรายนั น ไม่เกินร้อยละ 25 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

การคํานวณอัตราส่วนตามวรรคหนึ ง ให้นับมูลค่าของทรัพย์สินที กองทุนลงทุนหรือมีไว้ดังต่อไปนี รวมในอัตราส่วนดังกล่าว
1. ทรัพย์สินตามข้อ 3.13.2.4 วรรคหนึ ง และข้อ3.13.2.7 (1) ที สถาบันการเงินต่างประเทศรายเดียวกันเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู ้
รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญา
2. ทรัพย์สินตามข้อ 3.13.1.3 ข้อ 3.13.2.4 และข้อ 3.13.2.7 (1) ที ธนาคารพาณิชย์ซึ งเป็นสาขาของสถาบันการเงินต่าง
ประเทศรายนั นเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญา
ในกรณีที กองทุนมีเงินฝากตามวรรคหนึ ง หรือวรรคสอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื อการดําเนินงานของกองทุน ให้นับมูลค่าของเงิน
ฝากดังกล่าวรวมในอัตราส่วนตามวรรคหนึ ง

3.13.2.4 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินดังต่อไปนี ที บุคคลใดเป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลัก
หลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญา เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนได้ โดยมีมูลค่ารวมกันทั งสิ นเมื อคํานวณเฉพาะผู้ออก ผู้สั งจ่าย
ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญารายนั น ไม่เกินร้อยละ 25 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั งนี 
ให้นับรวมกับอัตราส่วนการลงทุนในประเทศด้วย
(1) ตราสารแห่งหนี ต่างประเทศตามข้อ 3.12.2.1 
(2) หน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศตามข้อ 3.12.2.1 (3) 
(3) สัญญาซื อขายล่วงหน้า ตามข้อ 3.12.2.3 ที คู่สัญญามีอันดับความน่าเชื อถืออยู่ในอันดับที สามารถลงทุนได ้(investment
grade) 
(4) เงินฝากในสถาบันการเงินต่างประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื อการลงทุน
(5) ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิง ที มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นพันธบัตร หรือหุ้นกู้ที ไม่ใช่หุ้นกู้อนุพันธ์
ตามข้อ 13.2.2.5 ทั งนี เฉพาะที มีอันดับความน่าเชื อถืออยู่ในอันดับที สามารถลงทุนได ้(investment grade)
(6) หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และตราสารของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศ ตามข้อ 13.2.2.6

3.13.2.5 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินที กลุ่มกิจการใดเป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้คํ้า
ประกัน หรือคู่สัญญา เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนได้ โดยมีมูลค่ารวมกันทั งสิ นของกลุ่มกิจการนั นไม่เกินอัตราอย่างใดอย่าง
หนึ งดังต่อไปนี แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า
(1) ร้อยละสามสิบของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน
(2) อัตราที คํานวณได้จากนํ้าหนักของกลุ่มกิจการดังกล่าวในตัวชี วัด (benchmark) ของกองทุนนั นรวมกับร้อยละสิบของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนนั น ทั งนี ตัวชี วัดดังกล่าวต้องเป็นดัชนีหรือองค์ประกอบของดัชนี ที มีการเผยแพร่อย่างกว้างขวาง
และสอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนั น

3.13.2.6 การลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินที บริษัทในกลุ่มกิจการใดเป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย หรือคู่สัญญา เพื อเป็นทรัพย์สินของกอง
ทุน หากทรัพย์สินดังกล่าวเป็นองค์ประกอบที ใช้ในการคํานวณตัวชี วัด (benchmark) ของกองทุนนั น บริษัทจัดการอาจลงทุน
หรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินดังกล่าวโดยมีมูลค่ารวมกันทั งสิ นเมื อคํานวณเฉพาะผู้ออก ผู้สั งจ่าย หรือคู่สัญญารายนั น ไม่เกินอัตราที 
คํานวณได้จากนํ้าหนักของทรัพย์สินดังกล่าวในตัวชี วัดรวมกับร้อยละสิบของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั งนี เฉพาะใน
กรณีที อัตราดังกล่าวสูงกว่าอัตราส่วนที กําหนดไว้ในข้อ 3.13.2.2 ข้อ 3.13.2.4 และข้อ 3.13.2.7 แล้วแต่กรณี

มิให้นําความในข้อ 3.13.2.2 ข้อ 3.13.2.4 และข้อ 3.13.2.7 มาใช้บังคับกับกรณีตามวรรคหนึ ง

3.13.2.7 บริษัทจัดการอาจลงทุน หรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินอื นนอกเหนือจากกรณีที กําหนดไว้ในข้อ 3.13.2.2  3.13.2.3 และข้อ
3.13.2.4 เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมตามอัตราส่วนดังต่อไปนี 
(1) การลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินดังกล่าวซึ งบุคคลใดเป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่
สัญญา ต้องมีมูลค่ารวมกันทั งสิ นเมื อคํานวณเฉพาะผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญา
รายนั น ไม่เกินร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
(2) การลงทุนในหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินตาม (1) เมื อคํานวณรวมทุกบุคคลที เป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง
ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญาแล้วต้องมีมูลค่ารวมกันทั งสิ นไม่เกินร้อยละ15 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

3.13.2.8 ในกรณีของกองทุนรวม ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมลงทุนหรือมีไว้ซึ งเงินฝาก บัตรเงินฝาก ตั วแลกเงิน หรือตั ว
สัญญาใช้เงิน ที ธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ บรรษัทตลาดรอง
สินเชื อที อยู่อาศัย หรือสถาบันการเงินที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น หรือธนาคารต่างประเทศเป็นผู้ออกหรือคู่สัญญา เป็นจํานวน
ที มีมูลค่ารวมโดยเฉลี ยไม่เกิน ร้อยละ 45 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ในรอบระยะเวลาบัญชี หรือในรอบอายุ
ของกองทุนรวมสําหรับกองทุนรวมที มีอายุน้อยกว่า 1 ปีแล้วแต่กรณี โดยให้นับรวมเงินฝากในประเทศและต่างประเทศ ทั งนี 
ไม่ว่ากรณีใด มิให้คํานวณเงินฝากในบัญชีเงินฝากเพื อการดําเนินงานของกองทุนเข้าในอัตราส่วนดังกล่าว
อัตราส่วนตามวรรคหนึ งมิให้นํามาใช้บังคับกับกองทุนรวมที มีการกําหนดอายุโครงการตั งแต่หนึ งปีขึ นไป ทั งนี เฉพาะในระยะ
เวลาหกเดือนก่อนวันครบกําหนดอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม
ในกรณีที เงินฝากหรือตราสารแห่งหนี ที มีลักษณะคล้ายเงินฝากที กองทุนรวมลงทุนในหรือมีไว้เกินอัตราส่วนที กําหนดตามวรรค
หนึ ง ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินดังกล่าวให้มีมูลค่ารวมโดยเฉลี ยไม่เกินร้อยละ 45 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมภายในสามสิบวันนับแต่วันสิ นรอบปีบัญชีนั น ทั งนี ให้คํานวณอัตราส่วนการลงทุนหรือมีไว้ซึ ง
ทรัพย์สินดังกล่าว โดยเฉลี ยตั งแต่วันแรกของรอบปีบัญชีนั นจนถึงวันที ทรัพย์สินนั นมีมูลค่าเป็นไปตามอัตราส่วนดังกล่าว
เมื อบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ปฏิบัติตามวรรคสามแล้ว ให้บริษัทรายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมทราบภายใน
วันทําการถัดจากวันที ทรัพย์สินนั นมีมูลค่ารวมโดยเฉลี ยไม่เกินร้อยละ 45 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม เพื อให้ผู้
ดูแลผล ประโยชน์ของกองทุนรวม ตรวจสอบการปฏิบัติดังกล่าว ทั งนี บริษัทต้องดําเนินการให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน
รวมแจ้งให้สํานักงานทราบภายในห้าวันนับแต่วันที ได้รับรายงานจากบริษัทด้วย
หากบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถปฏิบัติตามวรรคสามได้ สํานักงานอาจสั งให้บริษัทเลิกกองทุนรวมนั น

3.13.2.9 ในกรณีที มีเหตุจําเป็นและสมควร เพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนอันเนื องมาจากปัญหาความผันผวน
(fluctuation) ของตลาดเงินและตลาดทุนในวงกว้างในรอบปีบัญชีใด บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจขอผ่อนผันต่อสํานักงาน
เพื อไม่ต้องนําการลงทุนในหรือมีไว้ซึ งเงินฝาก บัตรเงินฝาก ตั วแลกเงิน หรือตั วสัญญาใช้เงิน ในช่วงเวลาที เกิดความผันผวนดัง
กล่าวมารวมคํานวณอัตราส่วนการลงทุนตามข้อ 3.13.2.8 ได้สําหรับรอบปีบัญชีนั น

3.13.2.10 บริษัทจัดการอาจลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้าที มีคู่สัญญาเป็นศูนย์ซื อขายสัญญาซื อขายล่วงหน้าโดยไม่จํากัด
อัตราส่วนของคู่สัญญา

3.13.2.11 การคํานวณมูลค่าการลงทุนหรือมีไว้ซึ งสัญญาซื อขายล่วงหน้าเพื อการคํานวณอัตราส่วนการลงทุนตามข้อ 3.13.2.2
และข้อ 3.13.2.4 ให้นับมูลค่าที คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งมีหน้าที ต้องชําระตามสัญญาซื อขายล่วงหน้า รวมคํานวณในอัตราส่วนของ
บุคคลที เป็นคู่สัญญาดังกล่าว เว้นแต่กรณีที กองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้ซึ งสัญญานั น ในศูนย์ซื อขายสัญญาซื อขายล่วงหน้า
บริษัทจัดการไม่ต้องคํานวณมูลค่าและอัตราส่วนตามที กําหนดในข้อดังกล่าว

3.13.2.12 ในการคํานวณอัตราส่วนตามข้อ 3.13.2.2 และ ข้อ 3.13.2.4 ให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี รวม
ทั งเงื อนไขตามข้อ 3.13.2.13 ด้วย
(1) ในกรณีที ทรัพย์สินดังกล่าวมีผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกัน บริษัทจัดการจะคํานวณอัตราส่วนที ผู้ออก
ทรัพย์สินหรือผู้ที เป็นคู่สัญญาดังกล่าว หรือคํานวณอัตราส่วนผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกัน แล้วแต่กรณีก็ได้
(2) ในกรณีที ทรัพย์สินมีบุคคลมากกว่าหนึ งรายเป็นผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกัน บริษัทจัดการจะเลือก
คํานวณอัตราส่วนที ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกันรายใดรายหนึ งก็ได้

3.13.2.13 การคํานวณอัตราส่วนที ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกันตามข้อ 3.13.2.12 จะทําได้ต่อเมื อบุคคลดัง
กล่าวได้ทําการรับรองตลอดไป รับอาวัลทั งจํานวน สลักหลังโอนประเภทมีสิทธิไล่เบี ยโดยไม่มีข้อกําหนดลบล้างหรือจํากัด
ความรับผิดของผู้สลักหลัง หรือค้ําประกันต้นเงินและดอกเบี ยเต็มจํานวนแบบไม่มีเงื อนไข

3.13.2.14 ในกรณีที ตราสารแห่งหนี ในขณะที ลงทุนหรือในขณะที ได้มาเป็นทรัพย์สินของกองทุน มีมูลค่าไม่เกินอัตราส่วนที 
กําหนดข้างต้น หากต่อมาตราสารแห่งหนี มีมูลค่าเกินอัตราส่วนดังกล่าวโดยสาเหตุ ถูกปรับลดอันดับความน่าเชื อถือให้บริษัท
ดําเนินการแก้ไขอัตราส่วนให้เป็นไปตามที กําหนดภายใน 30 วันนับแต่วันที มีการประกาศให้ทราบถึงเหตุดังกล่าว เว้นแต่ใน
กรณีที มีเหตุจําเป็นและสมควรโดยได้รับผ่อนผันจากสํานักงาน

3.13.2.15 ในกรณีที ทรัพย์สินในขณะที ลงทุนหรือในขณะที ได้มาเป็นทรัพย์สินของกองทุน มีมูลค่าไม่เกินอัตราส่วนที กําหนด
ข้างต้น หากต่อมามีมูลค่าเกินอัตราส่วนดังกล่าวจากการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น บริษัทจัดการจะยังคงมีไว้ซึ งทรัพย์สินดัง
กล่าวต่อไปก็ได้

ให้บริษัทจัดการจัดทํารายงานโดยระบุชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินตามวรรคหนึ ง และวันที ทรัพย์สินนั น
มีมูลค่าเกินอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดพร้อมสาเหตุ และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ทราบ
ภายในสามวันทําการนับแต่วันที ทรัพย์สินนั นมีมูลค่าเกินอัตราส่วนที กําหนด พร้อมทั งจัดทําสําเนารายงานดังกล่าวไว้ ที บริษัท
จัดการเพื อให้สํานักงานสามารถตรวจสอบได้

3.13.2.16 ในกรณีที ทรัพย์สินในขณะที ลงทุนหรือในขณะที ได้มาเป็นทรัพย์สินของกองทุน มีมูลค่าไม่เกินอัตราส่วนที กําหนด
ข้างต้น หากต่อมามีมูลค่าเกินอัตราส่วนดังกล่าวโดยไม่เข้าลักษณะตาม 3.13.2.8 ข้อ 3.13.2.14 และข้อ 3.13.2.15 และการ
เกินอัตราส่วนดังกล่าวมิได้เกิดจากการลงทุนหรือได้ทรัพย์สินมาเพิ มเติม บริษัทจัดการจะยังคงมีไว้ซึ งทรัพย์สินดังกล่าวต่อไป
ก็ได้

ให้บริษัทจัดการจัดทํารายงานโดยระบุชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินตามวรรคหนึ ง และวันที ทรัพย์สินนั น
มีมูลค่าเกินอัตราส่วนที กําหนดพร้อมสาเหตุ และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ทราบภายในสามวัน
ทําการนับแต่วันที ทรัพย์สินนั นมีมูลค่าเกินอัตราส่วนที กําหนด พร้อมทั งจัดทําสําเนารายงานดังกล่าวไว้ที บริษัทจัดการเพื อให้
สํานักงานสามารถตรวจสอบได้

3.13.2.17 ข้อจํากัดการลงทุนข้างต้นจะไม่นํามาบังคับใช้ในกรณีที ปรากฏเหตุตามหัวข้อ “การเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม”
และบริษัทจัดการต้องดําเนินการเพื อเลิกกองทุนตามหัวข้อ “การดําเนินการของบริษัทจัดการเมื อเลิกกองทุนรวม”

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) : 

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.3. รายละเอียดเพิ มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : 

ไม่มี

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 โทรสาร

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

บริษัทจัดการจะเสนอขายหน่วยลงทุนในระยะเวลาเสนอขายครั งแรกที ระบุไว้ในหนังสือชี ชวน โดยเริ มตั งแต่เวลาเปิดทําการ
ของบริษัทจัดการ หรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ถึงเวลา 15.30 น.

5.2.1 การขอรับหนังสือชี ชวนและเอกสารการจองซื อ
ผู้สนใจจองซื อหน่วยลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี ชวน และ เอกสารการจองซื อได้ที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื อคืน ทุกวัน ระหว่าง เวลาทําการ

5.2.2 วิธีการเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน
ในกรณีที ไม่เคยมีบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน ผู้สนใจลงทุนต้องเปิดบัญชีดังกล่าวก่อน โดยกรอกรายละเอียดในใบคําขอเปิดบัญชีผู้
ถือหน่วยลงทุน และเอกสารที กําหนดอย่างถูกต้องและตามความเป็นจริง พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน ตามที บริษัทจัดการ
กําหนดในการเปิดบัญชีซึ งลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง

ผู้จองซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนต้องรับทราบและยินยอมที จะปฏิบัติตามเงื อนไขที กําหนดในใบคําขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน
และใบคําขอเปลี ยนแปลงข้อมูล รวมทั งเงื อนไขอื น ๆ ที บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะกําหนดต่อไป ซึ งจะติดประกาศไว้ที 
บริษัทจัดการ หรือมีจดหมายเพื อแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ ทั งนี กรณีบริษัทจัดการจะแก้ไขเปลี ยนแปลงวิธีการเปิดบัญชี
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยติดประกาศไว้ที บริษัทจัดการ และสํานักงานของผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื อคืน

5.2.3 เอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชี
1. กรณีบุคคลธรรมดา
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรประจําตัวข้าราชการ หรือสําเนาบัตรประจําตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือสําเนา
หนังสือเดินทางซึ งลงนามรับรองความถูกต้อง

2. กรณีนิติบุคคล
(1) สําเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์
(2) สําเนาหนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับ
(3) ตัวอย่างลายมือชื อผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล และเงื อนไขการลงนาม
(4) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล

ทั งนี เอกสารต่าง ๆ ต้องลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง

5.2.4 วิธีการจองซื อหน่วยลงทุน
เมื อผู้สนใจจองซื อหน่วยลงทุนมีบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน แล้ว สามารถจองซื อหน่วยลงทุนด้วยตนเองที บริษัทจัดการหรือผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ได้ตามราคาเสนอขายหน่วยลงทุนในการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก โดยกรอกใบคําสั งซื อ
หน่วยลงทุนให้ครบถ้วนพร้อมชําระเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุน โดยผู้สั งซื อจะต้องสั งซื อหน่วยลงทุนไม่ตํ่ากว่า 50,000 บาท

5.2.5 การรับชําระ และการเก็บรักษาเงินค่าซื อหน่วยลงทุน
ผู้จองซื ออาจชําระเป็นเงินสด หรือชําระเป็นเช็ค ดราฟต์ หรือวิธีอื นใด โดยการชําระเป็นเช็ค ดราฟต์ หรือวิธีอื นใดผู้จองซื อต้อง
ขีดคร่อมเฉพาะสั งจ่าย “บัญชีจองซื อหน่วยลงทุนของ บลจ.แอสเซท พลัส จํากัด” ซึ งเป็นบัญชีกระแสรายวัน ที เปิดไว้กับ
ธนาคารดังต่อไปนี ซึ งดอกเบี ยรับหรือผลประโยชน์ใดๆ ที ได้รับจากบัญชีจองซื อหน่วยลงทุนข้างต้น บริษัทจัดการจะดําเนินการ
ให้เป็นผลประโยชน์ต่อกองทุน
• ธนาคารกสิกรไทย สาขาราษฎร์บูรณะ
• ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาพระรามที  3
• ธนาคารกรุงเทพ สาขาสาทร
• ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาถนนวิทยุ
บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงเพิ มเติมบัญชีดังกล่าว โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ โดยจะติดประกาศไ
ที ที ทําการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

ทั งนี ในการชําระเงินไม่ว่าด้วยวิธีใด หากมิใช่กรณีที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิดอื นภายใต้การ
จัดการของบริษัทจัดการเพื อจองซื อหน่วยลงทุนของกองทุน บริษัทจัดการต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้ก่อนระยะเวลาเสนอ
ขายครั งแรกจะสิ นสุด

ในกรณีที ผู้จองซื อชําระเป็นเงินสด หรือวิธีอื นใดที สามารถเรียกเก็บเงินได้ทันที ผู้จองซื อสามารถจองซื อได้ภายในเวลา 15.30
น. แต่หากผู้จองซื อชําระเป็นเช็ค ดราฟต์ หรือวิธีอื นใดที ต้องส่งเรียกเก็บเงินและทราบผลในวันทําการถัดไป ผู้จองซื อต้อง
ชําระค่าซื อหน่วยลงทุนภายในเวลา 12.00 น.

การจองซื อหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื อบริษัทจัดการได้รับเงินค่าซื อหน่วยลงทุนครบตามจํานวนเงินที สั งซื อ และได้ทํา
รายการขายหน่วยลงทุนแล้ว เพื อให้บริษัทจัดการจัดสรรหน่วยลงทุน ผู้จองซื อหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกคําสั งจองซื อ
หน่วยลงทุนนั นได้เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

ในกรณีที ผู้จองซื อหน่วยลงทุนชําระเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุนเป็นเช็ค ดราฟต์ หรือวิธีอื นใดซึ งถูกปฏิเสธการจ่ายเงิน บริษัท
จัดการจะดําเนินการยกเลิกรายการจองซื อหน่วยลงทุนนั นและแจ้งให้ผู้จองซื อทราบ
บริษัทจัดการจะนําเงินที ได้รับจากการจองซื อหน่วยลงทุนนี เก็บรักษาไว้ในบัญชีเงินฝากในนาม “บัญชีจองซื อหน่วยลงทุนของ
บลจ. แอสเซท พลัส จํากัด” 

5.2.6 การจัดสรรหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื อโดยคํานวณจากจํานวนเงินที ได้รับชําระหารด้วยมูลค่าที ตราไว้ โดยจํานวน
หน่วยลงทุนที ได้รับจัดสรรจะคํานวณตามหลักสากลเป็นตัวเลขทศนิยม 5 ตําแหน่งแต่ใช้ทศนิยม 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยม
ตําแหน่งที  5 ทิ ง

กรณีที ผู้จองซื อชําระค่าจองซื อหน่วยลงทุนเป็นเช็ค ดราฟต์ ตั วแลกเงิน คําสั งจ่ายเงิน หรือวิธีอื นใด บริษัทจัดการจะจัดสรร
หน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื อหน่วยลงทุน ณ วันที บริษัทจัดการ สามารถเรียกเก็บเงินจากเช็ค ดราฟต์ ตั วแลกเงิน คําสั งจ่ายเงิน
หรือวิธีการอื นใดได้เรียบร้อยแล้ว และวันที บริษัทจัดการได้รับเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุนจะต้องอยู่ระหว่างระยะเวลาเสนอขาย
โดยบริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนตามหลักการ “จองซื อก่อนได้ก่อน” 

ในกรณีที จํานวนเงินที ระบุในใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนไม่ตรงกับจํานวนเงินที บริษัทจัดการได้รับชําระ บริษัทจัดการจะจัดสรร
หน่วยลงทุนให้ตามจํานวนเงินที ได้รับชําระเป็นเกณฑ์
ในกรณีที การจองซื อหน่วยลงทุนนั นมีผลให้จํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินจํานวนหน่วยลงทุนที ได้รับอนุมัติจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนโดยใช้หลักการ “จองซื อก่อนได้ก่อน” ตามคําสั งซื อที สามารถเรียก
เก็บเงินได้ ในกรณีที จองซื อพร้อมกัน และมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรร บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรหน่วยลงทุน
ที เหลืออยู่ให้ผู้จองซื อ ที จองซื อพร้อมกันนั นตามสัดส่วนจํานวนหน่วยลงทุนที ผู้จองซื อแต่ละรายจองซื อเข้ามา (Pro Rata)
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทั งหมดก็ได้โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้
ทราบล่วงหน้า

ในกรณีที บริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการจัดสรรหน่วยลงทุนมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือหน่วย
ลงทุน หรือต่อชื อเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะจัดสรรหรือไม่
จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทั งหมดก็ได้ โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ผู้จองซื อทราบล่วงหน้า

5.2.7 การคืนเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุน
ในกรณีที ผู้จองซื อหน่วยลงทุนในการเสนอขายครั งแรกไม่ได้รับการจัดสรรไม่ว่าทั งหมด หรือบางส่วน และ/หรือในกรณีที 
บริษัทจัดการต้องยุติโครงการจัดการเนื องจากไม่สามารถจําหน่ายให้แก่ประชาชนได้ถึง 35 ราย หรือในกรณีที มีการจัดสรร
หน่วยลงทุนให้แก่บุคคลใด หรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกินกว่าหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด
บริษัทจัดการจะแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันสิ นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุน
ครั งแรก และจะคืนเงินค่าซื อหน่วยลงทุนส่วนที ไม่ได้รับการจัดสรรพร้อมดอกเบี ย (ถ้ามี) ให้ผู้จองซื อตามวิธีการรับเงินค่าขาย
คืนหน่วยลงทุนที ผู้จองซื อระบุไว้ในใบคําขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน ภายใน 1 เดือน นับแต่วันสิ นสุดการเสนอขายหน่วย
ลงทุนครั งแรก หรือนับตั งแต่วันปิดการเสนอขายแล้วแต่กรณี เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ให้ดําเนินการโครงการจัดการต่อไปได้ หากบริษัทจัดการไม่สามารถคืนเงินพร้อมดอกเบี ย (ถ้าม)ี อันเนื องจากความผิด
พลาดของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะชําระดอกเบี ยในอัตราไม่ต่ํากว่าร้อยละเจ็ดครึ งต่อปี นับแต่วันที ครบกําหนดเวลาดัง
กล่าวข้างต้น ถึงวันที บริษัทจัดการชําระเงินค่าจองซื อคืนจนครบถ้วน

5.2.8 เงื อนไขการขายหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะปฏิเสธคําสั งซื อหากผู้ลงทุนไม่ใช่ "ผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย"

บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนภายในประเทศไทย และมีวัตถุประสงค์ที จะไม่เสนอขาย
หน่วยลงทุนของกองทุนกับหรือเพื อประโยชน์ของประเทศสหรัฐอเมริกา พลเมืองสหรัฐอเมริกา รวมถึงผู้ที มีหนังสือเดินทางของ
ประเทศสหรัฐอเมริกาหรือผู้ที มีถิ นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา หรือบุคคลซึ งโดยปกติมีถิ นที อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกอง
ทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าวและบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนซึ งจัดให้มีขึ นและดําเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา บริษัทจัดการจึงขอ
สงวนสิทธิที จะปฏิเสธหรือระงับการสั งซื อ การจัดสรร และ/หรือการโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมสําหรับผู้
ลงทุนที เป็นบุคคลอเมริกัน (US person) ดังที กล่าวมาข้างต้น เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก

ในการชําระค่าซื อหน่วยลงทุน หากมิใช่กรณีที ผู้จองซื อหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอื นที จัดตั งโดยบริษัท
จัดการเพื อจองซื อหน่วยลงทุนของกองทุนนี ผู้จองซื อจะต้องชําระค่าซื อหน่วยลงทุนด้วยเงินจนเต็มมูลค่า จะหักกลบลบหนี กับ
บริษัทจัดการไม่ได้

การจองซื อหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื อบริษัทจัดการได้รับเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวนและได้ทํารายการขายหน่วย
ลงทุนแล้ว เพื อให้บริษัทจัดการจัดสรรหน่วยลงทุนและผู้จองซื อจะไม่สามารถยกเลิกคําสั งจองซื อหน่วยลงทุนนั นได้ เว้นแต่ จะ
ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธการจองซื อตามคําสั งจองซื อหน่วยลงทุน ในกรณีที บริษัทจัดการได้
พิจารณาแล้วว่าการจองซื อในกรณีดังกล่าวมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรือต่อชื อเสียง
หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ

สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ นหลังจากนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการจองซื อหน่วยลงทุนของผู้จองซื อ
หน่วยลงทุนแล้วเท่านั น

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

 

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

บริษัทจัดการจะเสนอขายหน่วยลงทุนระหว่างการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกเท่านั น โดยจะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนภาย
หลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก

7. การรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

7.1. ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 บริษัทจัดการ

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.3. วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 รับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.4.1 บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติดังนี 

1. บริษัทจัดการจะรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติไม่เกินปีละ 4 ครั ง โดยบริษัทจัดการจะแจ้งกําหนดวันทําการรับซื อคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบทางไปรษณีย์ ภายใน 30 วันนับตั งแต่วันถัดจากวันจดทะเบียนกองทรัพย์สิน
เป็นกองทุนรวม

ทั งนี บริษัทจัดการจะรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายที มีชื อปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วย
ลงทุน ณ เวลา 8.00 น. ของวันที บริษัทจัดการกําหนดให้มีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

ในการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ บริษัทจัดการมีนโยบายที จะรับซื อคืนเป็นจํานวนเงินที จัดสรรจากเงินสดรับที ได้จาก
ดอกเบี ย และ/หรือกําไรจากเงินลงทุนของตราสารแห่งหนี หรือหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นที กองทุนลงทุน หลังหักค่าใช้จ่าย
ของกองทุน (ถ้ามี) โดยจะจัดสรรเป็นจํานวนเงินที เท่าๆ กันสําหรับแต่ละหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน กรณีที กองทุนได้รับผลกระทบจากการได้รับชําระเงิน
ตามตราสารหนี หรือหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นที กองทุนลงทุนไว้ แตกต่างไปจากเงื อนไขที กําหนด โดยบริษัทจะประกาศใ
ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบในเวปไซต์ของบริษัทจัดการ

2. สําหรับการรับซื อคืนหน่วยลงทุนงวดสุดท้าย บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติที เหลือทั งหมดของผู้
ถือหน่วยลงทุนทุกราย ณ วันครบอายุโครงการ

7.4.2  การจัดสรรเงินให้แก่ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุน
ยกเว้นในกรณีตามข้อ “การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน” หรือ “การไม่ขายหรือไม่
รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน” หรือ “การหยุดรับซื อคืนหน่วยลงทุน” บริษัทจัดการจะจัดสรร
เงินให้แก่ ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยคํานวณจากราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ณ สิ นวันที บริษัทจัดการดําเนินการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติ หากวันดังกล่าวตรงกับวันหยุดจะเลื อนเป็นวันทําการถัดไป

บริษัทจัดการจะคํานวณจํานวนหน่วยลงทุนที จะรับซื อคืนอัตโนมัติ โดยหารจํานวนเงินที จะรับซื อคืนด้วยราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการรับซื อคืนนั น ทั งนี จํานวนหน่วยลงทุนที คํานวณได้จะเป็นตัวเลขทศนิยม 4 ตําแหน่ง โดยตัด
ทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง

บริษัทจัดการจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในทะเบียนหน่วยลงทุน ในวันทําการถัดจากวันทําการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนจํานวนนั น

7.4.3 การชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน ภายใน 5 วันทําการ นับตั งแต่วันถัดจากวัน
ที ทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ในการชําระเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนให้
แก่ ผู้ถือหน่วยลงทุนตามวิธีการที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในใบคําขอเปิดบัญชี ผู้ถือหน่วยลงทุน หรือใบคําสั งขายคืนหน่วย
ลงทุน

7.4.4  เงื อนไขในการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ตกลงสั งขายคืนหน่วยลงทุน และยินยอมให้บริษัทจัดการรับซื อหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
ตามกําหนดเวลาที บริษัทจัดการกําหนด

นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก้ผู้ถือหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ ภายใน 5 วันทําการ
นับตั งแต่วันถัดจากวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมติั

การสั งขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื อบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ได้รับคําสั งขายคืนหน่วย
ลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุน และได้ทํารายการรับซื อคืนหน่วยลงทุนแล้ว

บริษัทจัดการจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในทะเบียนหน่วยลงทุนในวันทําการถัดจากวันทําการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนจํานวนนั น

7.5. ระยะเวลาในการรับซื อคืน :  ไม่เกินปีละ 4 ครั งตามที บริษัทจัดการกําหนด

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน : 

1) บริษัทจัดการจะรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติไม่เกินปีละ 4 ครั ง โดยบริษัทจัดการจะแจ้งวันที จะดําเนินการรับซื อคืน
หน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบทางไปรษณีย์ ภายใน 30 วันนับตั งแต่วันถัดจากวันจดทะเบียนกองทรัพย์สิน
เป็นกองทุนรวม
2) สําหรับการรับซื อคืนหน่วยลงทุนงวดสุดท้าย บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติที เหลือทั งหมด
ของผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย ณ วันครบอายุโครงการ

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.9. รายละเอียดเพิ มเติม : 

8. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

8.1. ช่องทางการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

 บริษัทจัดการ

8.2. รายละเอียดการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการที บริษัทจัดการ
กําหนดให้สามารถสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ เข้ากองทุนนี ระหว่างการเสนอขายครั งแรก
การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนดังกล่าวหมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนหนึ ง (กองทุนต้นทาง) เพื อซื อหน่วยลงทุนของ
อีกกองทุนหนึ ง (กองทุนปลายทาง) โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนจาก กองทุนต้นทางซึ งได้หัก
ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เพื อไปชําระค่าซื อหน่วยลงทุนกองทุนปลายทาง ในกรณีที กองทุนต้นทางใดมี
การคิดค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามระยะเวลาการถือหน่วยลงทุน การคํานวณหน่วยลงทุนที จะขายคืนจาก
กองทุนต้นทาง จะใช้เกณฑ์การคํานวณโดยระบบ “เข้าก่อน ออกก่อน (FIFO)”

9. การชําระค่ารับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน : 

กรณีบริษัทจัดการไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน และจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื นแทน บริษัทจัดการจะกําหนดขั นตอนการดําเนินการต่อไป โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานก่อน และไม่
ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ โดยขั นตอนที กําหนดดังกล่าวต้องสามารถปฏิบัติได้จริง และเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมทุกราย และบริษัทจัดการจะต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วัน

10. การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิด
ไว้แล้วได้ ในกรณีดังต่อไปนี 
(1) บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที เข้าเหตุดังต่อไปนี โดยได้รับ
ความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(ก) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล หรือ
(ข) มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าวอยู่
นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม
(2) มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้ว แต่ในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการยังไม่ได้ชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุน บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลใน
รายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาโดยราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องนั นต่างจากราคารับซื อ
คืนหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไปและคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ถูกต้อง
(3) ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการกองทุนรวมพบว่า ราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุนไม่ถูกต้องและผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
โดยราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องนั นต่างจากราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป และคิดเป็น
อัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ถูกต้อง
การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามข้อ (1) (2)หรือ (3) บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 
(1) เลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนได้ไม่เกินสิบวันทําการนับแต่วันที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนนั น เว้นแต่ได้รับ
การผ่อนผันจากสํานักงาน
(2) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื อนกําหนดการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน
ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบเรื องดังกล่าวด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน
(3) แจ้งการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน พร้อมทั งจัดส่งรายงานที แสดงเหตุผลของการเลื อน และหลักฐานการได้รับความเห็น
ชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ (1) หรือการรับรองข้อมูลของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ (2) ต่อสํานักงานโดยพลัน ทั งนี 
บริษัทจัดการกองทุนรวมจะมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดําเนินการแทนก็ได้
(4) ในระหว่างการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าว ให้บริษัท
จัดการกองทุนรวมรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั น โดยต้องชําระค่าขายคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามลําดับวันที ส่งคําสั งขายคืนก่อน
หลัง

11. การไม่ขายไม่รับซื อคืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง : 

1. บริษัทจัดการจะไม่ขายหรือไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้ว หรือจะหยุดรับคําสั งซื อหรือ
คําสั งขายคืนหน่วยลงทุนได้ เฉพาะในกรณีที กําหนดไว้ ซึ งไม่เกินกรณีดังต่อไปนี 
(1) ตลาดหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิดทําการซื อขายได้ตามปกติ
(2) บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีดังต่อไปนี โดยได้รับความเห็น
ชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(ก) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล
(ข) ไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม หรือ
(ค) มีเหตุจําเป็นอื นใดเพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
ทั งนี การไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้ว หรือการหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนตาม
(ก) (ข) หรือ (ค) ให้กระทําได้ไม่เกินหนึ งวันทําการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน
(3) กองทุนรวมได้ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี เกิดขึ น ซึ งก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อกองทุนรวมอย่างมีนัยสําคัญ
(ก) ตลาดซื อขายหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิดทําการซื อขายได้ตามปกติ ทั งนี เฉพาะในกรณีที กองทุนรวม
ลงทุนในหลักทรัพย์ที ซื อขายในตลาดซื อขายหลักทรัพย์แห่งนั นเกินกว่าร้อยละสิบของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
(ข) มีเหตุการณ์ที ทําให้ไม่สามารถแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และทําให้ไม่สามารถโอนเงินออกจากประเทศ
หรือรับโอนเงินจากต่างประเทศได้ตามปกติ หรือ
(ค) มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าวอยู่
เหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม และผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว
(4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหน่วยลงทุนที รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุน แก่ผู้ลงทุน
เฉพาะราย เนื องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังต่อไปนี 
(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั น ๆ มีส่วนเกี ยวข้องกับการกระทําดังต่อไปนี 
1. การกระทําที เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไม่
ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
2. การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือ
3. การกระทําที เป็นการปฏิบัติตามคําสั งเกี ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน โดยบุคคลผู้มีอํานาจตามกฎหมาย
(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื อทราบข้อเท็จจริงเกี ยวกับลูกค้าได้ในสาระ
สําคัญ

2. เมื อปรากฏเหตุตามข้อ 1 และบริษัทจัดการกองทุนรวมประสงค์จะไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อ
หรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมปฏิบัติดังต่อไปนี 
(1) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุน
โดยพลัน และหากเป็นเหตุตาม ข้อ 1(1) (2) หรือ (3) ให้เปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการ
หยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลันด้วย
(2) รายงานการไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือการหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนพร้อมทั งแสดง
เหตุผล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทุนรวมเปิดนั นให้สํานักงานทราบโดยพลัน
(3) ในกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนหรือหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
ตามข้อ 1(1) (2) และ (3) เกินหนึ งวันทําการให้บริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการดังต่อไปนี ก่อนการเปิดรับคําสั งซื อหรือคํา
สั งขายคืนหน่วยลงทุน
(ก) รายงานการเปิดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนรวมเปิด ณ วันทําการ
สุดท้ายก่อนวันรายงานนั นให้สํานักงานทราบภายในวันทําการก่อนวันเปิดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
(ข) แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเปิดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน
ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการเปิดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนด้วย
วิธีการใด ๆ โดยพลัน

3. บริษัทจัดการจะหยุดการขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้วหรือหยุดรับคําสั งซื อ
หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง โดยราคาขายหน่วย
ลงทุนที ไม่ถูกต้องนั นต่างจากราคาขายหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไปและคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของ
ราคาขายหน่วยลงทุนที ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงาน
การชดเชยราคา ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการ
หยุดขายหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการหยุดรับคําสั งซื อหน่วย
ลงทุนด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน

12. การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

เพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือในกรณีที มีความจําเป็นเพื อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของ
ประเทศ หรือเพื อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศให้บริษัทจัดการหยุด
รับคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดได้เป็นการชั วคราวตามระยะเวลาที เห็นสมควร แต่
รวมแล้วต้องไม่เกิน 20 วันทําการติดต่อกัน เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ขยายระยะเวลาหยุด
รับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกไปได้

13. เงือนไขและข้อจํากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะปฏิเสธคําสั งโอนหน่วยลงทุนหากผู้ลงทุนไม่ใช่ "ผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย" 

บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนภายในประเทศไทย และมีวัตถุประสงค์ที จะไม่เสนอขาย
หน่วยลงทุนของกองทุนกับหรือเพื อประโยชน์ของประเทศสหรัฐอเมริกา พลเมืองสหรัฐอเมริกา รวมถึงผู้ที มีหนังสือเดินทางของ
ประเทศสหรัฐอเมริกาหรือผู้ที มีถิ นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา หรือบุคคลซึ งโดยปกติมีถิ นที อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกอง
ทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าวและบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนซึ งจัดให้มีขึ นและดําเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา บริษัทจัดการจึงขอ
สงวนสิทธิที จะปฏิเสธหรือระงับการสั งซื อ การจัดสรร และ/หรือการโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมสําหรับผู้ลงทุน
ที เป็นบุคคลอเมริกัน (US person) ดังที กล่าวมาข้างต้น เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะไม่จัดสรร และ/หรือปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุนที จะทําให้การถือหน่วยลงทุนเกินข้อจํากัดการถือ
หน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและ
หน้าที ของบริษัทจัดการ

ข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน
ในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัทจัดการมีข้อยกเว้นได้ในกรณีดังต่อไปนี 

(1)  กรณียกเว้นให้ถือหน่วยลงทุนได้โดยไม่จํากัดสัดส่วนสําหรับผู้ถือหน่วยลงทุนดังต่อไปนี 

(ก)  กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ

(ข)  กองทุนประกันสังคม

(ค)  กองทุนการออมแห่งชาติ

(ง)  กองทุนบําเหน็จบํานาญแห่งชาติ

(จ)  กองทุนสํารองเลี ยงชีพ

(ฉ)  กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป

(ช)  กองทุนต่างประเทศที มีลักษณะตาม (ก) ถึง (ฉ)

(ซ)  กองทุนอื นใดที มีลักษณะทํานองเดียวกับกองทุนตาม (ก) ถึง (ฉ)

(ฌ)  นิติบุคคลที จัดตั งขึ นตามกฎหมายไทยนอกเหนือจาก  (ก)  ถึง  (ฉ)  ซึ งไม่อยู่ภายใต้บังคับต้องเสียภาษีเงินไ
นิติบุคคล เช่น ธนาคารออมสิน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มูลนิธิ หรือวัด เป็นต้น

(ญ) บุคคลอื นที ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงานเมื อมีเหตุจําเป็นและสมควร

(2) กรณียกเว้นให้โดยผ่อนคลายสัดส่วนการถือหน่วยลงทุน หรือเมื อเป็นไปตามเงื อนไข ซึ งได้แก่กรณีดังต่อไปนี 

(ก)  กรณีที เป็นการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมอีทีเอฟโดยผู้ลงทุนรายใหญ่และผู้ดูแลสภาพคล่องที ได้รับการแต่ง
ตั งจากบริษัทจัดการ อาจถือหน่วยลงทุนได้โดยไม่จํากัดสัดส่วน ทั งนี เฉพาะในช่วงระยะเวลาตั งแต่วันจดทะเบียน
กองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมจนถึงวันที ครบกําหนดหนึ งปีนับแต่วันที เริ มซื อขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟ
ดังกล่าวในตลาดรอง

(ข)  กรณีของกองทุนรวมที มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนตามอัตราผลประโยชน์ตอบแทนที ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับ
จากการลงทุนในหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจถือหน่วยลงทุนเกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะ
กรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัท
จัดการได้ไม่เกินสัดส่วนที ระบุไว้ในโครงการ ทั งนี เมื อได้รับการผ่อนผันจากสํานักงานตามเหตุจําเป็นและสมควร

(ค)   กรณีที มีเหตุจําเป็นและสมควรอื นใด ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจถือหน่วยลงทุนเกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนตาม
ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและ
หน้าที ของบริษัทจัดการได้แต่ไม่เกินร้อยละห้าสิบของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด โดยได้รับการ
ผ่อนผันจากสํานักงาน ทั งนี ในการผ่อนผันดังกล่าว ให้สํานักงานพิจารณาถึงประโยชน์โดยรวมของผู้ถือหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมดังกล่าวเป็นสําคัญ

14. การจ่ายเงินปันผล : 

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่าย

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : 

14.3. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที ประมาณการได้ที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด) : 

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) : 
ประมาณการค่าธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่าใช้จ่ายทั งหมดข้างต้น ไม่เกินร้อยละ 4.00 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิถัวเฉลี ย (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ ม) 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนทั งหมดไม่เกินร้อยละ 4.00 ต่อปีของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิถัวเฉลี ย (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ ม)

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวม : 

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
อัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วันที คํานวณ *

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
อัตราไม่เกินร้อยละ 0.07 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วันที คํานวณ *

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
อัตราไม่เกินร้อยละ 1.50 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วันที คํานวณ *

15.2.4. ค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการลงทุน : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่าย : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
(1) ค่าใช้จ่ายเพื อวัตถุประสงค์ในการเสนอขายครั งแรกจะจ่ายตามจํานวนที จ่ายจริง โดยทางบัญชีจะตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ของกองทุนเฉลี ยเท่ากันทุกวัน ตลอดอายุโครงการ ได้แก่
(ก) ค่าใช้จ่ายในการจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ การจัดอบรมเผยแพร่ความรู้ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด การส่งเสริมการขาย
ตลอดจนการสัมมนาแนะนํากองทุน ตามที จ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 0.50 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ
(ข) ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที เกี ยวข้องในการจัดตั งกองทุน และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามกฎหมาย
ก.ล.ต.
(2) ค่าใช้จ่ายเพื อการดําเนินงานของกองทุนที เรียกเก็บตามจํานวนที จ่ายจริง โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาตัดจ่ายทั งจํานวน
หรือทยอยตัดจ่ายตามระยะเวลาการใช้งานของค่าใช้จ่ายนั น ได้แก่
(ก) ค่าใช้จ่ายในการจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าสื อโฆษณาประชาสัมพันธ์ การจัดอบรมเผยแพร่ความรู้ ค่าใช้จ่ายด้านการ
ตลาด การส่งเสริมการขายตลอดจนการสัมมนาแนะนํากองทุน ตามที จ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 0.50 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุน
(ข) ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี ค่าที ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามคําสั ง หรือตามกฎหมาย หรือ
ประกาศของสมาคม
(ค) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์และจัดส่งใบแจ้งผลการจัดสรรหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการจัดทําและจัดพิมพ์ ใบคําขอเปิดบัญชี ผู้ถือ
หน่วยลงทุน ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน ใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน เอกสารที เกี ยวข้อง ค่าจัดทําจัดพิมพ์ และจัดส่งหนังสือบอก
กล่าวรายงานต่าง ๆ สาส์นถึงผู้ถือหน่วยลงทุน
(ง) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งเอกสารที เกี ยวกับการแก้ไขเปลี ยนแปลงโครงการ ค่าใช้จ่ายในการลงประกาศในหนังสือพิมพ์
การจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามกฎหมาย ก.ล.ต.
(จ) ค่าจัดทํา ค่าพิมพ์และจัดส่งหนังสือชี ชวนและรายงานประจําปีถึงผู้ถือหน่วยลงทุน
(ฉ) ค่าแปลเอกสารที เกี ยวกับการดําเนินงานของกองทุนเป็นภาษาต่างประเทศ
(ช) ค่าเอกสารทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าเอกสารการลงบัญชีกองทุน
(ซ) ค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) ในการดําเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติหน้าที หรือเรียกค่าสินไหม
ทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการเพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายเพื อรักษาสิทธิของกองทุน ค่าใช้จ่ายในการติดตามหนี ของกองทุน
(ฌ) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระหนี เป็นทรัพย์สินอื นแทนการชําระหนี ด้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนี 
ค่าธรรมเนียมศาล ค่าธรรมเนียมทนายความ ค่าใช้จ่ายในด้านนิติกรรม ค่าประเมินราคา ค่าจดจํานอง ค่าปลดจํานอง ค่าจัด
พิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่าย หรือค่าธรรมเนียมอื นใดที เกี ยวข้องกับทางราชการ ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการรับชําระหนี เป็นทรัพย์สิน
อื นแทนการชําระหนี ด้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนี ค่าใช้จ่ายด้านภาษี ค่าทําประกันภัยดูแล และเก็บรักษาตลอดจน ค่าใช้จ่าย
ในการจําหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สินดังกล่าว
(ญ) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
(ฎ) ค่าธรรมเนียมธนาคารต่าง ๆ ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าประกาศในหนังสือพิมพ์ ค่า
ไปรษณียากรสําหรับหนังสือโต้ตอบกับผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าพาหนะ ค่าใช้จ่ายในการสื อสารโต้ตอบโดยวิธีอื นที มิใช่ทาง
ไปรษณีย์
(ฏ) ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการชําระบัญชีและเลิกกองทุน
(ฐ) ค่าใช้จ่ายที เกิดขึ นจากการติดตามทวงถาม หรือการดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใด ของกองทุนรวม
การคิดค่าใช้จ่ายตาม (1) และ (2) จะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที กําหนดโดยสมาคมนักบัญชี และผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
แห่งประเทศไทย
(3) ค่าธรรมเนียมที เกี ยวกับการซื อหลักทรัพย์ ซึ งจะรวมอยู่ในต้นทุนของค่าซื อหลักทรัพย์เมื อมีการซื อหลักทรัพย์และค่า
ธรรมเนียมที เกี ยวกับการขายหลักทรัพย์จะถูกหักจากค่าขายหลักทรัพย์เมื อมีการขายหลักทรัพย์ ได้แก่
(ก) ค่าอากรแสตมป์
(ข) ค่าธรรมเนียมหรือค่านายหน้าการซื อขายหลักทรัพย์
(ค) ค่าใช้จ่ายอื น ๆ (ถ้ามี) 
(4) ค่าใช้จ่ายที อาจเกิดขึ นจากการลงทุนในต่างประเทศ เช่น ค่าธรรมเนียมการทํารายการซื อ ขาย รับมอบ ส่งมอบทรัพย์สิน
ในต่างประเทศ (Transaction Fee) อากรแสตมป์ และภาษีต่างๆที เกี ยวข้อง ค่าใช้จ่าย หรือค่าธรรมเนียมที ต้องจ่ายตามข้อ
กําหนด หรือกฎหมายของประเทศที กองทุนไปลงทุน ตลอดจนค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้องกับการติดต่อประสานงานกับผู้จัดการ
กองทุนในต่างประเทศ เช่น ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าโทรสารทางไกล เป็นต้น (ถ้ามี) ตามที จ่ายจริง
(5) ค่าใช้จ่ายเกี ยวกับการเก็บรักษาทรัพย์สินในต่างประเทศ (ถ้ามี) นอกเหนือจาก ”ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี”
ตามที จ่ายจริง โดยจะไม่เกินร้อยละ 0.15 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
(6) ค่าใช้จ่ายในการประกันความเสี ยงจากอัตราแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศ หรืออัตราดอกเบี ย (ถ้าม)ี ตามที จ่ายจริง
(7) ใช้จ่ายที เกิดจากการผิดนัดชําระราคา (Failed Trade) 
(8) ค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้อง กับการจัดการกองทุนซึ งมิได้ระบุไว้ในข้อ 23.2 (ถ้ามี) โดยบริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากกองทุนตาม
จํานวนเงินและเวลาที เกิดค่าใช้จ่ายนั นจริง ทั งนี การเรียกเก็บค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะไม่เกินร้อยละ 0.01 ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนโดยบริษัทจัดการจะเป็นผู้รับผิดชอบส่วนที เกินกว่าอัตราที กําหนด

ในกรณีที มีค่าใช้จ่ายตามข้อ (8) บริษัทจัดการจะเปิดเผยแยกเป็นรายการอย่างชัดเจนในหนังสือชี ชวนฉบับข้อมูลสําคัญที ผ ู ้
ลงทุนควรทราบและในรายงานประจําปี ซึ งบริษัทจัดการ จัดทําเมื อสิ นรอบระยะเวลาบัญชีแต่ละปี

ค่าใช้จ่ายตามข้อ (1) และข้อ (2) จะถูกเปิดเผยเป็นยอดรวมของค่าใช้จ่าย ปรากฎในรายการค่าใช้จ่าย การดําเนินงานในงบ
กําไรขาดทุน ของกองทุนซึ งเป็นส่วนหนึ งของรายงานประจําปี

ทั งนี ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั งหมดของกองทุนจะบวกด้วยภาษีมูลค่าเพิ มและภาษีอื นใดในทํานองเดียวกัน

อย่างไรก็ตาม หากมีการเปลี ยนแปลงเกี ยวกับภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดในทํานองเดียวกัน บริษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงการรับรู้ภาษีต่าง ๆ ดังกล่าวโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

15.3. ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Frontend Fee) : มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ไม่เกินร้อยละ 1 ของมูลค่าหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจเก็บค่าธรรมเนียมการขายจากผู้สั งซื อหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มใน
อัตราที ไม่เท่ากัน

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (Backend Fee) : ไม่มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 

15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) : มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
คิดเช่นเดียวกับการคิดค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน โดยอาจคิดค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนแต่ละกลุ่มมนอัตราที ไม่เท่ากัน

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ในอัตรา 50 บาท ต่อรายการ โดยผู้โอนจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวในวันที ยื นคําขอโอนหน่วยลงทุน

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนขอให้บริษัทจัดการออกใบหน่วยลงทุน ทั งนี ภายใต้เงื อนไขข้อ 14.2 หรือขอให้ออกเอกสารแสดงสิทธิ
แทนฉบับเดิมที สูญหาย บริษัทจัดการจะคิดค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนในอัตรา 50 บาท ต่อ 1
ฉบับ

15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
1. ค่าธรรมเนียมการทํารายการซื อขายหน่วยลงทุนตามอัตราที ธนาคารพาณิชย์กําหนด (ถ้ามี)
2. ค่าธรรมเนียมการโอนเงินเพื อซื อหน่วยลงทุนหรือการโอนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือค่าธรรมเนียมการหักเงินจากบัญชีผู้
ซื อหน่วยลงทุน ตามอัตราที ธนาคารพาณิชย์กําหนด (ถ้ามี)
บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าใช้จ่ายอื นๆจากผู้ถือหน่วยลงทุนที ขอให้บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนดําเนินการให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือจากกรณีปกติ ที บริษัทจัดการดําเนินการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย เช่น ค่าใช้จ่ายในการจด
แจ้งจํานํากับนายทะเบียน ค่าแก้ไขเปลี ยนแปลงข้อมูลในทะเบียน เป็นต้น ทั งนี บริษัทจัดการจะคิดค่าธรรมเนียมการดําเนิน
การให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นกรณีพิเศษ ในอัตราไม่เกิน 75 บาท ต่อ 1 รายการ

15.4. วิธีการคํานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม : 

* บริษัทจัดการจะคํานวณค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วย
ลงทุน ทุกวันที มีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิโดยใช้มูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่า
ธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วันที คํานวณ นั นเป็น
ฐานในการคํานวณค่าธรรมเนียม โดยค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะบวกด้วยภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื นใดใน
ทํานองเดียวกัน (ถ้ามี) และบริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการ, ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน เป็นราย
3 เดือน และค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ เป็นรายเดือน

ทั งนี การตัดค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที กําหนดโดยสมาคมบริษัทนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
แห่งประเทศไทยและหากมีการเปลี ยนแปลงเกี ยวกับภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื นใดในทํานองเดียวกัน บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงการรับรู้ภาษีต่าง ๆ ดังกล่าวโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

15.5. การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย : 

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายโดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ โดยบริษัทจะ
ดําเนินการดังต่อไปนี 

1. กรณีเพิ มอัตราค่าธรรมเนียม หรืออัตราค่าใช้จ่ายที บริษัทจัดการได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนและหรือจากกองทุน บริษัท
จัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วันโดยจะติดประกาศที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการและ
ที ทําการทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับเป็นเวลา 3
วันติดต่อกัน ทั งนี การเพิ มอัตราค่าธรรมเนียมหรืออัตราค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะต้องไม่เกินร้อยละ 5 ของอัตราค่าธรรมเนียมหรือ
อัตราค่าใช้จ่ายภายในรอบระยะเวลา 1 ปี

2. กรณีที บริษัทจัดการจะลดค่าธรรมเนียมหรืออัตราค่าใช้จ่าย บริษัทจัดการจะปิดประกาศไว้ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ
และที ทําการทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ทั งนี การเปลี ยนแปลงดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการต้องแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับตั งแต่
วันเปลี ยนแปลง กรณีที สมาคม คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือหน่วยงานที เกี ยวข้องมีการ
เปลี ยนแปลงหลักเกณฑ์ในการตัดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมตามที ระบุเป็นอย่างอื นในอนาคต บริษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงวิธีการตัดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ที บังคับใช้ใหม่ โดยถือว่าได้รับมติจากผู้
ถือหน่วยลงทุนแล้ว

15.6. หมายเหตุ : 

16. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.1. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน : ในประเทศ

16.2. เงื อนไขพิเศษ : 

1. บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกําหนด
ทั งนี กรณีที กองทุนมีการลงทุนในทรัพย์สินต่างประเทศบริษัทจัดการจะใช้อัตราแลกเปลี ยนที เหมาะสม ภายใต้ความเห็นชอบ
ของผู้ดูแลผลประโยชน์ ซึ งเป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือประกาศของสมาคมบริษัทจัดการลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคํานวณ
ทรัพย์สินสุทธิส่วนที ลงทุนในต่างประเทศ
2. บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี 
(2.1) คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการ
(2.2) คํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ทั งนี ให้ใช้มูลค่าหน่วย
ลงทุนของสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาดังกล่าว
(2.3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังต่อไปนี 
(ก) วันทําการก่อนวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศภายในวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด
(ข) วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศภายในวันทําการถัดไป
(ค) วันทําการสุดท้ายของแต่ละเดือน โดยให้ประกาศภายในวันทําการถัดไป ทั งนี เฉพาะในกรณีที กองทุนรวมกําหนดวัน
ทําการซื อขายหน่วยลงทุนแต่ละครั งห่างกันยาวกว่าหนึ งเดือน
(ง) วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล โดยให้ประกาศภายในวันทําการถัดไป
ความใน (ก) มิให้นํามาใช้บังคับกับกองทุนรวมเปิดที ซื อขายหน่วยลงทุนทุกวันทําการ และกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภท
สถาบัน
(4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศ
ภายในวันทําการถัดไป
การประกาศมูลค่าและราคาตามวรรคหนึ ง (3) และ (4) ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมปฏิบัติดังต่อไปนี 
(1) ใช้ตัวเลขทศนิยมตามที กําหนดไว้ในข้อ 3. และต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(2) ดําเนินการด้วยวิธีการใด ๆ เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที เหมาะสม เช่น การประกาศทางหนังสือพิมพ์
หรือการประกาศทางเว็บไซต์ เป็นต้น และภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้ และ
(3) จัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวม และสถานที ทุกแห่งที ผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซื อคืนหน่วยลงทุนใช้ซื อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการกองทุนรวม
จะจัดให้มีข้อมูลดังกล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้

ในกรณีที มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดไม่ถูกต้อง บริษัทจัดการจะดําเนิน
การตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศกําหนด

3. การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือจํานวนหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมเปิด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
(3.1) คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยม ตามหลัก
สากล
(3.2) คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลัก
สากล สําหรับมูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณ ราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมตําแหน่ง
ที  4 ขึ น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตําแหน่ง
ที  5 ทิ ง
(3.3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (3.2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหน่ง โดยตัดทศนิยม
ตําแหน่งที  5 ทิ ง และประกาศราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ตามที คํานวณได้ใน (3.2) 
(3.4) คํานวณจํานวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล แต่จะ ใช ้
ผลลัพธ์เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตําแหน่ง โดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
ในกรณีที มีผลประโยชน์เกิดขึ นจากการคํานวณตาม (3.1) ถึง (3.4) บริษัทจัดการจะนําผลประโยชน์นั นรวมเข้าเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนรวมเปิด

16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : 

ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการที www.assetfund.co.th
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะประกาศ โดยช่องทางอื นใดที เหมาะสม โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
และบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน

16.4. หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

1.ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องน้อยกว่าหนึ งสตางค์ หรือต่างจากราคาหน่วยลงทุน
ที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป แต่ไม่ถึงร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง บริษัทจัดการจะจัดทําและส่งรายงานให้
ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบถึงความผิดพลาดภายใน 7 วันทําการนับแต่วันที พบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และจัดให้มีสําเนา
รายงานดังกล่าวไว้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการเพื อให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้ โดยรายงานดัง
กล่าวจะมีรายการอย่างน้อย ดังต่อไปนี 
(1) ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง
(2) ราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง
(3) สาเหตุที ทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
(4) มาตรการป้องกันเพื อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง ทั งนี เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจาก
ปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือ
ศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง
ในกรณีที เหตุของความผิดพลาดซึ งทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามวรรคหนึ งมีผลต่อเนื องต่อการคํานวณราคาหน่วย
ลงทุนครั งต่อไป เช่น การกําหนดอัตราดอกเบี ยผิดพลาด เป็นต้น บริษัทจัดการจะแก้ไขราคาหน่วยลงทุนให้ถูกต้องนับแต่วันที 
บริษัทจัดการพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องด้วย

2.ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราตั งแต่
ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง บริษัทจัดการจะคํานวณราคาหน่วยลงทุนย้อนหลังนับแต่วันที พบราคาหน่วยลงทุน
ไม่ถูกต้องจนถึงวันที ราคาหน่วยลงทุนถูกต้อง และดําเนินการดังต่อไปนี เฉพาะวันที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องต่างจากราคา
หน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราส่วนตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง

(1) จัดทํารายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาให้เสร็จสิ นภายในวันทําการถัดจากวันที พบว่าราคาหน่วย
ลงทุนนั นไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ภายในวันทําการถัดจากวันที คํานวณราคาหน่วยลงทุนเสร็จ
สิ น เพื อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าวภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการส่งรายงานให้ผู้ดูแล
ผลประโยชน์ ทั งนี รายงานดังกล่าวจะมีรายการอย่างน้อยดังต่อไปนี 
(ก) ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง
(ข) ราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง
(ค) สาเหตุที ทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
(ง) การดําเนินการของบริษัทจัดการเมื อพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
ทั งนี บริษัทจัดการจะจัดให้มีสําเนารายงานตาม (1) ไว ้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการ เพื อให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
สามารถตรวจสอบได้
(2) แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนที ถุกต้องภายในวันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาตาม (1)
(3) ประกาศชื อกองทุนรวมที มีการแก้ไขราคาตาม (2) และวัน เดือน ปีที มีการแก้ไขราคาตาม (2)ในหนังสือพิมพ์รายวันอย่าง
น้อยหนึ งฉบับภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว
(4) ชดเชยราคาให้แล้วเสร็จและแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที ได้ซื อหรือขายคืนหน่วยลงทุน
ในช่วงระยะเวลาที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องทราบถึงการแก้ไขราคาตาม (2) และการชดเชยราคา ภายใน 5 วันทําการนับแต่
วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว
(5) จัดทํารายงานมาตรการป้องกันเพื อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าว พร้อมทั งสําเนารายงานการ
แก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาที จัดทําตาม (1) ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 7 วันทําการนับ
แต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคานั น เว้นแต่ในกรณีที 
ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ บริษัทจัดการจะไม่ส่งรายงานมาตรการป้องกัน
ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่จะส่งสําเนาเอกสารที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่าการที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมี
สาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้แทน

3. ในการชดเชยราคาตามข้อ 2 (4) บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี 
(1) กรณีราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องตํ่ากว่าราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง (understate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี 
(ก) กรณีที เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับ
ส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องหากปรากฏว่าผู้ซื อหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลือ
อยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จะต้องลด บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวน
เท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วยลงทุนที เหลืออยู่นั นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับ
ส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื อชดเชยราคาให้แก่กองทุนเปิด เว้นแต่การที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมา
จากปัจจัยภายนอกที 
ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื อขายหลัก
ทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว
(ข) กรณีที เป็นการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่า
เท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับ
ส่วนต่างของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน แต่หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่
บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน
(2) กรณีราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องสูงกว่าราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง (overstate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี 
(ก) กรณีที เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับ
ส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่าง
ของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุน
(ข) กรณีที เป็นการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่า
เท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องหากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วย
ลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จะต้องลด บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการ
เองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วยลงทุนที เหลืออยู่นั นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็น
จํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื อชดเชยราคาให้แก่กองทุนเปิด เว้นแต่การที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูก
ต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว
ในกรณีที บริษัทจัดการต้องชดเชยราคาเป็นเงินให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนรายใดมีมูลค่าไม่ถึงหนึ งร้อย
บาท บริษัทจัดการอาจนําเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที มีการจ่ายเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุน แต่ถ้าบุคคลดังกล่าว
ไม่มีสถานะเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจัดการจะชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาการจ่ายเงินของกองทุนเปิดเพื อชดเชย
ราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนตาม (1) (ข) หรือผู้ซื อหน่วยลงทุนตาม 2(ก) บริษัทจัดการอาจจ่ายเงินของบริษัทจัดการเอง
แทนกองทุนเปิดก็ได้

4. บริษัทจัดการจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที เกิดขึ นจากราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง เช่น ค่าใช้จ่ายในการประกาศการแก้ไข
ราคาตามข้อ 2(3) ในหนังสือพิมพ์ ค่าออกเช็ค ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเงินชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุนและผู้ขายคืน
หน่วยลงทุน เป็นต้น เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้

17. ชื อผู้เกี ยวข้อง : 

17.1. ชื อบริษัทจัดการ : 

ชื อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนแอสเซท พลัส จํากัด

17.2. ชื อผู้ดูแลผลประโยชน์ : 

ชื อ : ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)

17.3. ชื อผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : 

ไม่มี

17.4. ชื อของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : 

ชื อ :

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

17.5. ที ปรึกษา : 

17.5.1. ชื อที ปรึกษาการลงทุน : 

ชื อ :

17.5.2. ชื อที ปรึกษากองทุน : 

17.6. ผู้สอบบัญช ี: 

ชื อ : นาย ประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์

ชื อ : นาย เทอดทอง เทพมังกร

ชื อ : นางสาว ชมภูนุช แซ่แต้

ชื อ : นาย ไกรสิทธิ ศิลปมงคลกุล

รายละเอียดเพิ มเติม (ผู้สอบบัญช)ี : 

หรือบุคคลอื นที ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี โดยบริษัทจัดการจะแจังให้สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

17.7. การแต่งตั งคณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : 

18. รอบระยะเวลาบัญชีประจําปีของกองทุนรวม : 

18.1. วันที สิ นสุดรอบบัญช ี: วันที เดือน

18.2. วันที สิ นสุดรอบบัญชีครั งแรก : วันที 

18.3. รายละเอียดเพิ มเติม : 

ประมาณ 12 เดือนนับจากวันที จดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม

ทั งนี บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะขยายรอบระยะเวลาบัญชีสุดท้ายของกองทุนให้สิ นสุด ณ วันเลิกกองทุนได้ โดยรอบระยะ
เวลาบัญชีดังกล่าวจะไม่เกิน 15 เดือน ซึ งบริษัทจัดการจะจัดทํางบการเงินเพียงรอบเดียว ณ วันเลิกกองทุน

19. การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ :

19.1 การแก้ไขเพิ มเติมโครงการตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากปรากฏว่ามติของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่เกินร้อยละห้า
สิบห้าของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของโครงการ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมส่งเอกสารหลักฐานเกี ยวกับ
การขอมติและการนับมติไปยังผู้ดูแลผลประโยชน์ เพื อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองผลการนับมตินั น

มติของผู้ถือหน่วยลงทุนตามวรรคหนึ ง หมายความว่า มติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุน
รวมกันเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของโครงการ

19.2 ในกรณีที กองทุนรวมใดมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนนอกจากจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลัก
เกณฑ์เกี ยวกับการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนที กําหนดไว้ในข้อผูกพัน หรือที กําหนดไว้ในมาตรา 129 หรือตามที กําหนดใน
ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที ของ
บริษัทจัดการ การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์เพิ มเติมดังต่อไปนี ด้วย

(1) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้รับผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนไม่
เท่ากัน ให้ได้รับมติผู้ถือหน่วยลงทุนที ถือหน่วยลงทุนชนิดที ได้รับผลกระทบเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิด

(2) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใด ให้ได้รับมติผู้ถือหน่วยลงทุนที ถือ
หน่วยลงทุนชนิดที ได้รับผลกระทบเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิด

(3) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ งให้ได้รับมติผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดที ได้รับผลกระ
ทบเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนชนิดนั น

19.3 ในกรณีที การแก้ไขเพิ มเติมโครงการหรือวิธีการจัดการได้กระทําตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะแจ้งให้
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับตั งแต่วันถัดจากวันที ได้มีมติแก้ไขและแจ้งการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ
จัดการกองทุนรวมหรือวิธีการจัดการไปยังผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายและจะประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ
ภายใน 15 วันนับตั งแต่วันถัดจากวันที ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือวันที ได้มีมติให้แก้ไขเพิ ม
เติม แล้วแต่กรณี

เว้นแต่กฎหมาย ก.ล.ต. กําหนดเป็นอย่างอื น ในการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนหรือแก้ไขวิธีจัดการ หากมิได้กระทํา
ตามมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที 
จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของโครงการจัดการกองทุนรวม จะต้องได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมติดังกล่าว ให้เป็นไปตามข้อกําหนดในข้อ
ผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การขอมติเพื อแก้ไขเพิ มเติมโครงการเป็นไปตามที กําหนดไว้
ในมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

19.4 ในการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ หากไม่สามารถดําเนินการตามมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ เนื องจากข้อ
จํากัดในการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการ
ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการอาจดําเนินการขอรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ตามแนวทางที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดได้

หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมติดังกล่าว ให้เป็นไปตามข้อกําหนดในข้อ
ผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การขอมติเพื อแก้ไขเพิ มเติมโครงการเป็นไปตามที กําหนดไว้
ในมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

20. ข้อกําหนดอื น ๆ : 

1. ในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนตามนัยข้อ 4 ของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่า
ด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับการดํารงความเพียงพอของเงินกองทุน และการทําประกันภัยความรับผิดของบริษัทจัดการ บริษัท
จัดการจะเปลี ยนให้บริษัทจัดการรายอื นเข้าจัดการกองทุนรวมแทน ด้วยวิธีขอรับความเห็นชอบจากสํานักงาน หรือ ขอมติโดย
เสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้ว
ทั งหมดของกองทุนรวมภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที บริษัทจัดการรู้ หรืออาจรู้ถึงการไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงิน
กองทุนดังกล่าว ทั งนี หากมีเหตุจําเป็นและสมควร บริษัทจัดการอาจขอให้สํานักงานพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้ โดย
การคัดเลือกบริษัทจัดการรายใหม่จะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ และ ในกรณีที มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ นจาก
การเปลี ยนบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว

หากบริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการภายในระยะเวลาที กําหนด บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุนรวมต่อไป

2. ในกรณีที บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้ว
ทั งหมด บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องไม่นับคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนั นในส่วนที เกินกว่าหนึ งในสามของ
จํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด และดําเนินการแก้ไขสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนของบุคคลหรือกลุ่มบุคคล
เดียวกันนั นให้มีจํานวนไม่เกินหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนรวมนั นภายในสองเดือน
นับแต่วันที ปรากฏกรณีดังกล่าว หรือดําเนินการเลิกกองทุนรวมนั นทันที เว้นแต่เข้าข้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการตลาด
ทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัทจัดการ

3. บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื อกองทุนจากบุคคลที เป็นผู้ให้บริการ อันเนื องมาจากการใช้บริการของบุคคล
ดังกล่าวในการจัดการกองทุนได้ แต่ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 
(1) ผลประโยชน์ตอบแทนที รับไว้นั นต้องเป็นทรัพย์สินที มีมูลค่าในทางเศรษฐกิจและต้องเกี ยวกับบทบาทโดยตรงของความ
เป็นกองทุนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
(2) ต้องไม่มีพฤติกรรมที แสดงให้เห็นว่าบริษัทจัดการใช้บริการของบุคคลนั นบ่อยครั งเกินความจําเป็นเพื อให้กองทุนได้รับ
ประโยชน์จากบุคคลดังกล่าว (churning) 
ในการจัดสรรผลประโยชน์ตามวรรคหนึ งให้แก่กองทุนที อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ บริษัทต้องกระทําด้วย
ความเป็นธรรมและคํานึงถึงลักษณะและประเภทหลักทรัพย์ที อาจมีไว้ได้ของกองทุนนั นด้วย

4. ตัวชี วัด (Benchmark) ของการลงทุนในกองทุนนี จะเปรียบเทียบกับอัตราผลตอบแทนของการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลอายุ
ประมาณ 5 ปี ที ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี ไทย (ThaiBMA) (35%) และอัตราผลตอบแทนของการลงทุนใน
พันธบัตรรัฐบาลอาย ุ5 ปี ของประเทศที ลงทุน ณ วันที ลงทุน บวกด้วยส่วนชดเชยความเสี ยงจากการลงทุน (Spread) อันดับ
ความน่าเชื อถือ BBB ณ วันที ลงทุนปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี ยงอัตราแลกเปลี ยนเพื อคํานวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงิน
บาท ณ วันที ลงทุน (65%)

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ ที จะเปลี ยนแปลงเกณฑ์มาตรฐานในการวัดผลการดําเนินงาน เพื อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ
นโยบายของกองทุนหลักตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน โดย
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า และจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสมาคม
บริษัทจัดการลงทุนประกาศกําหนด

ทั งนี กรณีที มีการเปลี ยนแปลงตัวชี วัดของการลงทุนอันเนื องมาจากปัจจัยภายนอก เช่น มีการยกเลิกการคํานวณดัชนีดังกล่าว
หรือหน่วยงานที กํากับดูแลมีการเปลี ยนแปลงตัวชี วัด เป็นต้นบริษัทจัดการสงสนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงตัวชี วัดดังกล่าว โดยไม่
ถือเป็นการแก้ไขโครงการ โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ สํานักงานของ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนและประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

5. ข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน

บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดจะถือหน่วยลงทุนได้ไม่เกินหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด
ของกองทุนรวม

6. ข้อกําหนดเกี ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกัน
ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายที เรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ งต่อไปจะเรียก
ว่า FATCA) โดยมีผลบังคับใช้วันที  1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าวกําหนดให้สถาบันการเงินที ไม่ใช่สัญชาติ
อเมริกันนอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานข้อมูลเกี ยวกับบัญชีของบุคคลที อยู่ใน
บังคับต้องเสียภาษีให้กับประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ งรวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล สัญชาติอเมริกัน ผู้ซึ งมีถิ นที อยู่ถาวรใน
สหรัฐอเมริกา และผู้ซึ งมีถิ นที อยู่ทางภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึ งเปิดหรือมีไว้กับ FFI นั น นอกจากนี ยังปรากฎด้วยว่าในปัจจุบนัมี
รัฐบาลในหลายประเทศกําลังดําเนินการออกกฎหมายที มีข้อกําหนดและหลักเกณฑ์ในลักษณะที คล้ายคลึงกับ FATCA (ซึ งต่อ
ไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดังกล่าวว่า “กฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง”) 
กองทุนรวมและบริษัทจัดการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ งถูกกําหนดให้ต้องเข้าผูกพันตนกับหน่วยงาน
สรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหน้าที ต้องรายงานข้อมูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสัญชาติอเมริกันและ
บุคคลที มีลักษณะตามหลักเกณฑ์ที  FATCA กําหนด หน้าที ในการตรวจสอบข้อมูลลูกค้าเพื อหาความสัมพันธ์ของลูกค้ากับ
ประเทศสหรัฐอเมริกา และรวมถึงหน้าที ในการกําหนดให้ลูกค้าบางประเภทต้องจัดทําเอกสารยืนยันตนตามหลักเกณฑ์ของ
FATCA เป็นต้น

ภายใต้ข้อกําหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เข้าผูกพันตนเพื อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ FATCA (กล่าวคือ มีสถานะ
เป็น NonParticipating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทุนรวมนั นจะได้รับผลกระทบที สําคัญในสองกรณี
คือ
(1) ต้องถูกหักเงินในอัตรา 30 % ของเงินที กองทุนรวมจะได้รับจากรายได้ ผลประโยชน์หรือเงินจากการขายทรัพย์สินทางการ
เงินในประเทศสหรัฐอเมริกา (เงินลงทุนทางตรง) ซึ งจะเริ มต้นตั งแต่วันที  1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป และเงินลงทุน
ทางอ้อมในทรัพย์สินทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Passthru) ซึ งอาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกับสถาบันการเงิน
อื นๆ นอกประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ งจะเริ มต้นตั งแต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป โดย FATCA กําหนดให้สถาบันการเงินของประเทศ
สหรัฐอเมริกาและ FFI ที เข้าร่วมผูกพันตนตามข้อกําหนดของ FATCA (ซึ งรวมถึงธนาคารและสถาบันการเงินในประเทศไทย
ผู้รับฝากทรัพย์สิน ผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน) มีหน้าที ดําเนินการหักเงิน ณ ที จ่ายดังกล่าวก่อนชําระให้กับ
กองทุนรวมที เป็น NPFFI 
(2) ธนาคารและสถาบันการเงินทั งในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทั งผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้
สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน ที เข้าร่วมผูกพันตามข้อกําหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือระงับการทําธุรกรรม
ทางการเงินหรือยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรือบริษัทจัดการ ซึ งอาจทําให้กองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการ
ลงทุนต่อไปได้ และ/หรือดําเนินการลงทุนได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจทําให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถทํารายการ
ผ่านทางผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุนได้อีกต่อไป
เพื อมิให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมได้รับผลกระทบในการดําเนินงานรวมทั งเพื อเป็นการรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วย
ลงทุนโดยรวม บริษัทจัดการและกองทุนรวม (โดยบริษัทจัดการ) จึงเข้าผูกพันตนเพื อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และข้อกําหนด
ของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง และเพื อให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใต้ข้อกําหนด
และหลักเกณฑ์ของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องได้ บริษัทจัดการและกองทุนรวม (ซึ งรวมทั งผู้ที เกี ยวข้องกับการปฎิบัติ
งานของกองทุน เช่น ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน) จึงขอสงวน
สิทธิในการดําเนินการดังนี 
(1) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามที กฎหมายต่างประเทศที 
เกี ยวข้องกําหนด) ให้คํายินยอมบริษัทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการนําส่งข้อมูล (เช่น ชื อ ที อยู่ เลขประจําตัวผู้เสีย
ภาษีของสหรัฐอเมริกา จํานวนและมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ จํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือเงินปันผลที ได้รับ เป็นต้น)
มีอยู่ในบัญชีทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนนั นกับบริษัทจัดการ ให้กับหน่วยงานของรัฐทั งในและต่างประเทศ ตามข้อกําหนด
ของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง
(2) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนนําส่งข้อมูล เอกสาร และ/หรือคํายินยอม เพิ มเติม เพื อยืนยันหรือพิสูจน์ทราบความเกี ยวข้อง
กับประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสัญชาติอเมริกันหรือการให้ข้อมูลตามหัวข้อที กําหนดไว้ในแบบ
ฟอร์มของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจ้งปรับปรุงข้อมูลเมื อข้อมูลที เคยให้ไว้มีการเปลี ยนแปลง
เป็นต้น รวมถึงนําส่งหลักฐานเพื อยืนยันการเข้าร่วมใน FATCA หรือกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง (ในกรณีที เป็นลูกค้า
สถาบันการเงิน) ทั งนี เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายดังกล่าว
(3) ดําเนินการอื นใดเพื อให้สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง

เพื อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบที จะเกิดต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทั งเพื อให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วย
ลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ มขึ นหากมีการดําเนินการที สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องข้างต้น ในกรณีที ผู้
ถือหน่วยลงทุนปฏิเสธการดําเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวน
สิทธิในการดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี ตามความจําเป็นและความเหมาะสม โดยถือว่าผู้ถือหน่วย
ลงทุนดังกล่าวรับทราบการดําเนินการตามที บริษัทจัดการแจ้งนี แล้ว และ/หรือได้ดําเนินการตามข้อตกลงที ได้ระบุไว้ในคําขอ
เปิดบัญชี
(1) ไม่รับคําสั งซื อ/ สับเปลี ยน/ โอน หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว
(2) ระงับหรือหยุดให้บริการ และดําเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว
(3) ดําเนินการหักเงิน ณ ที จ่ายจากรายได้เงินลงทุน เงินปันผลและ/หรือเงินที ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน
รายนั นได้ เพื อให้สอดคล้องกับเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง ทั งนี ต้องไม่ขัดกับกฎหมายของ
ประเทศไทย
(4) ดําเนินการอื นใดอันเป็นการป้องกันหรือลดผลกระทบ หรือทําให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ ม
ขึ น หากมีการดําเนินการที สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องข้างต้น
การดําเนินการดังกล่าวถือเป็นความจําเป็น และเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะเป็นการกระทําเพื อหลีก
เลี ยงมิให้บริษัทจัดการและกองทุนมีการดําเนินการที ไม่สอดคล้องข้อบังคับของ FATCA และกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง
อันจะทําให้กองทุนอาจต้องถูกหัก ณ ที จ่าย หรือถูกปิดบัญชีธนาคารตามที กล่าวแล้วข้างต้น ซึ งในทางปฏิบัติบริษัทจัดการจะ
เลือกดําเนินการเฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามที กฎหมายต่าง
ประเทศที เกี ยวข้องกําหนด)เท่านั น

ทั งนี ในกรณีที กฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิ มเติมข้อกําหนดเพื อรองรับการดําเนินการตามที บริษัทจัดการได้สงวนสิทธิไว้ข้างต้น
บริษัทจัดการ(รวมถึงผู้ที เกี ยวข้อง) จะดําเนินการตามข้อกําหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนําส่งข้อมูลของผู้ถือ
หน่วยลงทุนไปยังหน่วยงาน หรือดําเนินการอื นใดที ราชการกําหนด โดยไม่จําเป็นต้องร้องขอต่อผู้ถือหน่วยลงทุน

7. บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนภายในประเทศไทย และมีวัตถุประสงค์ที จะไม่เสนอขาย
หน่วยลงทุนของกองทุนกับหรือเพื อประโยชน์ของประเทศสหรัฐอเมริกา พลเมืองสหรัฐอเมริกา รวมถึงผู้ที มีหนังสือเดินทางของ
ประเทศสหรัฐอเมริกาหรือผู้ที มีถิ นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา หรือบุคคลซึ งโดยปกติมีถิ นที อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกอง
ทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าวและบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนซึ งจัดให้มีขึ นและดําเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา บริษัทจัดการจึงขอ
สงวนสิทธิที จะปฏิเสธหรือระงับการสั งซื อ การจัดสรร และ/หรือการโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมสําหรับผู้ลงทุน
ที เป็นบุคคลอเมริกัน (US person) ดังที กล่าวมาข้างต้น เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก

21. มาตรการเยียวยากรณีบริษัทจัดการปฏิบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์เกี ยวกับการอนุมัติให้จัดตั ง
กองทุนรวมเป็นการทั วไป : 

ในกรณีที บริษัทจัดการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี ยวกับการอนุมัติให้จัดตั งกองทุนรวมแบบ autoapprove และการ
ฝ่าฝืนหรือการไม่ปฏิบัตินั นก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ลงทุน บริษัทจัดการจะดําเนินการเยียวยาความเสียหายให้แก่ผู้ลงทุน
โดยไม่ชักช้า โดยในกรณีที ไม่สามารถตกลงกันได้ บริษัทจัดการจะยินยอมให้นําข้อพิพาทเข้าสู่การพิจารณาของ
อนุญาโตตุลาการ

22. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที ปฏิบัติตามโครงการจัดการกองทุนรวม ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ
กองทุนรวม และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ และคําสั งที ออกโดยอาศัยอํานาจแห่ง
กฎหมายดังกล่าว ทั งนี ในกรณีที ข้อกําหนดในโครงการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งดังกล่าว
หากบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งนั น ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุน
รวมได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามโครงการแล้ว

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม โดยผู้ดูแล
ผลประโยชน์มีอํานาจลงนามในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การลงนามในข้อผูกพัน
ของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ได้รับการแต่งตั งโดยชอบ ให้ถือว่าผูกพันผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง

การที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจัดการกองทุน
รวมนี ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที จะผูกพันตามข้อกําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมและ
ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม

โครงการจัดการกองทุนรวมที ผ่านการอนุมัติจากสํานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็น
ส่วนหนึ งของข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม

REFERENCE CODE : 

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอเทิร์มฟันด์ 5Y1

10/11/2558 รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม  [0692/2558] หน้า 14 / 30



คําจํากัดความ / คํานิยาม : 

กองทุน หมายถึง กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอเทิร์มฟันด ์5Y1

โครงการ หมายถึง โครงการจัดการกองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอเทิร์มฟันด ์5Y1 

บริษัทจัดการ หมายถึง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จํากัด

หน่วยลงทุน หมายถึง หน่วยลงทุนของกองทุน

หนังสือชี ชวน หมายถึง หนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุน หมายถึง ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน

ผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย หมายถึง ผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ที กจ.9/2555 ว่าด้วยการกําหนดนิยามผู้ลงทุนสถาบันและผ้ลงทุนรายใหญ่ และที แก้ไขเพิ มเติม

ผู้ดูแลผลประโยชน์ หมายถึง ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) 

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน หมายถึง บุคคลที บริษัทจัดการกองทุนรวมมอบหมายให้ทําหน้าที ขายหรือรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนแล้วแต่กรณี ของกองทุน

นายทะเบียน หมายถึง นายทะเบียนหน่วยลงทุน

ผู้สอบบัญชี หมายถึง ผู้สอบบัญชีของกองทุน

วันทําการ หมายถึง วันเปิดทําการตามปกติของบริษัทจัดการ

เสนอขายครั งแรก หมายถึง เสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก

จองซื อ หมายถึง จองซื อหน่วยลงทุนในการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก

หนังสือรับรองสิทธิ หมายถึง หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน

มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหารด้วยจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดตามทะเบียน
หน่วยลงทุน เมื อสิ นวันที คํานวณนั น โดยคํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขที มีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษ
ทศนิยมตามหลักสากล

ตลาดหลักทรัพย์ หมายถึง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สมาคมตลาดตราสารหนี ไทย หมายถึง สมาคมตลาดตราสารหนี ไทย ซึ งจัดตั งขึ นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์

บริษัทจดทะเบียน หมายถึง บริษัทที มีหุ้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทขึ นทะเบียน หมายถึง บริษัทที มีหลักทรัพย์ซื อขายในสมาคมตลาดตราสารหนี ไทย

ใบแสดงสิทธิ หมายถึง ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (depositary receipt) 

หลักทรัพย์อ้างอิง หมายถึง หลักทรัพย์ประเภทใดประเภทหนึ งที ออกโดยบริษัทจดทะเบียนและใช้เพื อรองรับใบแสดงสิทธิ

คําเสนอซื อ หมายถึง คําเสนอซื อหลักทรัพย์ของกิจการเป็นการทั วไปที ผู้ทําคําเสนอซื อต้องปฏิบัติตามประกาศว่าด้วยหลัก
เกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื อครอบงํากิจการ

แก้ไขราคาย้อนหลัง หมายถึง แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องโดยแก้ไขราคาย้อนหลัง
ตั งแต่วันที ราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องจนถึงปัจจุบัน

การชดเชยราคา หมายถึง การเพิ มหรือลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที มีราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
หรือการจ่ายเงินซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องแทนการเพิ มหรือลด
จํานวนหน่วยลงทุน

กิจการ หมายถึง บริษัทที มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทที มีหลักทรัพย์ซื อขายในศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์
หรือบริษัทมหาชนจํากัด

กลุ่มกิจการ หมายถึง บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีที สภาวิชาชีพบัญชีกําหนดเกี ยวกับการจัดทํางบการเงิน
รวม

สถาบันการเงิน หมายถึง สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยดอกเบี ยเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงิน

สมาคม หมายถึง สมาคมที เกี ยวเนื องกับธุรกิจหลักทรัพย์ที ได้รับอนุญาตและจดทะเบียนกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
โดยมีวัตถุประสงค์เพื อทําการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทที เกี ยวกับการจัดการลงทุน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

กฎหมาย ก.ล.ต. หมายถึง พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ
หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ปัจจุบันและที แก้ไขเพิ มเติม

มูลค่าธุรกรรม หมายถึง ราคาซื อรวมผลประโยชน์ที กองทุนพึงได้รับจากธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืนจนถึงวันที มีการ
คํานวณ

1. ชื อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

1.1. ชื อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอเทิร์มฟันด์ 5Y1 

1.2. ชื อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  Asset Plus AI Term Fund 5Y1 

1.3. ชื อย่อ :  ASPAITF5Y1 

1.4. ประเภทโครงการ :  กองทุนเปิด

1.5. ประเภทการขาย :  ขายครั งเดียว

1.6. การกําหนดอายุโครงการ :  กําหนด

1.7. อายุโครงการ : 5  ปี   เดือน   วัน

1.8. อายุโครงการถึงวันที  (กรณีกําหนดอายุเป็นช่วงเวลา) : 

1.9. เงื อนไข (อายุโครงการ) : 

ประมาณ 5 ปี แต่ไม่ต่ํากว่า 4 ปี 11 เดือน และไม่เกิน 5 ปี 1 เดือน นับตั งแต่วันถัดจากวันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุน
รวม โดยบริษัทจัดการจะแจ้งวันครบอายุโครงการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบทางไปรษณีย์ ภายใน 30 วันนับตั งแต่วันถัดจากวัน
จดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะยุติการจัดตั งโครงการ หากหลังจากปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก มูลค่าหน่วยลงทุนที 
จําหน่ายได้แล้วทั งหมดคํานวณตามมูลค่าที ตราไว้ของหน่วยลงทุนตํ่ากว่ามูลค่าขั นตํ่าที จะลงทุนในหลักทรัพย์ได้ตาม
วัตถุประสงค์ของกองทุน โดยบริษัทจัดการจะคืนเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนตามที ระบุไว้ในข้อ 5.2.7
“การคืนเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุน”

1.10. ลักษณะโครงการ :  กองทุนรวมที เสนอขายเฉพาะผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย

2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที ตราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที 
เสนอขาย : 

2.1. จํานวนเงินทุนของโครงการ : 1,000,000,000.00 บาท

2.2. เงื อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) : 

ระหว่างระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจํานวนเงินทุนของ
โครงการได้ไม่เกิน ร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ

2.3. มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย : 10.0000 บาท

2.4. จํานวนหน่วยลงทุน : 100,000,000.0000 หน่วย

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรก : 10 บาท

2.6. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก : 50,000.00 บาท

2.7. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป : 

2.8. มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด

2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่าของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด

2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด

2.12. รายละเอียดเพิ มเติม : 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน
ลักษณะพิเศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า ประเภทและอัตราส่วนการ
ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

เพื อเพิ มทางเลือกในการลงทุนสําหรับผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย (accredited investors) ที มีศักยภาพในการดูแลตนเอง ที มุ่งหวัง
ผลตอบแทนที ดี และยอมรับความเสี ยงของการลงทุนได้ในระดับสูง

3.2. ชนิดกองทุนรวม :  ลงทุนโดยตรง

3.3. ประเภทกองทุนรวม :  ทั วไป

3.4. นโยบายการลงทุน :  ตราสารแห่งหนี 

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้าม)ี :  

3.6. การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) :  ลงทุน
เพื อ การลดความเสี ยง (Hedging)

3.7. การลงทุนในตราสารที มีลักษณะของสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ไม่ลงทุน

3.8. ลักษณะพิเศษ : 

ไม่มี

3.9. รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 

รายละเอียดเพิ มเติมเกี ยวกับนโยบายการลงทุน

1. กองทุนมีนโยบายที จะลงทุนในตราสารแห่งหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน ตราสารทางการเงิน และ/หรือเงินฝาก และ/หรือหลัก
ทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดให้กองทุนลงทุนได้

2. กองทุนอาจจะพิจารณาลงทุนในตราสารแห่งหนี ต่างประเทศ และอาจเข้าทําสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives)โดยมี
วัตถุประสงค์เพื อลดความเสี ยง (Hedging) จากการลงทุน ตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกําหนด
โดยจะไม่ลงทุนในหรือมีไว้ซึ งตราสารที มีลักษณะของสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured note)

3. กรณีที กองทุนมีการลงทุนในต่างประเทศ บริษัทจัดการมีนโยบายที จะทําการป้องกันความเสี ยงด้านอัตราแลกเปลี ยนเงินตรา
ต่างประเทศเต็มจํานวน (Fully hedge)

4. กองทุนอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ งตราสารแห่งหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือตํ่ากว่าที สามารถลงทุนได้ (NonInvestment
Grade) และ/หรือตราสารที ไม่ได้รับการจัดอ้นดับความน่าเชื อถือ (Unrated Securities) ซึ งเป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือได้รับ
ความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

3.10. การลงทุนในต่างประเทศ : ลงทุนในต่างประเทศบางส่วน
วงเงินการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน ไม่เกิน 0  ล้านเหรียญ หรือไม่เกินร้อยละ 79.00  ของ NAV
และมีนโยบายลดหรือป้องกันความเสี ยงจากอัตราแลกเปลี ยนทั งหมดที มีอยู่

3.11. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 

กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในต่างประเทศไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและไม่เกินวงเงินที ได้รับจัดสรร

3.12. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.12.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในประเทศ : 

บริษัทจัดการจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื นอย่างใดอย่างหนึ งหรือหลาย
อย่างตามที ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนประกาศกําหนดดังต่อไปนี รวมถึงการลงทุนในหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือหาดอกผลโดย
วิธีอื นอย่างใด ตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการกํากับตลาดทุนจะได้มี
ประกาศแก้ไขหรือเพิ มเติม หรือผ่อนผันให้กองทุนรวมสามารถลงทุนได้เพิ มเติมในอนาคตอีกด้วย
3.12.1.1 ตราสารแห่งหนี ในประเทศ ได้แก่ หลักทรัพย์ ตราสาร หรือสัญญา ที เสนอขายในประเทศ หรือมีผู้ออกหรือคู่สัญญา
เป็นนิติบุคคลที จัดตั งขึ นตามกฎหมายไทย ดังต่อไปนี 
(1) ตราสารแห่งหนี ที มีลักษณะคล้ายเงินฝาก ได้แก่
(1.1) ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน บัตรเงินฝาก หรือหุ้นกู้ระยะสั น ที ธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น ธนาคารพาณิชย์ หรือ
บริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกัน
(1.2) ตั วแลกเงินหรือตั วสัญญาใช้เงินที บริษัทหลักทรัพย์ที ประกอบธุรกิจประเภทการให้สินเชื อเพื อธุรกิจหลักทรัพย์เป็นผู้ออก
ซึ งกําหนดวันใช้เงินตามตั วไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตั ว และเป็นตั วเมื อทวงถามหรือเมื อได้เห็น
(1.3) ตั วแลกเงินหรือตั วสัญญาใช้เงินอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที ออก ซึ งมีอันดับความน่าเชื อถือดังต่อไปนี 
(ก) อันดับความน่าเชื อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับแรก ทั งนี ในกรณีที เป็นอันดับความน่าเชื อถือของผู้
ออกตราสาร ต้องเป็นอันดับความน่าเชื อถือที ได้มาจากการจัดอันดับความน่าเชื อถือระยะสั น (shortterm rating) ด้วย หรือ
(ข) อันดับความน่าเชื อถือของผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกัน อยู่ในอันดับที สามารถลงทุนได ้(investment
grade) ทั งนี โดยการจัดอันดับความน่าเชื อถือของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื อถือภายใต้ชื อ Standard & Poor หรือ
Moody’s หรือ Fitch หรือสถาบันอื นที สํานักงานกําหนดเพิ มเติม
(2) ตราสารแห่งหนี ทั วไป ได้แก่
(2.1) ตราสารภาครัฐไทย อันได้แก่
(ก) ตั วเงินคลัง
(ข) พันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
(ค) พันธบัตร ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน หุ้นกู้ หรือใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้นกู้ ที กระทรวงการคลังหรือกองทุนเพื อการ
ฟื นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินเป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล หรือผู้ค้ําประกัน
(2.2) ตราสารภาครัฐต่างประเทศ อันได้แก่ ตราสารที มีรูปแบบทํานองเดียวกับตราสารภาครัฐไทยที รัฐบาลต่างประเทศ
องค์การหรือหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศ รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศ เป็นผู้ออก
หรือผู้ค้ําประกัน ทั งนี ตราสารดังกล่าวต้องมีลักษณะตามเงื อนไขท้ายข้อ 3.12.1.1 ด้วย
(2.3) ตราสารที เปลี ยนมือได้ ซึ งหมายถึง พันธบัตร ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน หรือหุ้นกู้ที ไม่รวมถึงหุ้นกู้แปลงสภาพและหุ้น
กู้อนุพันธ์ ที สํานักงานอนุญาตให้เสนอขายในลักษณะทั วไปหรือในลักษณะจํากัด หรือที ออกภายใต้ข้อผูกพันที กําหนดและ
อนุญาตโดยกระทรวงการคลัง หรือที นิติบุคคลที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ นเป็นผู้ออก หรือที เป็นหลักทรัพย์ที ออกใหม่ ซึ งผู้
ออกหลักทรัพย์ได้เสนอขายหลักทรัพย์ที ออกใหม่นั นทั งหมดต่อผู้ถือหุ้นโดยได้รับชําระราคาเต็มมูลค่าที เสนอขายจากผู้ถือหุ้น
ทั งนี ตราสารที เปลี ยนมือได้ต้องมีลักษณะตามเงื อนไขท้ายข้อ 3.12.1.1 ด้วย
(2.4) ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทยที มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้ที ไม่ใช่หุ้นกู้
อนุพันธ์
(2.5) ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน หุ้นกู้ หรือใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้นกู้ ที เสนอขายในต่างประเทศโดยมีผู้ออกเป็น
นิติบุคคลที จัดตั งขึ นตามกฎหมายไทย ทั งนี หุ้นกู้ดังกลา่วไมร่วมถงึหุน้กูแ้ปลงสภาพและหุน้กูอ้นุพันธ์
(2.6) หน่วยลงทุนหรือใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหน่วยลงทุนของกอ งทุนรวมตราสารแห่งหนี หรือของกองทุนรวมอื นที มีนโย
บายการลงทุนเฉพาะเงินฝาก ตราสารแห่งหนี หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที สํานักงานกําหนด หรือให้ความเห็นชอบ เช่น
กองทุนรวมตลาดเงิน เป็นต้น
(2.7) ธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืน ทั งนี บริษัทจัดการต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
(2.8) ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์โดยหลักทรัพย์ที ให้ยืมเป็นตราสารแห่งหนี ตาม (1.1)(1.2)(1.3) (2.1)(2.2)(2.3)(2.4)
หรือ (2.6) ทั งนี บริษัทจัดการต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

ในกรณีที ตราสารแห่งหนี ตามข้อ 3.12.1.1 เป็นตั วแลกเงินหรือตั วสัญญาใช้เงินที มีการจ่ายผลตอบแทน ผลตอบแทนนั นต้อง
อยู่ในรูปอัตราดอกเบี ยคงที หรืออัตราดอกเบี ยลอยตัวเท่านั น

การรับรอง รับอาวัล สลักหลัง หรือคํ้าประกันของบุคคลที กําหนดไว้ในข้อ 3.12.1.1 ต้องเป็นการรับรองตลอดไป รับอาวัลทั ง
จํานวน สลักหลังโอนประเภทมีสิทธิไล่เบี ยโดยไม่มีข้อกําหนดลบล้างหรือจํากัดความรับผิดของผู้สลักหลัง หรือค้ําประกันต้น
เงินและดอกเบี ยเต็มจํานวนแบบไม่มีเงื อนไข

เงื อนไข : ตราสารภาครัฐต่างประเทศตามข้อ (2.2) และตราสารที เปลี ยนมือได้ตามข้อ (2.3) ต้องมีลักษณะดังต่อไปนี 
(1) เป็นตราสารขึ นทะเบียนในสมาคมตลาดตราสารหนี ไทย
(2) มีราคาที เหมาะสมตามที สมาคมตลาดตราสารหนี ไทยกําหนด หรือมีผู้แสดงตนต่อบุคคลทั วไปว่าพร้อมจะเสนอราคาซื อ
และรับซื อตราสารนั น ในราคาดังกล่าว (bid price แบบ firm quote) ตามจํานวนและวิธีการที สมาคมตลาดตราสารหนี ไทย
กําหนดอยู่เสมอ โดยได้ส่งสําเนาราคาแก่สมาคมตลาดตราสารหนี ไทยตลอดอายุของตราสารนั น และ
(3) เป็นตราสารที เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 
(ก) ในกรณีที เป็นตราสารภาครัฐต่างประเทศ ตราสารดังกล่าวต้องเป็นตราสารที มีอันดับความน่าเชื อถือของตราสารหรือของผู้
ออกตราสารอยู่ในอันดับที สามารถลงทุนได ้(investment grade) เว้นแต่ผู้ออกตราสารดังกล่าวเป็นรัฐวิสาหกิจตามกฎหมาย
ต่างประเทศ ตราสารนั นต้องมีอันดับความน่าเชื อถือของตราสารอยู่ในอันดับที สามารถลงทุนได ้(investment grade) เท่านั น
(ข) ในกรณีที ผู้ออกตราสารเป็นนิติบุคคลต่างประเทศ ตราสารนั นต้องมีอันดับความน่าเชื อถือของตราสารอยู่ในอันดับที 
สามารถลงทุนได ้(investment grade) 
(ค) ในกรณีที กองทุนลงทุนในตราสารอื นนอกเหนือจาก (ก) และ (ข) ในการเสนอขายครั งแรก หากตราสารดังกล่าวไม่มี
อันดับความน่าเชื อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับที สามารถลงทุนได ้(investment grade) ตราสารนั นต้อง
มีบริษัทจัดการไม่ต่ํากว่าสามรายเป็นผู้ซื อตราสารดังกล่าวเพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนภายใต้การจัดการ

3.12.1.2 ตราสารกึ งหนี กึ งทุน ได้แก่
(1) หุ้นกู้แปลงสภาพที เสนอขายในประเทศ ซึ งต้องมีลักษณะตามเงื อนไขในท้ายข้อ 3.12.1.1 (1) และ (2) ทั งนี ในกรณีที 
กองทุนลงทุนในหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวในการเสนอขายครั งแรก หุ้นกู้แปลงสภาพนั นต้องเป็นหุ้นกู้แปลงสภาพที มีอันดับ
ความน่าเชื อถืออยู่ในอันดับที สามารถลงทุนได ้(investment grade) หรือเป็นหุ้นกู้แปลงสภาพที มีบริษัทจัดการไม่ตํ่ากว่าสาม
รายเป็นผู้ซื อตราสารดังกล่าวเพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนภายใต้การจัดการ
ในกรณีที หุ้นกู้แปลงสภาพตามวรรคหนึ งมีการค้ําประกัน การค้ําประกันดังกล่าวต้องเป็นการค้ําประกันต้นเงินและดอกเบี ยเต็ม
จํานวนแบบไม่มีเงื อนไข
(2) หุ้นกู้แปลงสภาพที เสนอขายในต่างประเทศโดยมีผู้ออกเป็นนิติบุคคลที จัดตั งขึ นตามกฎหมายไทย

นอกจากนี ในการลงทุนในตราสารกึ งหนี กึ งทุนนั น ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 
(1) ในขณะที ลงทุน หรือได้มา มูลค่าของหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวมีมูลค่าสูงกว่าราคาตลาดของหุ้นที รองรับหุ้นกู้แปลงสภาพ
นั น (out of the money) 
(2) ในกรณีที มีการใช้สิทธิแปลงสภาพ ให้บริษัทจัดการขายหุ้นที ได้รับจากการแปลงสภาพนั นภายใน 30 วัน นับแต่วันที ได้หุ้น
ดังกล่าวมา
การใช้สิทธิแปลงสภาพตาม (2) หมายความว่า การแปลงสภาพแห่งสิทธิในหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้น ไม่ว่าการแปลงสภาพดัง
กล่าวจะเกิดจากการใช้สิทธิแปลงสภาพหรือเกิดจากข้อกําหนดบังคับการแปลงสภาพ

3.12.1.3 เงินฝากในสถาบันการเงินตามกฎหมายไทย

3.12.1.4 สัญญาซื อขายล่วงหน้าที มีตัวแปรเป็นอัตราแลกเปลี ยนเงิน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื อลดความเสี ยง (hedging) ตาม
หลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

3.12.1.5 หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์

3.12.1.6 ทรัพย์สินอื นที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กําหนดเพิ มเติมในอนาคต หรือทรัพย์สินอื นที มีลักษณะทํานองเดียว
กับ 3.12.1.1 – 3.12.1.5 โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

3.12.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในต่างประเทศ : 

บริษัทจัดการอาจลงทุนในทรัพย์สินในต่างประเทศเพื อกองทุนได้เทียบเท่ากับประเภททรัพย์สินในประเทศ โดยกรอบประเทศ
ที ลงทุนต้องมีคุณสมบัติดังนี 
1. มีการเสนอขายในประเทศที มีหน่วยงานกํากับดูแลเป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO หรือประเทศที มีตลาดหลักทรัพย์เป็น
สมาชิกของ WFE 
2. การลงทุนนั นต้องไม่ทําให้การจัดการกองทุนเบี ยงเบนไปจากวัตถุประสงค์ หรือนโยบายการลงทุนของกองทุนและไม่ทําให้
กองทุนขาดทุนเป็นมูลค่าสูงกว่ามูลค่าลงทุน
3. บริษัทจัดการต้องสามารถเข้าถึงข้อมูลเกี ยวกับหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินดังกล่าวเป็นภาษาอังกฤษผ่านระบบอินเตอร์เนตได้
4. มีข้อมูลทางด้านราคาที สะท้อนมูลค่ายุติธรรม โดยเป็นราคาที น่าเชื อถือ อ้างอิงได้ และสอดคล้องตามหลักวิชาการอันเป็นที 
ยอมรับในระดับสากล
5. มีการคุ้มครองประโยชน์ของผู้ลงทุน (investor protection) ที ถือได้ว่าเทียบเท่ากับการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที 
มีลักษณะคล้ายกันในประเทศไทย
6. ลักษณะอื นใดที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจกําหนดเพิ มเติม

3.12.2.1 ตราสารแห่งหนี ต่างประเทศ ได้แก่ หลักทรัพย์หรือตราสารที ออกโดยบุคคลต่างประเทศ และเสนอขายในต่าง
ประเทศ
(1) ตราสารภาครัฐต่างประเทศ อันได้แก่
(1.1) พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี ที รัฐบาลต่างประเทศ องค์การหรือหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศหรือองค์การระหว่าง
ประเทศเป็นผู้ออก หรือผู้ค้ําประกัน
(1.2) พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี ที รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายต่างประเทศเป็นผู้ออก หรือผู้ค้ําประกัน
(2) ตราสารแห่งหนี ภาคเอกชน อันได้แก่ ตราสารแห่งหนี ที ออกโดยนิติบุคคลต่างประเทศ ทั งนี ผู้ลงทุนต้องสามารถเข้าถึง
ข้อมูลเกี ยวกับตราสารแห่งหนี ดังกล่าวเป็นภาษาอังกฤษผ่านระบบอินเตอร์เนตด้วย
(3) ตราสารแห่งหนี อื น อันได้แก่ หน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที เป็นกองทุนรวมตราสารแห่งหนี หรือกองทุนรวมอื น
ที มีนโยบายการลงทุนเฉพาะเงินฝาก ตราสารแห่งหนี หรือทรัพย์สินอื นที สํานักงานให้ความเห็นชอบให้ลงทุนได้ เช่น กองทุน
รวมตลาดเงิน เป็นต้น ซึ งต้องเป็นไปตามเงื อนไขที สํานักงานคณะกํารรมการ ก.ล.ต.ประกาศกําหนด ดังต่อไปนี 
(3.1) ต้องเป็นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที อยู่ภายใต้การกํากับดูแลของหน่วยงานกํากับดูแล
ด้านหลักทรัพย์และตลาดซื อขายหลักทรัพย์ที เป็นสมาชิกสามัญของ International Organizations of Securities 
Commission (IOSCO) หรือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที มีการซื อขายในตลาดซื อขายหลักทรัพย์
ที เป็นสมาชิกของ World Federations of Exchange (WFE) 
(3.2) ต้องเป็นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที มีทรัพย์สินที ลงทุนเป็นประเภทและชนิดเดียวกับ
ทรัพย์สินที กองทุนอาจลงทุนหรือมีไว้ได้ เว้นแต่เป็นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที มีนโยบาย
การลงทุนในทองคําโดยตรง
(3.3) ในกรณีที เป็นการลงทุนหรือมีไว้เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป (retail fund) กองทุน
สํารองเลี ยงชีพ หรือกองทุนส่วนบุคคลรายย่อย หน่วยลงทุนที จะลงทุนหรือมีไว้ได้ ต้องเป็นหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมต่างประเทศที จัดตั งขึ นเพื อผู้ลงทุนทั วไปเช่นกัน
(3.4) ต้องไม่ใช่หน่วยลงทุนของกองทุนรวมประเภทเฮ็ดจ์ฟันด ์(hedge fund)

3.12.2.2 ตราสารหนี ที มีลักษณะคล้ายเงินฝาก ได้แก่ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน บัตรเงินฝาก หรือหุ้นกู้ระยะสั นที 
ออกโดยสถาบันการเงินต่างประเทศ ที ตั งอยู่ในประเทศที กองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินต่างประเทศ ทั งนี ให ้
หมายรวมถึงการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงิน (money market fund) ในต่างประเทศด้วย โดยการ
มีไว้ซึ งเงินฝากหรือตราสารดังกล่าวต้องมีวัตถุประสงค์เพื ออํานวยความสะดวกหรือป้องกันปัญหาในการดําเนินงานใน
ต่างประเทศของกองทุน เช่น เพื อรอการลงทุน หรือเพื อชําระค่าใช้จ่าย หรือเพื อรักษาสภาพคล่องของกองทุนเป็นต้น

3.12.2.3 สัญญาซื อขายล่วงหน้าที มีวัตถุประสงค์ เพื อการลดความเสี ยง (hedging) ตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

3.12.2.4 เงินฝากในสถาบันการเงินต่างประเทศ

3.13.2.5 ใบแสดงสิทธิในประโยชน์ที เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงที มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นพันธบัตร หรือหุ้นกู้ที มิใช่หุ้นกู้อนุพันธ์

3.12.2.6 หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และตราสารของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศ

3.12.2.7 ทรัพย์สินอื นที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กําหนดเพิ มเติมในอนาคตหรือทรัพย์สินอื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับ
ข้อ 3.12.2.1 3.12.2.6 โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน

3.13. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม : 

3.13.1. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นในประเทศ : 

บริษัทจัดการจะลงทุนหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื นเพื อเป็นทรัพย์สินของ
กองทุนรวม ตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนดดังต่อไปนี ในกรณีที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศแก้ไขเปลี ยนแปลงอัตราส่วนการลงทุน
บริษัทจัดการจะลงทุนให้เป็นไปตามประกาศที แก้ไขด้วย

3.13.1.1 บริษัทจัดการอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินดังต่อไปนี เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม โดยไม่จํากัดอัตราส่วน
(1) ตราสารภาครัฐไทย
(2) ตราสารภาครัฐต่างประเทศตามข้อ 3.12.1.2 (2.2) ที มีอันดับความน่าเชื อถืออยู่ในสองอันดับแรก หรือสัญญาซื อขายล่วง
หน้าที มีสินค้าเป็นตราสารดังกล่าว

ในกรณีของกองทุนรวมเปิด มูลค่าของตราสารภาครัฐต่างประเทศตามข้อ (2) เมื อรวมกันแล้วต้องไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่า
ตราสารนั นในแต่ละรุ่น เว้นแต่เป็นกองทุนรวมเปิดที มีการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งล่วงหน้าซึ งระบุเวลาแน่นอน
(auto redemption) 

3.13.1.2 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งตราสารภาครัฐต่างประเทศที นอกเหนือจากข้อ 3.13.1.1 (2) หรือสัญญาซื อขาย
ล่วงหน้าที มีสินค้าเป็นตราสารดังกล่าว เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนได้ โดยมีมูลค่ารวมกันทั งสิ นเมื อคํานวณเฉพาะผู้ออกหรือ
ผู้เป็นคู่สัญญารายนั น ไม่เกินร้อยละ 35 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

การคํานวณอัตราส่วนตามวรรคหนึ ง ให้นับตราสารตามวรรคหนึ งและทรัพย์สินทุกประเภทที ผู้ออกหรือผู้เป็นคู่สัญญารายดัง
กล่าวเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญา ซึ งกองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินเหล่านั น
รวมในอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าวด้วย
ในกรณีของกองทุนรวมเปิด มูลค่าของตราสารภาครัฐต่างประเทศตามวรรคหนึ ง ต้องไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าตราสารนั นใน
แต่ละรุ่น เว้นแต่เป็นกองทุนรวมเปิดที มีการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งล่วงหน้าซึ งระบุเวลาแน่นอน (auto
redemption) 

3.13.1.3 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินดังต่อไปนี ซึ งธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น ธนาคารพาณิชย์
หรือบริษัทเงินทุนรายใดเป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญา เพื อเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนได้ โดยมีมูลค่ารวมกันทั งสิ นเมื อคํานวณเฉพาะธนาคารหรือบริษัทเงินทุนรายนั น ไม่เกินร้อยละ 25 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
(1) ตราสารแห่งหนี ในประเทศ ตามข้อ 13.2.1.1
(2) ตราสารกึ งหนี กึ งทุน ตามข้อ 13.2.1.2 
(3) เงินฝากในสถาบันการเงินตามกฎหมายไทย ตามข้อ 13.2.1.3
(4) สัญญาซื อขายล่วงหน้าตามข้อ 3.12.1.4 ที คู่สัญญามี อันดับความน่าเชื อถืออยู่ในอันดับที สามารถลงทุนได ้(investment
grade)
การคํานวณอัตราส่วนตามวรรคหนึ ง ให้นับตราสารตามวรรคหนึ งและทรัพย์สินตามข้อ 3.13.1.7 (1) ที ธนาคารหรือบริษัทเงิน
ทุนดังกล่าวเป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญา ซึ งกองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้รวมใน
อัตราส่วนดังกล่าว โดยในกรณีของธนาคารพาณิชย์หากธนาคารพาณิชย์นั นเป็นสาขาของธนาคารต่างประเทศให้นําทรัพย์สินที 
นาคารต่างประเทศดังกล่าวเป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้อาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ําประกันหรือคู่สัญญา ซึ งกองทุนได้ลงทุนหรือมี
ไว้รวมในอัตราส่วนดังกล่าวด้วย

ทั งนี ในกรณีที กองทุนมีเงินฝากในนิติบุคคลตามวรรคหนึ ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื อการดําเนินงานของกองทุน มิให้นับมูลค่าของ
เงินฝากดังกล่าวรวมในอัตราส่วนตามวรรคหนึ ง

3.13.1.4 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินดังต่อไปนี ที บุคคลใดเป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลัก
หลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญา เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนได้ โดยมีมูลค่ารวมกันทั งสิ นเมื อคํานวณเฉพาะผู้ออก ผู้สั งจ่าย
ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญารายนั น ไม่เกินร้อยละ 25 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
(1) ตราสารแห่งหนี ในประเทศตามข้อ 3.12.1.1 
(2) ตราสารกึ งหนี กึ งทุนตามข้อ 3.12.1.3 
(3) สัญญาซื อขายล่วงหน้า ตามข้อ 3.12.1.4 ที คู่สัญญามีอันดับความน่าเชื อถืออยู่ในอันดับที สามารถลงทุนได ้(investment
grade) 
ตราสารแห่งหนี ตาม (1) มิให้หมายความรวมถึงหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที ถูกจัดให้เป็นตราสารแห่งหนี ตามข้อ 3.12.1.1

3.13.1.5 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินที กลุ่มกิจการใดเป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้คํ้า
ประกัน หรือคู่สัญญา เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนได้ โดยมีมูลค่ารวมกันทั งสิ นของกลุ่มกิจการนั นไม่เกินอัตราอย่างใดอย่าง
หนึ งดังต่อไปนี แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า
(1) ร้อยละสามสิบของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน
(2) อัตราที คํานวณได้จากนํ้าหนักของกลุ่มกิจการดังกล่าวในตัวชี วัด (benchmark) ของกองทุนนั นรวมกับร้อยละสิบของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนนั น ทั งนี ตัวชี วัดดังกล่าวต้องเป็นดัชนีหรือองค์ประกอบของดัชนี ที มีการเผยแพร่อย่างกว้างขวาง
และสอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนั น

3.13.1.6 การลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินที บริษัทในกลุ่มกิจการใดเป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย หรือคู่สัญญา เพื อเป็นทรัพย์สินของกอง
ทุน หากทรัพย์สินดังกล่าวเป็นองค์ประกอบที ใช้ในการคํานวณตัวชี วัด (benchmark) ของกองทุนนั น บริษัทจัดการอาจลงทุน
หรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินดังกล่าวโดยมีมูลค่ารวมกันทั งสิ นเมื อคํานวณเฉพาะผู้ออก ผู้สั งจ่าย หรือคู่สัญญารายนั น ไม่เกินอัตราที 
คํานวณได้จากนํ้าหนักของทรัพย์สินดังกล่าวในตัวชี วัดรวมกับร้อยละสิบของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั งนี เฉพาะใน
กรณีที อัตราดังกล่าวสูงกว่าอัตราส่วนที กําหนดไว้ในข้อ 3.13.1.3 และข้อ 3.13.1.4 แล้วแต่กรณี
มิให้นําความในข้อ 3.13.1.3 และข้อ 3.13.1.4 มาใช้บังคับกับกรณีตามวรรคหนึ ง

3.13.1.7 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินอื นนอกเหนือจากกรณีที กําหนดไว้ในข้อ 3.13.1.2 ข้อ 3.13.1.3 และ
ข้อ 3.13.1.4 เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมตามอัตราส่วนดังต่อไปนี 
(1) การลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินดังกล่าวซึ งบุคคลใดเป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่
สัญญา ต้องมีมูลค่ารวมกันทั งสิ นเมื อคํานวณเฉพาะผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญา
รายนั น ไม่เกินร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
(2) การลงทุนในหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินตาม (1) เมื อคํานวณรวมทุกบุคคลที เป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง
ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญาแล้วต้องมีมูลค่ารวมกันทั งสิ นไม่เกินร้อยละ15 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

3.13.1.8 ในกรณีของกองทุนรวม ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมลงทุนหรือมีไว้ซึ งเงินฝาก บัตรเงินฝาก ตั วแลกเงิน หรือตั ว
สัญญาใช้เงิน ที ธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ บรรษัทตลาดรอง
สินเชื อที อยู่อาศัย หรือสถาบันการเงินที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น เป็นผู้ออกหรือคู่สัญญา เป็นจํานวนที มีมูลค่ารวมโดยเฉลี ย
ในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 45 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

อัตราส่วนตามวรรคหนึ งมิให้นํามาใช้บังคับกับกองทุนรวมที มีการกําหนดอายุโครงการตั งแต่หนึ งปีขึ นไป ทั งนี เฉพาะในระยะ
เวลาหกเดือนก่อนวันครบกําหนดอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม
ในกรณีที เงินฝากหรือตราสารแห่งหนี ที มีลักษณะคล้ายเงินฝากที กองทุนรวมลงทุนในหรือมีไว้เกินอัตราส่วนที กําหนดตามวรรค
หนึ ง ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินดังกล่าวให้มีมูลค่ารวมโดยเฉลี ยไม่เกินร้อยละ 45 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมภายในสามสิบวันนับแต่วันสิ นรอบปีบัญชีนั น ทั งนี ให้คํานวณอัตราส่วนการลงทุนหรือมีไว้ซึ ง
ทรัพย์สินดังกล่าวโดยเฉลี ยตั งแต่วันแรกของรอบปีบัญชีนั นจนถึงวันที ทรัพย์สินนั นมีมูลค่าเป็นไปตามอัตราส่วนดังกล่าว

เมื อบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ปฏิบัติตามวรรคสามแล้ว ให้บริษัทรายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมทราบภายใน
วันทําการถัดจากวันที ทรัพย์สินนั นมีมูลค่ารวมโดยเฉลี ยไม่เกินร้อยละ 45 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม เพื อให้ผู้
ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ตรวจสอบการปฏิบัติดังกล่าว ทั งนี บริษัทต้องดําเนินการให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน
รวมแจ้งให้สํานักงานทราบภายในห้าวันนับแต่วันที ได้รับรายงานจากบริษัทด้วย

หากบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถปฏิบัติตามวรรคสามได้ สํานักงานอาจสั งให้บริษัทเลิกกองทุนรวมนั น

3.13.1.9 ในกรณีที มีเหตุจําเป็นและสมควร เพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนอันเนื องมาจากปัญหาความผันผวน
(fluctuation) ของตลาดเงินและตลาดทุนในวงกว้างในรอบปีบัญชีใด บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจขอผ่อนผันต่อสํานักงาน
เพื อไม่ต้องนําการลงทุนในหรือมีไว้ซึ งเงินฝาก บัตรเงินฝาก ตั วแลกเงิน หรือตั วสัญญาใช้เงิน ในช่วงเวลาที เกิดความผันผวนดัง
กล่าวมารวมคํานวณอัตราส่วนการลงทุนตามข้อ 3.13.1.8 ได้สําหรับรอบปีบัญชีนั น

3.13.1.10 บริษัทจัดการอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ งสัญญาซื อขายล่วงหน้า ที มีวัตถุประสงค์เพื อการลดความเสี ยง (hedging)
เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนได้ โดยไม่เกินมูลค่าความเสี ยงทั งหมดที กองทุนมีอยู่

3.13.1.11 การคํานวณมูลค่าการลงทุนหรือมีไว้ซึ งสัญญาซื อขายล่วงหน้าเพื อการคํานวณอัตราส่วนการลงทุน ตามข้อ
3.13.1.2 ข้อ 3.13.1.3 และข้อ 3.13.1.4 ให้นับมูลค่าที คู่สัญญาอีกผ่ายหนึ งมีหน้าที ต้องชําระตามสัญญาซื อขายล่วงหน้า รวม
คํานวณในอัตราส่วนของบุคคลที เป็นคู่สัญญาดังกล่าว เว้นแต่กรณีที กองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้ซึ งสัญญานั น ในศูนย์ซื อขาย
สัญญาซื อขายล่วงหน้า บริษัทจัดการไม่ต้องคํานวณมูลค่าและอัตราส่วนตามที กําหนดในข้อดังกล่าว

3.13.1.12 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนได้
โดยมีมูลค่าไม่เกินร้อยละ 25 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

3.13.1.13 บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งหน่วยลงทุนและใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหน่วยลงทุนเพื อเป็น
ทรัพย์สินของกองทุนรวมได้ ไม่เกินอัตราส่วนดังต่อไปนี ทั งนี การลงทุนดังกล่าวไม่รวมถึงหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย์
(1) ลงทุนหรือมีไว้ซึ งหน่วยลงทุนและใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหน่วยลงทุนของแต่ละกองทุนรวมที บริษัทจัดการอื นเป็นผู้รับ
ผิดชอบดําเนินการ ไม่เกินร้อยละ 25 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของแต่ละกองทุนรวมที บริษัทจัดการเป็นผู้รับผิดชอบดําเนินการ
(2) ลงทุนหรือมีไว้ซึ งหน่วยลงทุนและใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหน่วยลงทุนของทุกกองทุนรวมที บริษัทจัดการอื นเป็นผู้รับผิด
ชอบดําเนินการ ไม่เกินร้อยละ 25 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของแต่ละกองทุนรวมที บริษัทจัดการเป็นผู้รับผิดชอบดําเนินการ

3.13.1.14 บริษัทจัดการอาจทําธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืนในนามกองทุนได้ โดยมีมูลค่าธุรกรรมรวมกันทั งสิ นไม่เกิน
ร้อยละ 25 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

3.13.1.15 การลงทุนในหรือมีไว้ซึ งธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืน ให้บริษัทจัดการคํานวณอัตราส่วนการลงทุนตาม
ข้อ3.13.1.3 และ 3.13.1.4 ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 
(1) ในกรณีที มูลค่ารวมของหลักทรัพย์ หรือตราสารแห่งหนี ที ซื อและที โอนมาเพื อดํารงมูลค่าธุรกรรมตามประกาศกําหนด (ถ้า
มี) ณ สิ นวันไม่น้อยกว่ามูลค่าธุรกรรม ให้นําหลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนี ดังกล่าวมาคํานวณอัตราสาวนการลงทุนเท่ากับ
มูลค่าธุรกรรม ทั งนี บริษัทจัดการไม่ต้องนําธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืนมาคํานวณอัตราส่วนการลงทุนที คู่สัญญา
(2) ในกรณีมูลค่ารวมของหลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนี ที ซื อและที โอนมาเพื อดํารงมูลค่าธุรกรรมตามประกาศกําหนด (ถ้าม)ี 
ณ สิ นวัน น้อยกว่ามูลค่าธุรกรรม ให้คํานวณอัตราส่วนการลงทุนดังต่อไปนี 
(ก) นําหลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนี ดังกล่าวมาคํานวณอัตราส่วนการลงทุนเท่ากับมูลค่าหลักทรัพย์ หรือตราสารแห่งหนี นั น
ตามราคาตลาด และ
(ข) นําธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืนมาคํานวณอัตราส่วนการลงทุนที คู่สัญญาเท่ากับส่วนต่างของมูลค่าธุรกรรมกับมูลค่า
หลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนี นั นตามราคาตลาด
(3) ในกรณีเป็นธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืนตามสัญญาที มีข้อกําหนดให้คํานวณมูลค่าหลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนี ที 
ซื อและมูลค่าธุรกรรมรวมเป็นยอดสุทธิของธุรกรรมทั งหมดที กองทุนมีอยู่กับคู่สัญญารายเดียวกัน และที สัญญากําหนดให้
สามารถบังคับชําระหนี ตามธุรกรรมใดธุรกรรมหนึ งจากหลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนี ที ซื อหรือทรัพย์สินที โอนเพื อดํารงมูลค่า
ธุรกรรมตามประกาศกําหนด (ถ้ามี) ของธุรกรรมอื นได้ ให้คํานวณอัตราส่วนการลงทุนดังนี 
(ก) ในกรณีที มูลค่ารวมของหลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนี ที ซื อและที โอนมา เพื อดํารงมูลค่าธุรกรรมตามประกาศกําหนด (ถ้า
มี) ณ สิ นวันของแต่ละธุรกรรม มีมูลค่าไม่น้อยกว่ามูลค่าธุรกรรมแต่ละธุรกรรมนั น ให้คํานวณอัตราสาวนการลงทุนตามหลัก
เกณฑ์ในข้อ (1) 
(ข) ในกรณีที มูลค่ารวมของหลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนี ที ซื อและที โอนมา เพื อดํารงมูลค่าธุรกรรมตามประกาศกําหนด(ถ้า
มี) ณ สิ นวันของแต่ละธุรกรรม มีมูลค่าน้อยกว่ามูลค่าธุรกรรมแต่ละธุรกรรม ให้คํานวณอัตราส่วนการลงทุนตามหลักเกณฑ์ใน
ข้อ (2) 
(ค) ในกรณีที บางธุรกรรมที มูลค่ารวมของหลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนี ที ซื อและที โอนมาเพื อดํารงมูลค่าธุรกรรมตามประกาศ
กําหนด (ถ้ามี) ณ สิ นวันน้อยกว่ามูลค่าธุรกรรม ให้บริษัทจัดการนําหลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนี ที ซื อของธุรกรรม ที มูลค่า
รวมของหลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนี ที ซื อและที โอนมา เพื อดํารงมูลค่าธุรกรรมตามประกาศกําหนด (ถ้าม)ี ณ สิ นวันไม่น้อย
กว่ามูลค่าธุรกรรม มาคํานวณอัตราส่วนการลงทุนเพิ มเติมเพื อชดเชยส่วนต่างของมูลค่าธุรกรรมกับมูลค่ารวมของหลักทรัพย์
หรือตราสารแห่งหนี ที ซื อและที โอนมา เพื อดํารงมูลค่าธุรกรรมตามประกาศกําหนด (ถ้ามี) ณ สิ นวันของธุรกรรมแรก ทั งนี หาก
ภายหลังการชดเชยส่วนต่างข้างต้น มูลค่าสุทธิของทุกหลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนี ที ซื อโดยมีสัญญาขายคืนยังคงน้อยกว่า
มูลค่าสุทธิของทุกธุรกรรม ให้นําธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืนมาคํานวณอัตราส่วนการลงทุนที คู่สัญญาเท่ากับส่วนต่าง
ดังกล่าว

3.13.1.16 บริษัทจัดการอาจทําธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ของกองทุนได้ โดยมีมูลค่าธุรกรรมรวมกันทั งสิ นไม่เกินร้อยละ
25 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั งนี การคํานวณมูลค่าธุรกรรมดังกล่าว ให้บริษัทจัดการคํานวณโดยใช้มูลค่าหลัก
ทรัพย์ที ให้ยืม รวมผลประโยชน์ที พึงได้รับจนถึงวันที คํานวณมูลค่าธุรกรรมดังกล่าว

ในกรณีที ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ในขณะที กองทุนเข้าทําธุรกรรม มีมูลค่าไม่เกินอัตราส่วนที กําหนดในวรรคหนึ ง หากต่อ
มาธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์นั นมีมูลค่าเกินอัตราส่วนดังกล่าวโดยมิได้เกิดจากการทําธุรกรรมเพิ มเติม บริษัทจัดการจะยังคง
มีไว้ซึ งธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ดังกล่าวต่อไปก็ได้

ให้บริษัทจัดการจัดทํารายงานโดยระบุวันที ทรัพย์สินนั นมีมูลค่าเกินอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดพร้อมสาเหตุ และส่งรายงาน
ดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมทราบภายในสามวันทําการนับแต่วันที ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์นั นมีมูลค่า
เกินอัตราส่วนที กําหนด พร้อมทั งจัดทําสําเนารายงานดังกล่าวไว้ที บริษัทจัดการเพื อให้สํานักงานสามารถตรวจสอบได้

3.13.1.17 ให้บริษัทจัดการคํานวณอัตราส่วนการลงทุนหรือมีไว้ซึ งใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิง
ไทย หน่วยลงทุนของกองทุนรวมพันธบัตรเอเชีย หรือธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 
(1) ในกรณีของใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย ให้นับมูลค่าของหลักทรัพย์อ้างอิงของใบแสดง
สิทธิดังกล่าว รวมในอัตราส่วนสําหรับหลักทรัพย์อ้างอิงดังกล่าวที กําหนดในโครงการนี โดยถือเสมือนหนึ งว่ากองทุนได้ลงทุน
หรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์อ้างอิงนั นโดยตรง ทั งนี บริษัทจัดการอาจไม่นับมูลค่าของใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที เกิดจากหลัก
ทรัพย์อ้างอิงไทยรวมในอัตราส่วนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญาที กําหนดตามข้อ 3.13.1.2 3.13.1.3 3.7.1.4
และข้อ 3.13.1.7 ก็ได้

มูลค่าของหลักทรัพย์อ้างอิงที นํามาคํานวณรวมในอัตราส่วนตามวรรคหนึ งให้มีมูลค่าเท่ากับมูลค่าใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์
ที เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทยที กองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้

(2) ในกรณีของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมพันธบัตรเอเชียบริษัทจัดการจะคํานวณอัตราส่วนการลงทุนโดยวิธีใดวิธีหนึ งดังต่อ
ไปนี 
(ก) นับมูลค่าของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมพันธบัตรเอเชียที กองทุนได้ลงทุนในหรือมีไว้ซึ งหน่วยลงทุนดังกล่าว หรือ
(ข) นับมูลค่าของทรัพย์สินที กองทุนรวมพันธบัตรเอเชียดังกล่าวลงทุนหรือมีไว้ รวมในอัตราส่วนสําหรับทรัพย์สินที กําหนดไว้
ในโครงการนี โดยถือเสมือนหนึ งว่ากองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินนั นโดยตรง
(3) ในกรณีของธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ บริษัทจัดการจะคํานวณอัตราส่วนการลงทุนใน หรือมีไว้ซึ งการให้ยืมหลักทรัพย์
โดยให้นับมูลค่าทรัพย์สินที ให้ยืมรวมในอัตราส่วนสําหรับหลักทรัพย์ที กําหนดไว้ในข้อ 3.13.1.2 3.13.1.3 3.13.1.4 และ
3.13.1.7 โดยถือเสมือนหนึ งว่ากองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์นั นอยู่ ทั งนี บริษัทจัดการอาจไม่นับรวมในอัตราส่วนที 
คํานวณตามคู่สัญญาที กําหนดตามข้อ 3.13.1.2 3.13.1.3 3.13.1.4 และ 3.13.1.7 ก็ได้

3.13.1.18 ในการคํานวณอัตราส่วนตามข้อ 3.13.1.2 และ ข้อ 3.13.1.3 ให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี รวม
ทั งเงื อนไขตามข้อ 3.13.1.18 ด้วย
(1) ในกรณีที ทรัพย์สินดังกล่าวมีผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกัน บริษัทจัดการจะคํานวณอัตราส่วนที ผู้ออก
ทรัพย์สินหรือผู้ที เป็นคู่สัญญาดังกล่าว หรือคํานวณอัตราส่วนผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกัน แล้วแต่กรณีก็ได้
(2) ในกรณีที ทรัพย์สินมีบุคคลมากกว่าหนึ งรายเป็นผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกัน บริษัทจัดการจะเลือก
คํานวณอัตราส่วนที ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกันรายใดรายหนึ งก็ได้

3.13.1.19 การคํานวณอัตราส่วนที ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกันตามข้อ 3.13.1.14 จะทําได้ต่อเมื อบุคคลดัง
กล่าวได้ทําการรับรองตลอดไป รับอาวัลทั งจํานวน สลักหลังโอนประเภทมีสิทธิไล่เบี ยโดยไม่มีข้อกําหนดลบล้างหรือจํากัด
ความรับผิดของผู้สลักหลัง หรือค้ําประกันต้นเงินและดอกเบี ยเต็มจํานวนแบบไม่มีเงื อนไข

3.13.1.20 ในกรณีที ตราสารแห่งหนี หรือ ตราสารกึ งหนี กึ งทุน ในขณะที ลงทุนหรือในขณะที ได้มาเป็นทรัพย์สินของกองทุน มี
มูลค่าไม่เกินอัตราส่วนที กําหนดข้างต้น หากต่อมาตราสารแห่งหนี หรือตราสารกึ งหนี กึ งทุนนั น มีมูลค่าเกินอัตราส่วนดังกล่าว
โดยสาเหตุถูกปรับลดอันดับความน่าเชื อถือ ให้บริษัทดําเนินการแก้ไขอัตราส่วนให้เป็นไปตามที กําหนด ภายใน 30 วันนับแต่
วันที มีการประกาศให้ทราบถึงเหตุดังกล่าว เว้นแต่ในกรณีที มีเหตุจําเป็นและสมควรโดยได้รับผ่อนผันจากสํานักงาน

3.13.1.21 ในกรณีที ทรัพย์สินในขณะที ลงทุนหรือในขณะที ได้มาเป็นทรัพย์สินของกองทุน มีมูลค่าไม่เกินอัตราส่วนที กําหนด
ข้างต้น หากต่อมามีมูลค่าเกินอัตราส่วนดังกล่าวจากการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น บริษัทจัดการจะยังคงมีไว้ซึ งทรัพย์สินดัง
กล่าวต่อไป ก็ได้ให้บริษัทจัดการจัดทํารายงานโดยระบุชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินตามวรรคหนึ ง และ
วันที ทรัพย์สินนั นมีมูลค่าเกินอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดพร้อมสาเหตุ และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกอง
ทุนรวมทราบ ภายในสามวันทําการนับแต่วันที ทรัพย์สินนั นมีมูลค่าเกินอัตราส่วนที กําหนด พร้อมทั งจัดทําสําเนารายงานดัง
กล่าวไว้ที บริษัทจัดการ เพื อให้สํานักงานสามารถตรวจสอบได้

3.13.1.22 ในกรณีที การรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นเป็นผลให้กองทุนรวมเป็นผู้ถือหุ้นที บริษัทใดเป็นผู้ออก เพื อเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนรวม เมื อรวมกันทุกกองทุนรวมที บริษัทจัดการเป็นผู้รับผิดชอบดําเนินการเกินกว่าร้อยละ 25 ของจํานวนหุ้นที 
จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของบริษัทนั น บริษัทจัดการจะดําเนินการตามประกาศที สน. 24/2552 เรื อง การลงทุนและการมีไว้
เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุน ลงวันที  28 กรกฎาคม 2552 ดังนี คือ
(1) ปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศที กําหนดให้บริษัทจัดการสามารถรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นได้
(2) งดเว้นการใช้สิทธิออกเสียงในหุ้นจํานวนที เกินอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าว เว้นแต่กรณีที มีเหตุ
จําเป็นและสมควรโดยได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน และ
(3) กรณีที เป็นหุ้นของบริษัทจดทะเบียน และการได้มาซึ งหุ้นของบริษัทดังกล่าว เป็นผลให้กองทุนได้มา หรือเป็นผู้ถือหุ้นของ
บริษัทนั นจนถึงหรือข้ามจุดที ต้องทําคําเสนอซื อ บริษัทจัดการต้องดําเนินการเพื อให้ได้รับการยกเว้นการทําคําเสนอซื อโดย
การลดสัดส่วนการถือหุ้นหรือลดการมีอํานาจควบคุม หรือยื นคําขอผ่อนผันการทําคําเสนอซื อ ตามประกาศคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื อครอบงํากิจการ ทั งนี การ
ลดสัดส่วนการถือหุ้นดังกล่าว ให้บริษัทจัดการลดสัดส่วนตามสัดส่วนของหุ้นของบริษัทจดทะเบียนที แต่ละกองทุนได้มาจาก
การรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น

3.13.1. 23 ในกรณีที ทรัพย์สินในขณะที ลงทุนหรือในขณะที ได้มาเป็นทรัพย์สินของกองทุน มีมูลค่าไม่เกินอัตราส่วนที กําหนด
ข้างต้น หากต่อมามีมูลค่าเกินอัตราส่วนดังกล่าวโดยไม่เข้าลักษณะตามข้อ 3.13.1.6 ข้อ 3.13.1.17  19 และการเกิน
อัตราส่วนดังกล่าวมิได้เกิดจากการลงทุนหรือได้ทรัพย์สินมาเพิ มเติม บริษัทจัดการจะยังคงมีไว้ซึ งทรัพย์สินดังกล่าวต่อไปก็ได้

ให้บริษัทจัดการจัดทํารายงานโดยระบุชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินตามวรรคหนึ ง และวันที ทรัพย์สินนั น
มีมูลค่าเกินอัตราส่วนที กําหนดพร้อมสาเหตุ และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ทราบภายในสามวัน
ทําการ
นับแต่วันที ทรัพย์สินนั นมีมูลค่าเกินอัตราส่วนที กําหนด พร้อมทั งจัดทําสําเนารายงานดังกล่าวไว้ที บริษัทจัดการเพื อให้สํานักงาน
สามารถตรวจสอบได้

3.13.1.24 ข้อจํากัดการลงทุนข้างต้นจะไม่นํามาบังคับใช้ในกรณีที ปรากฏเหตุตามหัวข้อ “การเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม”
และบริษัทจัดการต้องดําเนินการเพื อเลิกกองทุนตามหัวข้อ “การดําเนินการของบริษัทจัดการเมื อเลิกกองทุนรวม”

สรุปอัตราส่วนการลงทุน : 

1. Total noninvestment grade : ลงทุนไม่เกินร้อยละ 100.00 
2. Noninvestment grade company limit : ลงทุนไม่เกินร้อยละ 25.00 
3. Investment grade company limit : ลงทุนไม่เกินร้อยละ 25 
4. Financial institution company limit : ลงทุนไม่เกินร้อยละ 25 
5. Individual fund limit : ลงทุนไม่เกินร้อยละ 25.00 
6. Total fund limit : ลงทุนไม่เกินร้อยละ 25.00 

3.13.2. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นในต่างประเทศ : 

สําหรับกองทุนที มีการลงทุนหรือเข้าเป็นคู่สัญญาในต่างประเทศ ให้บริษัทจัดการลงทุนหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นเพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุน ตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดดังต่อไปนี เพิ มเติมด้วย ทั งนี อัตราส่วนที คํานวณ
ตามประเภททรัพย์สิน ข้อกําหนดในการคํานวณอัตราส่วน และการดําเนินการเมื อมีเหตุที ทําให้ไม่เป็นไปตาม
อัตราส่วน ให้เป็นไปตามที กําหนดในข้อ 3.13.1. โดยอนุโลม

3.13.2.1 บริษัทจัดการอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินดังต่อไปนี เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม โดยไม่จํากัดอัตราส่วน
(1) เงินฝากในสถาบันการเงินต่างประเทศหรือตราสารหนี ที มีลักษณะคล้ายเงินฝากในต่างประเทศตามข้อ 3.12.2.2 ที มี
วัตถุประสงค์เพื อการดําเนินงาน
(2) ตราสารภาครัฐต่างประเทศตามข้อ 3.12.2.1 (1) ที มีอันดับความน่าเชื อถืออยู่ในสองอันดับแรก หรือสัญญาซื อขายล่วง
หน้าที มีสินค้าเป็นตราสารดังกล่าว
ในกรณีของกองทุนรวมเปิด มูลค่าของตราสารภาครัฐต่างประเทศตามข้อ (2) เมื อรวมกันแล้วต้องไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่า
ตราสารนั นในแต่ละรุ่น เว้นแต่เป็นกองทุนรวมเปิดที มีการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งล่วงหน้าซึ งระบุเวลาแน่นอน
(auto redemption) 

3.13.2.2 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งตราสารภาครัฐต่างประเทศที นอกเหนือจากข้อ 3.13.2.1 (2)หรือสัญญาซื อขาย
ล่วงหน้าที มีสินค้าเป็นตราสารดังกล่าว เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนได้โดยมีมูลค่ารวมกันทั งสิ นเมื อคํานวณเฉพาะผู้ออกหรือผู้
เป็นคู่สัญญารายนั น ไม่เกินร้อยละ 35 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั งนี ให้นับรวมกับอัตราส่วนการลงทุนในประเทศ
ด้วย

ในกรณีของกองทุนรวมเปิด มูลค่าของตราสารภาครัฐต่างประเทศตามวรรคหนึ ง ต้องไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าตราสารนั นใน
แต่ละรุ่น เว้นแต่เป็นกองทุนรวมเปิดที มีการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งล่วงหน้าซึ งระบุเวลาแน่นอน (auto
redemption) 

การคํานวณอัตราส่วนตามวรรคหนึ ง ให้นับตราสารตามวรรคหนึ งและทรัพย์สินทุกประเภทที ผู้ออกหรือผู้เป็นคู่สัญญารายดัง
กล่าวเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญา ซึ งกองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินเหล่านั น
รวมในอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าวด้วย

3.13.2.3 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งเงินฝากในสถาบันการเงินต่างประเทศที มีอันดับความน่าเชื อถืออยู่ในอันดับที 
สามารถลงทุนได้ โดยมีมูลค่ารวมกันทั งสิ นเมื อคํานวณเพาะสถาบันการเงินต่างประเทศรายนั น ไม่เกินร้อยละ 25 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

การคํานวณอัตราส่วนตามวรรคหนึ ง ให้นับมูลค่าของทรัพย์สินที กองทุนลงทุนหรือมีไว้ดังต่อไปนี รวมในอัตราส่วนดังกล่าว
1. ทรัพย์สินตามข้อ 3.13.2.4 วรรคหนึ ง และข้อ3.13.2.7 (1) ที สถาบันการเงินต่างประเทศรายเดียวกันเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู ้
รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญา
2. ทรัพย์สินตามข้อ 3.13.1.3 ข้อ 3.13.2.4 และข้อ 3.13.2.7 (1) ที ธนาคารพาณิชย์ซึ งเป็นสาขาของสถาบันการเงินต่าง
ประเทศรายนั นเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญา
ในกรณีที กองทุนมีเงินฝากตามวรรคหนึ ง หรือวรรคสอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื อการดําเนินงานของกองทุน ให้นับมูลค่าของเงิน
ฝากดังกล่าวรวมในอัตราส่วนตามวรรคหนึ ง

3.13.2.4 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินดังต่อไปนี ที บุคคลใดเป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลัก
หลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญา เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนได้ โดยมีมูลค่ารวมกันทั งสิ นเมื อคํานวณเฉพาะผู้ออก ผู้สั งจ่าย
ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญารายนั น ไม่เกินร้อยละ 25 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั งนี 
ให้นับรวมกับอัตราส่วนการลงทุนในประเทศด้วย
(1) ตราสารแห่งหนี ต่างประเทศตามข้อ 3.12.2.1 
(2) หน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศตามข้อ 3.12.2.1 (3) 
(3) สัญญาซื อขายล่วงหน้า ตามข้อ 3.12.2.3 ที คู่สัญญามีอันดับความน่าเชื อถืออยู่ในอันดับที สามารถลงทุนได ้(investment
grade) 
(4) เงินฝากในสถาบันการเงินต่างประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื อการลงทุน
(5) ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิง ที มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นพันธบัตร หรือหุ้นกู้ที ไม่ใช่หุ้นกู้อนุพันธ์
ตามข้อ 13.2.2.5 ทั งนี เฉพาะที มีอันดับความน่าเชื อถืออยู่ในอันดับที สามารถลงทุนได ้(investment grade)
(6) หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และตราสารของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศ ตามข้อ 13.2.2.6

3.13.2.5 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินที กลุ่มกิจการใดเป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้คํ้า
ประกัน หรือคู่สัญญา เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนได้ โดยมีมูลค่ารวมกันทั งสิ นของกลุ่มกิจการนั นไม่เกินอัตราอย่างใดอย่าง
หนึ งดังต่อไปนี แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า
(1) ร้อยละสามสิบของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน
(2) อัตราที คํานวณได้จากนํ้าหนักของกลุ่มกิจการดังกล่าวในตัวชี วัด (benchmark) ของกองทุนนั นรวมกับร้อยละสิบของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนนั น ทั งนี ตัวชี วัดดังกล่าวต้องเป็นดัชนีหรือองค์ประกอบของดัชนี ที มีการเผยแพร่อย่างกว้างขวาง
และสอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนั น

3.13.2.6 การลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินที บริษัทในกลุ่มกิจการใดเป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย หรือคู่สัญญา เพื อเป็นทรัพย์สินของกอง
ทุน หากทรัพย์สินดังกล่าวเป็นองค์ประกอบที ใช้ในการคํานวณตัวชี วัด (benchmark) ของกองทุนนั น บริษัทจัดการอาจลงทุน
หรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินดังกล่าวโดยมีมูลค่ารวมกันทั งสิ นเมื อคํานวณเฉพาะผู้ออก ผู้สั งจ่าย หรือคู่สัญญารายนั น ไม่เกินอัตราที 
คํานวณได้จากนํ้าหนักของทรัพย์สินดังกล่าวในตัวชี วัดรวมกับร้อยละสิบของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั งนี เฉพาะใน
กรณีที อัตราดังกล่าวสูงกว่าอัตราส่วนที กําหนดไว้ในข้อ 3.13.2.2 ข้อ 3.13.2.4 และข้อ 3.13.2.7 แล้วแต่กรณี

มิให้นําความในข้อ 3.13.2.2 ข้อ 3.13.2.4 และข้อ 3.13.2.7 มาใช้บังคับกับกรณีตามวรรคหนึ ง

3.13.2.7 บริษัทจัดการอาจลงทุน หรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินอื นนอกเหนือจากกรณีที กําหนดไว้ในข้อ 3.13.2.2  3.13.2.3 และข้อ
3.13.2.4 เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมตามอัตราส่วนดังต่อไปนี 
(1) การลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินดังกล่าวซึ งบุคคลใดเป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่
สัญญา ต้องมีมูลค่ารวมกันทั งสิ นเมื อคํานวณเฉพาะผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญา
รายนั น ไม่เกินร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
(2) การลงทุนในหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินตาม (1) เมื อคํานวณรวมทุกบุคคลที เป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง
ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญาแล้วต้องมีมูลค่ารวมกันทั งสิ นไม่เกินร้อยละ15 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

3.13.2.8 ในกรณีของกองทุนรวม ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมลงทุนหรือมีไว้ซึ งเงินฝาก บัตรเงินฝาก ตั วแลกเงิน หรือตั ว
สัญญาใช้เงิน ที ธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ บรรษัทตลาดรอง
สินเชื อที อยู่อาศัย หรือสถาบันการเงินที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น หรือธนาคารต่างประเทศเป็นผู้ออกหรือคู่สัญญา เป็นจํานวน
ที มีมูลค่ารวมโดยเฉลี ยไม่เกิน ร้อยละ 45 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ในรอบระยะเวลาบัญชี หรือในรอบอายุ
ของกองทุนรวมสําหรับกองทุนรวมที มีอายุน้อยกว่า 1 ปีแล้วแต่กรณี โดยให้นับรวมเงินฝากในประเทศและต่างประเทศ ทั งนี 
ไม่ว่ากรณีใด มิให้คํานวณเงินฝากในบัญชีเงินฝากเพื อการดําเนินงานของกองทุนเข้าในอัตราส่วนดังกล่าว
อัตราส่วนตามวรรคหนึ งมิให้นํามาใช้บังคับกับกองทุนรวมที มีการกําหนดอายุโครงการตั งแต่หนึ งปีขึ นไป ทั งนี เฉพาะในระยะ
เวลาหกเดือนก่อนวันครบกําหนดอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม
ในกรณีที เงินฝากหรือตราสารแห่งหนี ที มีลักษณะคล้ายเงินฝากที กองทุนรวมลงทุนในหรือมีไว้เกินอัตราส่วนที กําหนดตามวรรค
หนึ ง ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินดังกล่าวให้มีมูลค่ารวมโดยเฉลี ยไม่เกินร้อยละ 45 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมภายในสามสิบวันนับแต่วันสิ นรอบปีบัญชีนั น ทั งนี ให้คํานวณอัตราส่วนการลงทุนหรือมีไว้ซึ ง
ทรัพย์สินดังกล่าว โดยเฉลี ยตั งแต่วันแรกของรอบปีบัญชีนั นจนถึงวันที ทรัพย์สินนั นมีมูลค่าเป็นไปตามอัตราส่วนดังกล่าว
เมื อบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ปฏิบัติตามวรรคสามแล้ว ให้บริษัทรายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมทราบภายใน
วันทําการถัดจากวันที ทรัพย์สินนั นมีมูลค่ารวมโดยเฉลี ยไม่เกินร้อยละ 45 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม เพื อให้ผู้
ดูแลผล ประโยชน์ของกองทุนรวม ตรวจสอบการปฏิบัติดังกล่าว ทั งนี บริษัทต้องดําเนินการให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน
รวมแจ้งให้สํานักงานทราบภายในห้าวันนับแต่วันที ได้รับรายงานจากบริษัทด้วย
หากบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถปฏิบัติตามวรรคสามได้ สํานักงานอาจสั งให้บริษัทเลิกกองทุนรวมนั น

3.13.2.9 ในกรณีที มีเหตุจําเป็นและสมควร เพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนอันเนื องมาจากปัญหาความผันผวน
(fluctuation) ของตลาดเงินและตลาดทุนในวงกว้างในรอบปีบัญชีใด บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจขอผ่อนผันต่อสํานักงาน
เพื อไม่ต้องนําการลงทุนในหรือมีไว้ซึ งเงินฝาก บัตรเงินฝาก ตั วแลกเงิน หรือตั วสัญญาใช้เงิน ในช่วงเวลาที เกิดความผันผวนดัง
กล่าวมารวมคํานวณอัตราส่วนการลงทุนตามข้อ 3.13.2.8 ได้สําหรับรอบปีบัญชีนั น

3.13.2.10 บริษัทจัดการอาจลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้าที มีคู่สัญญาเป็นศูนย์ซื อขายสัญญาซื อขายล่วงหน้าโดยไม่จํากัด
อัตราส่วนของคู่สัญญา

3.13.2.11 การคํานวณมูลค่าการลงทุนหรือมีไว้ซึ งสัญญาซื อขายล่วงหน้าเพื อการคํานวณอัตราส่วนการลงทุนตามข้อ 3.13.2.2
และข้อ 3.13.2.4 ให้นับมูลค่าที คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งมีหน้าที ต้องชําระตามสัญญาซื อขายล่วงหน้า รวมคํานวณในอัตราส่วนของ
บุคคลที เป็นคู่สัญญาดังกล่าว เว้นแต่กรณีที กองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้ซึ งสัญญานั น ในศูนย์ซื อขายสัญญาซื อขายล่วงหน้า
บริษัทจัดการไม่ต้องคํานวณมูลค่าและอัตราส่วนตามที กําหนดในข้อดังกล่าว

3.13.2.12 ในการคํานวณอัตราส่วนตามข้อ 3.13.2.2 และ ข้อ 3.13.2.4 ให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี รวม
ทั งเงื อนไขตามข้อ 3.13.2.13 ด้วย
(1) ในกรณีที ทรัพย์สินดังกล่าวมีผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกัน บริษัทจัดการจะคํานวณอัตราส่วนที ผู้ออก
ทรัพย์สินหรือผู้ที เป็นคู่สัญญาดังกล่าว หรือคํานวณอัตราส่วนผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกัน แล้วแต่กรณีก็ได้
(2) ในกรณีที ทรัพย์สินมีบุคคลมากกว่าหนึ งรายเป็นผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกัน บริษัทจัดการจะเลือก
คํานวณอัตราส่วนที ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกันรายใดรายหนึ งก็ได้

3.13.2.13 การคํานวณอัตราส่วนที ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกันตามข้อ 3.13.2.12 จะทําได้ต่อเมื อบุคคลดัง
กล่าวได้ทําการรับรองตลอดไป รับอาวัลทั งจํานวน สลักหลังโอนประเภทมีสิทธิไล่เบี ยโดยไม่มีข้อกําหนดลบล้างหรือจํากัด
ความรับผิดของผู้สลักหลัง หรือค้ําประกันต้นเงินและดอกเบี ยเต็มจํานวนแบบไม่มีเงื อนไข

3.13.2.14 ในกรณีที ตราสารแห่งหนี ในขณะที ลงทุนหรือในขณะที ได้มาเป็นทรัพย์สินของกองทุน มีมูลค่าไม่เกินอัตราส่วนที 
กําหนดข้างต้น หากต่อมาตราสารแห่งหนี มีมูลค่าเกินอัตราส่วนดังกล่าวโดยสาเหตุ ถูกปรับลดอันดับความน่าเชื อถือให้บริษัท
ดําเนินการแก้ไขอัตราส่วนให้เป็นไปตามที กําหนดภายใน 30 วันนับแต่วันที มีการประกาศให้ทราบถึงเหตุดังกล่าว เว้นแต่ใน
กรณีที มีเหตุจําเป็นและสมควรโดยได้รับผ่อนผันจากสํานักงาน

3.13.2.15 ในกรณีที ทรัพย์สินในขณะที ลงทุนหรือในขณะที ได้มาเป็นทรัพย์สินของกองทุน มีมูลค่าไม่เกินอัตราส่วนที กําหนด
ข้างต้น หากต่อมามีมูลค่าเกินอัตราส่วนดังกล่าวจากการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น บริษัทจัดการจะยังคงมีไว้ซึ งทรัพย์สินดัง
กล่าวต่อไปก็ได้

ให้บริษัทจัดการจัดทํารายงานโดยระบุชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินตามวรรคหนึ ง และวันที ทรัพย์สินนั น
มีมูลค่าเกินอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดพร้อมสาเหตุ และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ทราบ
ภายในสามวันทําการนับแต่วันที ทรัพย์สินนั นมีมูลค่าเกินอัตราส่วนที กําหนด พร้อมทั งจัดทําสําเนารายงานดังกล่าวไว้ ที บริษัท
จัดการเพื อให้สํานักงานสามารถตรวจสอบได้

3.13.2.16 ในกรณีที ทรัพย์สินในขณะที ลงทุนหรือในขณะที ได้มาเป็นทรัพย์สินของกองทุน มีมูลค่าไม่เกินอัตราส่วนที กําหนด
ข้างต้น หากต่อมามีมูลค่าเกินอัตราส่วนดังกล่าวโดยไม่เข้าลักษณะตาม 3.13.2.8 ข้อ 3.13.2.14 และข้อ 3.13.2.15 และการ
เกินอัตราส่วนดังกล่าวมิได้เกิดจากการลงทุนหรือได้ทรัพย์สินมาเพิ มเติม บริษัทจัดการจะยังคงมีไว้ซึ งทรัพย์สินดังกล่าวต่อไป
ก็ได้

ให้บริษัทจัดการจัดทํารายงานโดยระบุชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินตามวรรคหนึ ง และวันที ทรัพย์สินนั น
มีมูลค่าเกินอัตราส่วนที กําหนดพร้อมสาเหตุ และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ทราบภายในสามวัน
ทําการนับแต่วันที ทรัพย์สินนั นมีมูลค่าเกินอัตราส่วนที กําหนด พร้อมทั งจัดทําสําเนารายงานดังกล่าวไว้ที บริษัทจัดการเพื อให้
สํานักงานสามารถตรวจสอบได้

3.13.2.17 ข้อจํากัดการลงทุนข้างต้นจะไม่นํามาบังคับใช้ในกรณีที ปรากฏเหตุตามหัวข้อ “การเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม”
และบริษัทจัดการต้องดําเนินการเพื อเลิกกองทุนตามหัวข้อ “การดําเนินการของบริษัทจัดการเมื อเลิกกองทุนรวม”

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) : 

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.3. รายละเอียดเพิ มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : 

ไม่มี

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 โทรสาร

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

บริษัทจัดการจะเสนอขายหน่วยลงทุนในระยะเวลาเสนอขายครั งแรกที ระบุไว้ในหนังสือชี ชวน โดยเริ มตั งแต่เวลาเปิดทําการ
ของบริษัทจัดการ หรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ถึงเวลา 15.30 น.

5.2.1 การขอรับหนังสือชี ชวนและเอกสารการจองซื อ
ผู้สนใจจองซื อหน่วยลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี ชวน และ เอกสารการจองซื อได้ที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื อคืน ทุกวัน ระหว่าง เวลาทําการ

5.2.2 วิธีการเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน
ในกรณีที ไม่เคยมีบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน ผู้สนใจลงทุนต้องเปิดบัญชีดังกล่าวก่อน โดยกรอกรายละเอียดในใบคําขอเปิดบัญชีผู้
ถือหน่วยลงทุน และเอกสารที กําหนดอย่างถูกต้องและตามความเป็นจริง พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน ตามที บริษัทจัดการ
กําหนดในการเปิดบัญชีซึ งลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง

ผู้จองซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนต้องรับทราบและยินยอมที จะปฏิบัติตามเงื อนไขที กําหนดในใบคําขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน
และใบคําขอเปลี ยนแปลงข้อมูล รวมทั งเงื อนไขอื น ๆ ที บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะกําหนดต่อไป ซึ งจะติดประกาศไว้ที 
บริษัทจัดการ หรือมีจดหมายเพื อแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ ทั งนี กรณีบริษัทจัดการจะแก้ไขเปลี ยนแปลงวิธีการเปิดบัญชี
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยติดประกาศไว้ที บริษัทจัดการ และสํานักงานของผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื อคืน

5.2.3 เอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชี
1. กรณีบุคคลธรรมดา
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรประจําตัวข้าราชการ หรือสําเนาบัตรประจําตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือสําเนา
หนังสือเดินทางซึ งลงนามรับรองความถูกต้อง

2. กรณีนิติบุคคล
(1) สําเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์
(2) สําเนาหนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับ
(3) ตัวอย่างลายมือชื อผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล และเงื อนไขการลงนาม
(4) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล

ทั งนี เอกสารต่าง ๆ ต้องลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง

5.2.4 วิธีการจองซื อหน่วยลงทุน
เมื อผู้สนใจจองซื อหน่วยลงทุนมีบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน แล้ว สามารถจองซื อหน่วยลงทุนด้วยตนเองที บริษัทจัดการหรือผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ได้ตามราคาเสนอขายหน่วยลงทุนในการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก โดยกรอกใบคําสั งซื อ
หน่วยลงทุนให้ครบถ้วนพร้อมชําระเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุน โดยผู้สั งซื อจะต้องสั งซื อหน่วยลงทุนไม่ตํ่ากว่า 50,000 บาท

5.2.5 การรับชําระ และการเก็บรักษาเงินค่าซื อหน่วยลงทุน
ผู้จองซื ออาจชําระเป็นเงินสด หรือชําระเป็นเช็ค ดราฟต์ หรือวิธีอื นใด โดยการชําระเป็นเช็ค ดราฟต์ หรือวิธีอื นใดผู้จองซื อต้อง
ขีดคร่อมเฉพาะสั งจ่าย “บัญชีจองซื อหน่วยลงทุนของ บลจ.แอสเซท พลัส จํากัด” ซึ งเป็นบัญชีกระแสรายวัน ที เปิดไว้กับ
ธนาคารดังต่อไปนี ซึ งดอกเบี ยรับหรือผลประโยชน์ใดๆ ที ได้รับจากบัญชีจองซื อหน่วยลงทุนข้างต้น บริษัทจัดการจะดําเนินการ
ให้เป็นผลประโยชน์ต่อกองทุน
• ธนาคารกสิกรไทย สาขาราษฎร์บูรณะ
• ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาพระรามที  3
• ธนาคารกรุงเทพ สาขาสาทร
• ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาถนนวิทยุ
บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงเพิ มเติมบัญชีดังกล่าว โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ โดยจะติดประกาศไ
ที ที ทําการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

ทั งนี ในการชําระเงินไม่ว่าด้วยวิธีใด หากมิใช่กรณีที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิดอื นภายใต้การ
จัดการของบริษัทจัดการเพื อจองซื อหน่วยลงทุนของกองทุน บริษัทจัดการต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้ก่อนระยะเวลาเสนอ
ขายครั งแรกจะสิ นสุด

ในกรณีที ผู้จองซื อชําระเป็นเงินสด หรือวิธีอื นใดที สามารถเรียกเก็บเงินได้ทันที ผู้จองซื อสามารถจองซื อได้ภายในเวลา 15.30
น. แต่หากผู้จองซื อชําระเป็นเช็ค ดราฟต์ หรือวิธีอื นใดที ต้องส่งเรียกเก็บเงินและทราบผลในวันทําการถัดไป ผู้จองซื อต้อง
ชําระค่าซื อหน่วยลงทุนภายในเวลา 12.00 น.

การจองซื อหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื อบริษัทจัดการได้รับเงินค่าซื อหน่วยลงทุนครบตามจํานวนเงินที สั งซื อ และได้ทํา
รายการขายหน่วยลงทุนแล้ว เพื อให้บริษัทจัดการจัดสรรหน่วยลงทุน ผู้จองซื อหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกคําสั งจองซื อ
หน่วยลงทุนนั นได้เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

ในกรณีที ผู้จองซื อหน่วยลงทุนชําระเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุนเป็นเช็ค ดราฟต์ หรือวิธีอื นใดซึ งถูกปฏิเสธการจ่ายเงิน บริษัท
จัดการจะดําเนินการยกเลิกรายการจองซื อหน่วยลงทุนนั นและแจ้งให้ผู้จองซื อทราบ
บริษัทจัดการจะนําเงินที ได้รับจากการจองซื อหน่วยลงทุนนี เก็บรักษาไว้ในบัญชีเงินฝากในนาม “บัญชีจองซื อหน่วยลงทุนของ
บลจ. แอสเซท พลัส จํากัด” 

5.2.6 การจัดสรรหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื อโดยคํานวณจากจํานวนเงินที ได้รับชําระหารด้วยมูลค่าที ตราไว้ โดยจํานวน
หน่วยลงทุนที ได้รับจัดสรรจะคํานวณตามหลักสากลเป็นตัวเลขทศนิยม 5 ตําแหน่งแต่ใช้ทศนิยม 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยม
ตําแหน่งที  5 ทิ ง

กรณีที ผู้จองซื อชําระค่าจองซื อหน่วยลงทุนเป็นเช็ค ดราฟต์ ตั วแลกเงิน คําสั งจ่ายเงิน หรือวิธีอื นใด บริษัทจัดการจะจัดสรร
หน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื อหน่วยลงทุน ณ วันที บริษัทจัดการ สามารถเรียกเก็บเงินจากเช็ค ดราฟต์ ตั วแลกเงิน คําสั งจ่ายเงิน
หรือวิธีการอื นใดได้เรียบร้อยแล้ว และวันที บริษัทจัดการได้รับเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุนจะต้องอยู่ระหว่างระยะเวลาเสนอขาย
โดยบริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนตามหลักการ “จองซื อก่อนได้ก่อน” 

ในกรณีที จํานวนเงินที ระบุในใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนไม่ตรงกับจํานวนเงินที บริษัทจัดการได้รับชําระ บริษัทจัดการจะจัดสรร
หน่วยลงทุนให้ตามจํานวนเงินที ได้รับชําระเป็นเกณฑ์
ในกรณีที การจองซื อหน่วยลงทุนนั นมีผลให้จํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินจํานวนหน่วยลงทุนที ได้รับอนุมัติจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนโดยใช้หลักการ “จองซื อก่อนได้ก่อน” ตามคําสั งซื อที สามารถเรียก
เก็บเงินได้ ในกรณีที จองซื อพร้อมกัน และมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรร บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรหน่วยลงทุน
ที เหลืออยู่ให้ผู้จองซื อ ที จองซื อพร้อมกันนั นตามสัดส่วนจํานวนหน่วยลงทุนที ผู้จองซื อแต่ละรายจองซื อเข้ามา (Pro Rata)
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทั งหมดก็ได้โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้
ทราบล่วงหน้า

ในกรณีที บริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการจัดสรรหน่วยลงทุนมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือหน่วย
ลงทุน หรือต่อชื อเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะจัดสรรหรือไม่
จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทั งหมดก็ได้ โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ผู้จองซื อทราบล่วงหน้า

5.2.7 การคืนเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุน
ในกรณีที ผู้จองซื อหน่วยลงทุนในการเสนอขายครั งแรกไม่ได้รับการจัดสรรไม่ว่าทั งหมด หรือบางส่วน และ/หรือในกรณีที 
บริษัทจัดการต้องยุติโครงการจัดการเนื องจากไม่สามารถจําหน่ายให้แก่ประชาชนได้ถึง 35 ราย หรือในกรณีที มีการจัดสรร
หน่วยลงทุนให้แก่บุคคลใด หรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกินกว่าหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด
บริษัทจัดการจะแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันสิ นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุน
ครั งแรก และจะคืนเงินค่าซื อหน่วยลงทุนส่วนที ไม่ได้รับการจัดสรรพร้อมดอกเบี ย (ถ้ามี) ให้ผู้จองซื อตามวิธีการรับเงินค่าขาย
คืนหน่วยลงทุนที ผู้จองซื อระบุไว้ในใบคําขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน ภายใน 1 เดือน นับแต่วันสิ นสุดการเสนอขายหน่วย
ลงทุนครั งแรก หรือนับตั งแต่วันปิดการเสนอขายแล้วแต่กรณี เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ให้ดําเนินการโครงการจัดการต่อไปได้ หากบริษัทจัดการไม่สามารถคืนเงินพร้อมดอกเบี ย (ถ้าม)ี อันเนื องจากความผิด
พลาดของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะชําระดอกเบี ยในอัตราไม่ต่ํากว่าร้อยละเจ็ดครึ งต่อปี นับแต่วันที ครบกําหนดเวลาดัง
กล่าวข้างต้น ถึงวันที บริษัทจัดการชําระเงินค่าจองซื อคืนจนครบถ้วน

5.2.8 เงื อนไขการขายหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะปฏิเสธคําสั งซื อหากผู้ลงทุนไม่ใช่ "ผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย"

บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนภายในประเทศไทย และมีวัตถุประสงค์ที จะไม่เสนอขาย
หน่วยลงทุนของกองทุนกับหรือเพื อประโยชน์ของประเทศสหรัฐอเมริกา พลเมืองสหรัฐอเมริกา รวมถึงผู้ที มีหนังสือเดินทางของ
ประเทศสหรัฐอเมริกาหรือผู้ที มีถิ นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา หรือบุคคลซึ งโดยปกติมีถิ นที อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกอง
ทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าวและบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนซึ งจัดให้มีขึ นและดําเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา บริษัทจัดการจึงขอ
สงวนสิทธิที จะปฏิเสธหรือระงับการสั งซื อ การจัดสรร และ/หรือการโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมสําหรับผู้
ลงทุนที เป็นบุคคลอเมริกัน (US person) ดังที กล่าวมาข้างต้น เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก

ในการชําระค่าซื อหน่วยลงทุน หากมิใช่กรณีที ผู้จองซื อหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอื นที จัดตั งโดยบริษัท
จัดการเพื อจองซื อหน่วยลงทุนของกองทุนนี ผู้จองซื อจะต้องชําระค่าซื อหน่วยลงทุนด้วยเงินจนเต็มมูลค่า จะหักกลบลบหนี กับ
บริษัทจัดการไม่ได้

การจองซื อหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื อบริษัทจัดการได้รับเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวนและได้ทํารายการขายหน่วย
ลงทุนแล้ว เพื อให้บริษัทจัดการจัดสรรหน่วยลงทุนและผู้จองซื อจะไม่สามารถยกเลิกคําสั งจองซื อหน่วยลงทุนนั นได้ เว้นแต่ จะ
ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธการจองซื อตามคําสั งจองซื อหน่วยลงทุน ในกรณีที บริษัทจัดการได้
พิจารณาแล้วว่าการจองซื อในกรณีดังกล่าวมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรือต่อชื อเสียง
หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ

สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ นหลังจากนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการจองซื อหน่วยลงทุนของผู้จองซื อ
หน่วยลงทุนแล้วเท่านั น

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

 

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

บริษัทจัดการจะเสนอขายหน่วยลงทุนระหว่างการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกเท่านั น โดยจะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนภาย
หลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก

7. การรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

7.1. ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 บริษัทจัดการ

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.3. วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 รับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.4.1 บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติดังนี 

1. บริษัทจัดการจะรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติไม่เกินปีละ 4 ครั ง โดยบริษัทจัดการจะแจ้งกําหนดวันทําการรับซื อคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบทางไปรษณีย์ ภายใน 30 วันนับตั งแต่วันถัดจากวันจดทะเบียนกองทรัพย์สิน
เป็นกองทุนรวม

ทั งนี บริษัทจัดการจะรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายที มีชื อปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วย
ลงทุน ณ เวลา 8.00 น. ของวันที บริษัทจัดการกําหนดให้มีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

ในการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ บริษัทจัดการมีนโยบายที จะรับซื อคืนเป็นจํานวนเงินที จัดสรรจากเงินสดรับที ได้จาก
ดอกเบี ย และ/หรือกําไรจากเงินลงทุนของตราสารแห่งหนี หรือหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นที กองทุนลงทุน หลังหักค่าใช้จ่าย
ของกองทุน (ถ้ามี) โดยจะจัดสรรเป็นจํานวนเงินที เท่าๆ กันสําหรับแต่ละหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน กรณีที กองทุนได้รับผลกระทบจากการได้รับชําระเงิน
ตามตราสารหนี หรือหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นที กองทุนลงทุนไว้ แตกต่างไปจากเงื อนไขที กําหนด โดยบริษัทจะประกาศใ
ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบในเวปไซต์ของบริษัทจัดการ

2. สําหรับการรับซื อคืนหน่วยลงทุนงวดสุดท้าย บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติที เหลือทั งหมดของผู้
ถือหน่วยลงทุนทุกราย ณ วันครบอายุโครงการ

7.4.2  การจัดสรรเงินให้แก่ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุน
ยกเว้นในกรณีตามข้อ “การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน” หรือ “การไม่ขายหรือไม่
รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน” หรือ “การหยุดรับซื อคืนหน่วยลงทุน” บริษัทจัดการจะจัดสรร
เงินให้แก่ ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยคํานวณจากราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ณ สิ นวันที บริษัทจัดการดําเนินการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติ หากวันดังกล่าวตรงกับวันหยุดจะเลื อนเป็นวันทําการถัดไป

บริษัทจัดการจะคํานวณจํานวนหน่วยลงทุนที จะรับซื อคืนอัตโนมัติ โดยหารจํานวนเงินที จะรับซื อคืนด้วยราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการรับซื อคืนนั น ทั งนี จํานวนหน่วยลงทุนที คํานวณได้จะเป็นตัวเลขทศนิยม 4 ตําแหน่ง โดยตัด
ทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง

บริษัทจัดการจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในทะเบียนหน่วยลงทุน ในวันทําการถัดจากวันทําการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนจํานวนนั น

7.4.3 การชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน ภายใน 5 วันทําการ นับตั งแต่วันถัดจากวัน
ที ทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ในการชําระเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนให้
แก่ ผู้ถือหน่วยลงทุนตามวิธีการที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในใบคําขอเปิดบัญชี ผู้ถือหน่วยลงทุน หรือใบคําสั งขายคืนหน่วย
ลงทุน

7.4.4  เงื อนไขในการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ตกลงสั งขายคืนหน่วยลงทุน และยินยอมให้บริษัทจัดการรับซื อหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
ตามกําหนดเวลาที บริษัทจัดการกําหนด

นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก้ผู้ถือหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ ภายใน 5 วันทําการ
นับตั งแต่วันถัดจากวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมติั

การสั งขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื อบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ได้รับคําสั งขายคืนหน่วย
ลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุน และได้ทํารายการรับซื อคืนหน่วยลงทุนแล้ว

บริษัทจัดการจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในทะเบียนหน่วยลงทุนในวันทําการถัดจากวันทําการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนจํานวนนั น

7.5. ระยะเวลาในการรับซื อคืน :  ไม่เกินปีละ 4 ครั งตามที บริษัทจัดการกําหนด

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน : 

1) บริษัทจัดการจะรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติไม่เกินปีละ 4 ครั ง โดยบริษัทจัดการจะแจ้งวันที จะดําเนินการรับซื อคืน
หน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบทางไปรษณีย์ ภายใน 30 วันนับตั งแต่วันถัดจากวันจดทะเบียนกองทรัพย์สิน
เป็นกองทุนรวม
2) สําหรับการรับซื อคืนหน่วยลงทุนงวดสุดท้าย บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติที เหลือทั งหมด
ของผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย ณ วันครบอายุโครงการ

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.9. รายละเอียดเพิ มเติม : 

8. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

8.1. ช่องทางการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

 บริษัทจัดการ

8.2. รายละเอียดการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการที บริษัทจัดการ
กําหนดให้สามารถสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ เข้ากองทุนนี ระหว่างการเสนอขายครั งแรก
การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนดังกล่าวหมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนหนึ ง (กองทุนต้นทาง) เพื อซื อหน่วยลงทุนของ
อีกกองทุนหนึ ง (กองทุนปลายทาง) โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนจาก กองทุนต้นทางซึ งได้หัก
ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เพื อไปชําระค่าซื อหน่วยลงทุนกองทุนปลายทาง ในกรณีที กองทุนต้นทางใดมี
การคิดค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามระยะเวลาการถือหน่วยลงทุน การคํานวณหน่วยลงทุนที จะขายคืนจาก
กองทุนต้นทาง จะใช้เกณฑ์การคํานวณโดยระบบ “เข้าก่อน ออกก่อน (FIFO)”

9. การชําระค่ารับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน : 

กรณีบริษัทจัดการไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน และจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื นแทน บริษัทจัดการจะกําหนดขั นตอนการดําเนินการต่อไป โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานก่อน และไม่
ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ โดยขั นตอนที กําหนดดังกล่าวต้องสามารถปฏิบัติได้จริง และเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมทุกราย และบริษัทจัดการจะต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วัน

10. การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิด
ไว้แล้วได้ ในกรณีดังต่อไปนี 
(1) บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที เข้าเหตุดังต่อไปนี โดยได้รับ
ความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(ก) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล หรือ
(ข) มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าวอยู่
นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม
(2) มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้ว แต่ในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการยังไม่ได้ชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุน บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลใน
รายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาโดยราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องนั นต่างจากราคารับซื อ
คืนหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไปและคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ถูกต้อง
(3) ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการกองทุนรวมพบว่า ราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุนไม่ถูกต้องและผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
โดยราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องนั นต่างจากราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป และคิดเป็น
อัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ถูกต้อง
การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามข้อ (1) (2)หรือ (3) บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 
(1) เลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนได้ไม่เกินสิบวันทําการนับแต่วันที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนนั น เว้นแต่ได้รับ
การผ่อนผันจากสํานักงาน
(2) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื อนกําหนดการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน
ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบเรื องดังกล่าวด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน
(3) แจ้งการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน พร้อมทั งจัดส่งรายงานที แสดงเหตุผลของการเลื อน และหลักฐานการได้รับความเห็น
ชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ (1) หรือการรับรองข้อมูลของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ (2) ต่อสํานักงานโดยพลัน ทั งนี 
บริษัทจัดการกองทุนรวมจะมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดําเนินการแทนก็ได้
(4) ในระหว่างการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าว ให้บริษัท
จัดการกองทุนรวมรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั น โดยต้องชําระค่าขายคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามลําดับวันที ส่งคําสั งขายคืนก่อน
หลัง

11. การไม่ขายไม่รับซื อคืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง : 

1. บริษัทจัดการจะไม่ขายหรือไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้ว หรือจะหยุดรับคําสั งซื อหรือ
คําสั งขายคืนหน่วยลงทุนได้ เฉพาะในกรณีที กําหนดไว้ ซึ งไม่เกินกรณีดังต่อไปนี 
(1) ตลาดหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิดทําการซื อขายได้ตามปกติ
(2) บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีดังต่อไปนี โดยได้รับความเห็น
ชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(ก) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล
(ข) ไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม หรือ
(ค) มีเหตุจําเป็นอื นใดเพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
ทั งนี การไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้ว หรือการหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนตาม
(ก) (ข) หรือ (ค) ให้กระทําได้ไม่เกินหนึ งวันทําการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน
(3) กองทุนรวมได้ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี เกิดขึ น ซึ งก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อกองทุนรวมอย่างมีนัยสําคัญ
(ก) ตลาดซื อขายหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิดทําการซื อขายได้ตามปกติ ทั งนี เฉพาะในกรณีที กองทุนรวม
ลงทุนในหลักทรัพย์ที ซื อขายในตลาดซื อขายหลักทรัพย์แห่งนั นเกินกว่าร้อยละสิบของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
(ข) มีเหตุการณ์ที ทําให้ไม่สามารถแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และทําให้ไม่สามารถโอนเงินออกจากประเทศ
หรือรับโอนเงินจากต่างประเทศได้ตามปกติ หรือ
(ค) มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าวอยู่
เหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม และผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว
(4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหน่วยลงทุนที รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุน แก่ผู้ลงทุน
เฉพาะราย เนื องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังต่อไปนี 
(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั น ๆ มีส่วนเกี ยวข้องกับการกระทําดังต่อไปนี 
1. การกระทําที เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไม่
ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
2. การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือ
3. การกระทําที เป็นการปฏิบัติตามคําสั งเกี ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน โดยบุคคลผู้มีอํานาจตามกฎหมาย
(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื อทราบข้อเท็จจริงเกี ยวกับลูกค้าได้ในสาระ
สําคัญ

2. เมื อปรากฏเหตุตามข้อ 1 และบริษัทจัดการกองทุนรวมประสงค์จะไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อ
หรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมปฏิบัติดังต่อไปนี 
(1) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุน
โดยพลัน และหากเป็นเหตุตาม ข้อ 1(1) (2) หรือ (3) ให้เปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการ
หยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลันด้วย
(2) รายงานการไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือการหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนพร้อมทั งแสดง
เหตุผล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทุนรวมเปิดนั นให้สํานักงานทราบโดยพลัน
(3) ในกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนหรือหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
ตามข้อ 1(1) (2) และ (3) เกินหนึ งวันทําการให้บริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการดังต่อไปนี ก่อนการเปิดรับคําสั งซื อหรือคํา
สั งขายคืนหน่วยลงทุน
(ก) รายงานการเปิดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนรวมเปิด ณ วันทําการ
สุดท้ายก่อนวันรายงานนั นให้สํานักงานทราบภายในวันทําการก่อนวันเปิดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
(ข) แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเปิดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน
ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการเปิดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนด้วย
วิธีการใด ๆ โดยพลัน

3. บริษัทจัดการจะหยุดการขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้วหรือหยุดรับคําสั งซื อ
หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง โดยราคาขายหน่วย
ลงทุนที ไม่ถูกต้องนั นต่างจากราคาขายหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไปและคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของ
ราคาขายหน่วยลงทุนที ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงาน
การชดเชยราคา ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการ
หยุดขายหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการหยุดรับคําสั งซื อหน่วย
ลงทุนด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน

12. การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

เพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือในกรณีที มีความจําเป็นเพื อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของ
ประเทศ หรือเพื อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศให้บริษัทจัดการหยุด
รับคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดได้เป็นการชั วคราวตามระยะเวลาที เห็นสมควร แต่
รวมแล้วต้องไม่เกิน 20 วันทําการติดต่อกัน เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ขยายระยะเวลาหยุด
รับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกไปได้

13. เงือนไขและข้อจํากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะปฏิเสธคําสั งโอนหน่วยลงทุนหากผู้ลงทุนไม่ใช่ "ผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย" 

บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนภายในประเทศไทย และมีวัตถุประสงค์ที จะไม่เสนอขาย
หน่วยลงทุนของกองทุนกับหรือเพื อประโยชน์ของประเทศสหรัฐอเมริกา พลเมืองสหรัฐอเมริกา รวมถึงผู้ที มีหนังสือเดินทางของ
ประเทศสหรัฐอเมริกาหรือผู้ที มีถิ นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา หรือบุคคลซึ งโดยปกติมีถิ นที อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกอง
ทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าวและบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนซึ งจัดให้มีขึ นและดําเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา บริษัทจัดการจึงขอ
สงวนสิทธิที จะปฏิเสธหรือระงับการสั งซื อ การจัดสรร และ/หรือการโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมสําหรับผู้ลงทุน
ที เป็นบุคคลอเมริกัน (US person) ดังที กล่าวมาข้างต้น เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะไม่จัดสรร และ/หรือปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุนที จะทําให้การถือหน่วยลงทุนเกินข้อจํากัดการถือ
หน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและ
หน้าที ของบริษัทจัดการ

ข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน
ในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัทจัดการมีข้อยกเว้นได้ในกรณีดังต่อไปนี 

(1)  กรณียกเว้นให้ถือหน่วยลงทุนได้โดยไม่จํากัดสัดส่วนสําหรับผู้ถือหน่วยลงทุนดังต่อไปนี 

(ก)  กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ

(ข)  กองทุนประกันสังคม

(ค)  กองทุนการออมแห่งชาติ

(ง)  กองทุนบําเหน็จบํานาญแห่งชาติ

(จ)  กองทุนสํารองเลี ยงชีพ

(ฉ)  กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป

(ช)  กองทุนต่างประเทศที มีลักษณะตาม (ก) ถึง (ฉ)

(ซ)  กองทุนอื นใดที มีลักษณะทํานองเดียวกับกองทุนตาม (ก) ถึง (ฉ)

(ฌ)  นิติบุคคลที จัดตั งขึ นตามกฎหมายไทยนอกเหนือจาก  (ก)  ถึง  (ฉ)  ซึ งไม่อยู่ภายใต้บังคับต้องเสียภาษีเงินไ
นิติบุคคล เช่น ธนาคารออมสิน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มูลนิธิ หรือวัด เป็นต้น

(ญ) บุคคลอื นที ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงานเมื อมีเหตุจําเป็นและสมควร

(2) กรณียกเว้นให้โดยผ่อนคลายสัดส่วนการถือหน่วยลงทุน หรือเมื อเป็นไปตามเงื อนไข ซึ งได้แก่กรณีดังต่อไปนี 

(ก)  กรณีที เป็นการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมอีทีเอฟโดยผู้ลงทุนรายใหญ่และผู้ดูแลสภาพคล่องที ได้รับการแต่ง
ตั งจากบริษัทจัดการ อาจถือหน่วยลงทุนได้โดยไม่จํากัดสัดส่วน ทั งนี เฉพาะในช่วงระยะเวลาตั งแต่วันจดทะเบียน
กองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมจนถึงวันที ครบกําหนดหนึ งปีนับแต่วันที เริ มซื อขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟ
ดังกล่าวในตลาดรอง

(ข)  กรณีของกองทุนรวมที มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนตามอัตราผลประโยชน์ตอบแทนที ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับ
จากการลงทุนในหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจถือหน่วยลงทุนเกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะ
กรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัท
จัดการได้ไม่เกินสัดส่วนที ระบุไว้ในโครงการ ทั งนี เมื อได้รับการผ่อนผันจากสํานักงานตามเหตุจําเป็นและสมควร

(ค)   กรณีที มีเหตุจําเป็นและสมควรอื นใด ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจถือหน่วยลงทุนเกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนตาม
ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและ
หน้าที ของบริษัทจัดการได้แต่ไม่เกินร้อยละห้าสิบของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด โดยได้รับการ
ผ่อนผันจากสํานักงาน ทั งนี ในการผ่อนผันดังกล่าว ให้สํานักงานพิจารณาถึงประโยชน์โดยรวมของผู้ถือหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมดังกล่าวเป็นสําคัญ

14. การจ่ายเงินปันผล : 

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่าย

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : 

14.3. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที ประมาณการได้ที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด) : 

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) : 
ประมาณการค่าธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่าใช้จ่ายทั งหมดข้างต้น ไม่เกินร้อยละ 4.00 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิถัวเฉลี ย (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ ม) 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนทั งหมดไม่เกินร้อยละ 4.00 ต่อปีของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิถัวเฉลี ย (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ ม)

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวม : 

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
อัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วันที คํานวณ *

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
อัตราไม่เกินร้อยละ 0.07 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วันที คํานวณ *

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
อัตราไม่เกินร้อยละ 1.50 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วันที คํานวณ *

15.2.4. ค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการลงทุน : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่าย : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
(1) ค่าใช้จ่ายเพื อวัตถุประสงค์ในการเสนอขายครั งแรกจะจ่ายตามจํานวนที จ่ายจริง โดยทางบัญชีจะตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ของกองทุนเฉลี ยเท่ากันทุกวัน ตลอดอายุโครงการ ได้แก่
(ก) ค่าใช้จ่ายในการจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ การจัดอบรมเผยแพร่ความรู้ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด การส่งเสริมการขาย
ตลอดจนการสัมมนาแนะนํากองทุน ตามที จ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 0.50 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ
(ข) ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที เกี ยวข้องในการจัดตั งกองทุน และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามกฎหมาย
ก.ล.ต.
(2) ค่าใช้จ่ายเพื อการดําเนินงานของกองทุนที เรียกเก็บตามจํานวนที จ่ายจริง โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาตัดจ่ายทั งจํานวน
หรือทยอยตัดจ่ายตามระยะเวลาการใช้งานของค่าใช้จ่ายนั น ได้แก่
(ก) ค่าใช้จ่ายในการจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าสื อโฆษณาประชาสัมพันธ์ การจัดอบรมเผยแพร่ความรู้ ค่าใช้จ่ายด้านการ
ตลาด การส่งเสริมการขายตลอดจนการสัมมนาแนะนํากองทุน ตามที จ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 0.50 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุน
(ข) ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี ค่าที ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามคําสั ง หรือตามกฎหมาย หรือ
ประกาศของสมาคม
(ค) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์และจัดส่งใบแจ้งผลการจัดสรรหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการจัดทําและจัดพิมพ์ ใบคําขอเปิดบัญชี ผู้ถือ
หน่วยลงทุน ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน ใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน เอกสารที เกี ยวข้อง ค่าจัดทําจัดพิมพ์ และจัดส่งหนังสือบอก
กล่าวรายงานต่าง ๆ สาส์นถึงผู้ถือหน่วยลงทุน
(ง) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งเอกสารที เกี ยวกับการแก้ไขเปลี ยนแปลงโครงการ ค่าใช้จ่ายในการลงประกาศในหนังสือพิมพ์
การจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามกฎหมาย ก.ล.ต.
(จ) ค่าจัดทํา ค่าพิมพ์และจัดส่งหนังสือชี ชวนและรายงานประจําปีถึงผู้ถือหน่วยลงทุน
(ฉ) ค่าแปลเอกสารที เกี ยวกับการดําเนินงานของกองทุนเป็นภาษาต่างประเทศ
(ช) ค่าเอกสารทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าเอกสารการลงบัญชีกองทุน
(ซ) ค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) ในการดําเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติหน้าที หรือเรียกค่าสินไหม
ทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการเพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายเพื อรักษาสิทธิของกองทุน ค่าใช้จ่ายในการติดตามหนี ของกองทุน
(ฌ) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระหนี เป็นทรัพย์สินอื นแทนการชําระหนี ด้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนี 
ค่าธรรมเนียมศาล ค่าธรรมเนียมทนายความ ค่าใช้จ่ายในด้านนิติกรรม ค่าประเมินราคา ค่าจดจํานอง ค่าปลดจํานอง ค่าจัด
พิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่าย หรือค่าธรรมเนียมอื นใดที เกี ยวข้องกับทางราชการ ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการรับชําระหนี เป็นทรัพย์สิน
อื นแทนการชําระหนี ด้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนี ค่าใช้จ่ายด้านภาษี ค่าทําประกันภัยดูแล และเก็บรักษาตลอดจน ค่าใช้จ่าย
ในการจําหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สินดังกล่าว
(ญ) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
(ฎ) ค่าธรรมเนียมธนาคารต่าง ๆ ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าประกาศในหนังสือพิมพ์ ค่า
ไปรษณียากรสําหรับหนังสือโต้ตอบกับผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าพาหนะ ค่าใช้จ่ายในการสื อสารโต้ตอบโดยวิธีอื นที มิใช่ทาง
ไปรษณีย์
(ฏ) ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการชําระบัญชีและเลิกกองทุน
(ฐ) ค่าใช้จ่ายที เกิดขึ นจากการติดตามทวงถาม หรือการดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใด ของกองทุนรวม
การคิดค่าใช้จ่ายตาม (1) และ (2) จะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที กําหนดโดยสมาคมนักบัญชี และผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
แห่งประเทศไทย
(3) ค่าธรรมเนียมที เกี ยวกับการซื อหลักทรัพย์ ซึ งจะรวมอยู่ในต้นทุนของค่าซื อหลักทรัพย์เมื อมีการซื อหลักทรัพย์และค่า
ธรรมเนียมที เกี ยวกับการขายหลักทรัพย์จะถูกหักจากค่าขายหลักทรัพย์เมื อมีการขายหลักทรัพย์ ได้แก่
(ก) ค่าอากรแสตมป์
(ข) ค่าธรรมเนียมหรือค่านายหน้าการซื อขายหลักทรัพย์
(ค) ค่าใช้จ่ายอื น ๆ (ถ้ามี) 
(4) ค่าใช้จ่ายที อาจเกิดขึ นจากการลงทุนในต่างประเทศ เช่น ค่าธรรมเนียมการทํารายการซื อ ขาย รับมอบ ส่งมอบทรัพย์สิน
ในต่างประเทศ (Transaction Fee) อากรแสตมป์ และภาษีต่างๆที เกี ยวข้อง ค่าใช้จ่าย หรือค่าธรรมเนียมที ต้องจ่ายตามข้อ
กําหนด หรือกฎหมายของประเทศที กองทุนไปลงทุน ตลอดจนค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้องกับการติดต่อประสานงานกับผู้จัดการ
กองทุนในต่างประเทศ เช่น ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าโทรสารทางไกล เป็นต้น (ถ้ามี) ตามที จ่ายจริง
(5) ค่าใช้จ่ายเกี ยวกับการเก็บรักษาทรัพย์สินในต่างประเทศ (ถ้ามี) นอกเหนือจาก ”ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี”
ตามที จ่ายจริง โดยจะไม่เกินร้อยละ 0.15 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
(6) ค่าใช้จ่ายในการประกันความเสี ยงจากอัตราแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศ หรืออัตราดอกเบี ย (ถ้าม)ี ตามที จ่ายจริง
(7) ใช้จ่ายที เกิดจากการผิดนัดชําระราคา (Failed Trade) 
(8) ค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้อง กับการจัดการกองทุนซึ งมิได้ระบุไว้ในข้อ 23.2 (ถ้ามี) โดยบริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากกองทุนตาม
จํานวนเงินและเวลาที เกิดค่าใช้จ่ายนั นจริง ทั งนี การเรียกเก็บค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะไม่เกินร้อยละ 0.01 ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนโดยบริษัทจัดการจะเป็นผู้รับผิดชอบส่วนที เกินกว่าอัตราที กําหนด

ในกรณีที มีค่าใช้จ่ายตามข้อ (8) บริษัทจัดการจะเปิดเผยแยกเป็นรายการอย่างชัดเจนในหนังสือชี ชวนฉบับข้อมูลสําคัญที ผ ู ้
ลงทุนควรทราบและในรายงานประจําปี ซึ งบริษัทจัดการ จัดทําเมื อสิ นรอบระยะเวลาบัญชีแต่ละปี

ค่าใช้จ่ายตามข้อ (1) และข้อ (2) จะถูกเปิดเผยเป็นยอดรวมของค่าใช้จ่าย ปรากฎในรายการค่าใช้จ่าย การดําเนินงานในงบ
กําไรขาดทุน ของกองทุนซึ งเป็นส่วนหนึ งของรายงานประจําปี

ทั งนี ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั งหมดของกองทุนจะบวกด้วยภาษีมูลค่าเพิ มและภาษีอื นใดในทํานองเดียวกัน

อย่างไรก็ตาม หากมีการเปลี ยนแปลงเกี ยวกับภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดในทํานองเดียวกัน บริษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงการรับรู้ภาษีต่าง ๆ ดังกล่าวโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

15.3. ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Frontend Fee) : มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ไม่เกินร้อยละ 1 ของมูลค่าหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจเก็บค่าธรรมเนียมการขายจากผู้สั งซื อหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มใน
อัตราที ไม่เท่ากัน

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (Backend Fee) : ไม่มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 

15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) : มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
คิดเช่นเดียวกับการคิดค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน โดยอาจคิดค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนแต่ละกลุ่มมนอัตราที ไม่เท่ากัน

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ในอัตรา 50 บาท ต่อรายการ โดยผู้โอนจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวในวันที ยื นคําขอโอนหน่วยลงทุน

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนขอให้บริษัทจัดการออกใบหน่วยลงทุน ทั งนี ภายใต้เงื อนไขข้อ 14.2 หรือขอให้ออกเอกสารแสดงสิทธิ
แทนฉบับเดิมที สูญหาย บริษัทจัดการจะคิดค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนในอัตรา 50 บาท ต่อ 1
ฉบับ

15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
1. ค่าธรรมเนียมการทํารายการซื อขายหน่วยลงทุนตามอัตราที ธนาคารพาณิชย์กําหนด (ถ้ามี)
2. ค่าธรรมเนียมการโอนเงินเพื อซื อหน่วยลงทุนหรือการโอนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือค่าธรรมเนียมการหักเงินจากบัญชีผู้
ซื อหน่วยลงทุน ตามอัตราที ธนาคารพาณิชย์กําหนด (ถ้ามี)
บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าใช้จ่ายอื นๆจากผู้ถือหน่วยลงทุนที ขอให้บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนดําเนินการให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือจากกรณีปกติ ที บริษัทจัดการดําเนินการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย เช่น ค่าใช้จ่ายในการจด
แจ้งจํานํากับนายทะเบียน ค่าแก้ไขเปลี ยนแปลงข้อมูลในทะเบียน เป็นต้น ทั งนี บริษัทจัดการจะคิดค่าธรรมเนียมการดําเนิน
การให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นกรณีพิเศษ ในอัตราไม่เกิน 75 บาท ต่อ 1 รายการ

15.4. วิธีการคํานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม : 

* บริษัทจัดการจะคํานวณค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วย
ลงทุน ทุกวันที มีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิโดยใช้มูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่า
ธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วันที คํานวณ นั นเป็น
ฐานในการคํานวณค่าธรรมเนียม โดยค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะบวกด้วยภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื นใดใน
ทํานองเดียวกัน (ถ้ามี) และบริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการ, ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน เป็นราย
3 เดือน และค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ เป็นรายเดือน

ทั งนี การตัดค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที กําหนดโดยสมาคมบริษัทนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
แห่งประเทศไทยและหากมีการเปลี ยนแปลงเกี ยวกับภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื นใดในทํานองเดียวกัน บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงการรับรู้ภาษีต่าง ๆ ดังกล่าวโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

15.5. การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย : 

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายโดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ โดยบริษัทจะ
ดําเนินการดังต่อไปนี 

1. กรณีเพิ มอัตราค่าธรรมเนียม หรืออัตราค่าใช้จ่ายที บริษัทจัดการได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนและหรือจากกองทุน บริษัท
จัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วันโดยจะติดประกาศที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการและ
ที ทําการทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับเป็นเวลา 3
วันติดต่อกัน ทั งนี การเพิ มอัตราค่าธรรมเนียมหรืออัตราค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะต้องไม่เกินร้อยละ 5 ของอัตราค่าธรรมเนียมหรือ
อัตราค่าใช้จ่ายภายในรอบระยะเวลา 1 ปี

2. กรณีที บริษัทจัดการจะลดค่าธรรมเนียมหรืออัตราค่าใช้จ่าย บริษัทจัดการจะปิดประกาศไว้ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ
และที ทําการทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ทั งนี การเปลี ยนแปลงดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการต้องแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับตั งแต่
วันเปลี ยนแปลง กรณีที สมาคม คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือหน่วยงานที เกี ยวข้องมีการ
เปลี ยนแปลงหลักเกณฑ์ในการตัดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมตามที ระบุเป็นอย่างอื นในอนาคต บริษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงวิธีการตัดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ที บังคับใช้ใหม่ โดยถือว่าได้รับมติจากผู้
ถือหน่วยลงทุนแล้ว

15.6. หมายเหตุ : 

16. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.1. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน : ในประเทศ

16.2. เงื อนไขพิเศษ : 

1. บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกําหนด
ทั งนี กรณีที กองทุนมีการลงทุนในทรัพย์สินต่างประเทศบริษัทจัดการจะใช้อัตราแลกเปลี ยนที เหมาะสม ภายใต้ความเห็นชอบ
ของผู้ดูแลผลประโยชน์ ซึ งเป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือประกาศของสมาคมบริษัทจัดการลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคํานวณ
ทรัพย์สินสุทธิส่วนที ลงทุนในต่างประเทศ
2. บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี 
(2.1) คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการ
(2.2) คํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ทั งนี ให้ใช้มูลค่าหน่วย
ลงทุนของสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาดังกล่าว
(2.3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังต่อไปนี 
(ก) วันทําการก่อนวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศภายในวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด
(ข) วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศภายในวันทําการถัดไป
(ค) วันทําการสุดท้ายของแต่ละเดือน โดยให้ประกาศภายในวันทําการถัดไป ทั งนี เฉพาะในกรณีที กองทุนรวมกําหนดวัน
ทําการซื อขายหน่วยลงทุนแต่ละครั งห่างกันยาวกว่าหนึ งเดือน
(ง) วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล โดยให้ประกาศภายในวันทําการถัดไป
ความใน (ก) มิให้นํามาใช้บังคับกับกองทุนรวมเปิดที ซื อขายหน่วยลงทุนทุกวันทําการ และกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภท
สถาบัน
(4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศ
ภายในวันทําการถัดไป
การประกาศมูลค่าและราคาตามวรรคหนึ ง (3) และ (4) ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมปฏิบัติดังต่อไปนี 
(1) ใช้ตัวเลขทศนิยมตามที กําหนดไว้ในข้อ 3. และต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(2) ดําเนินการด้วยวิธีการใด ๆ เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที เหมาะสม เช่น การประกาศทางหนังสือพิมพ์
หรือการประกาศทางเว็บไซต์ เป็นต้น และภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้ และ
(3) จัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวม และสถานที ทุกแห่งที ผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซื อคืนหน่วยลงทุนใช้ซื อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการกองทุนรวม
จะจัดให้มีข้อมูลดังกล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้

ในกรณีที มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดไม่ถูกต้อง บริษัทจัดการจะดําเนิน
การตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศกําหนด

3. การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือจํานวนหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมเปิด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
(3.1) คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยม ตามหลัก
สากล
(3.2) คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลัก
สากล สําหรับมูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณ ราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมตําแหน่ง
ที  4 ขึ น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตําแหน่ง
ที  5 ทิ ง
(3.3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (3.2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหน่ง โดยตัดทศนิยม
ตําแหน่งที  5 ทิ ง และประกาศราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ตามที คํานวณได้ใน (3.2) 
(3.4) คํานวณจํานวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล แต่จะ ใช ้
ผลลัพธ์เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตําแหน่ง โดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
ในกรณีที มีผลประโยชน์เกิดขึ นจากการคํานวณตาม (3.1) ถึง (3.4) บริษัทจัดการจะนําผลประโยชน์นั นรวมเข้าเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนรวมเปิด

16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : 

ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการที www.assetfund.co.th
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะประกาศ โดยช่องทางอื นใดที เหมาะสม โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
และบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน

16.4. หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

1.ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องน้อยกว่าหนึ งสตางค์ หรือต่างจากราคาหน่วยลงทุน
ที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป แต่ไม่ถึงร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง บริษัทจัดการจะจัดทําและส่งรายงานให้
ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบถึงความผิดพลาดภายใน 7 วันทําการนับแต่วันที พบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และจัดให้มีสําเนา
รายงานดังกล่าวไว้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการเพื อให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้ โดยรายงานดัง
กล่าวจะมีรายการอย่างน้อย ดังต่อไปนี 
(1) ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง
(2) ราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง
(3) สาเหตุที ทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
(4) มาตรการป้องกันเพื อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง ทั งนี เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจาก
ปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือ
ศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง
ในกรณีที เหตุของความผิดพลาดซึ งทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามวรรคหนึ งมีผลต่อเนื องต่อการคํานวณราคาหน่วย
ลงทุนครั งต่อไป เช่น การกําหนดอัตราดอกเบี ยผิดพลาด เป็นต้น บริษัทจัดการจะแก้ไขราคาหน่วยลงทุนให้ถูกต้องนับแต่วันที 
บริษัทจัดการพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องด้วย

2.ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราตั งแต่
ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง บริษัทจัดการจะคํานวณราคาหน่วยลงทุนย้อนหลังนับแต่วันที พบราคาหน่วยลงทุน
ไม่ถูกต้องจนถึงวันที ราคาหน่วยลงทุนถูกต้อง และดําเนินการดังต่อไปนี เฉพาะวันที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องต่างจากราคา
หน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราส่วนตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง

(1) จัดทํารายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาให้เสร็จสิ นภายในวันทําการถัดจากวันที พบว่าราคาหน่วย
ลงทุนนั นไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ภายในวันทําการถัดจากวันที คํานวณราคาหน่วยลงทุนเสร็จ
สิ น เพื อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าวภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการส่งรายงานให้ผู้ดูแล
ผลประโยชน์ ทั งนี รายงานดังกล่าวจะมีรายการอย่างน้อยดังต่อไปนี 
(ก) ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง
(ข) ราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง
(ค) สาเหตุที ทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
(ง) การดําเนินการของบริษัทจัดการเมื อพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
ทั งนี บริษัทจัดการจะจัดให้มีสําเนารายงานตาม (1) ไว ้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการ เพื อให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
สามารถตรวจสอบได้
(2) แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนที ถุกต้องภายในวันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาตาม (1)
(3) ประกาศชื อกองทุนรวมที มีการแก้ไขราคาตาม (2) และวัน เดือน ปีที มีการแก้ไขราคาตาม (2)ในหนังสือพิมพ์รายวันอย่าง
น้อยหนึ งฉบับภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว
(4) ชดเชยราคาให้แล้วเสร็จและแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที ได้ซื อหรือขายคืนหน่วยลงทุน
ในช่วงระยะเวลาที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องทราบถึงการแก้ไขราคาตาม (2) และการชดเชยราคา ภายใน 5 วันทําการนับแต่
วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว
(5) จัดทํารายงานมาตรการป้องกันเพื อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าว พร้อมทั งสําเนารายงานการ
แก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาที จัดทําตาม (1) ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 7 วันทําการนับ
แต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคานั น เว้นแต่ในกรณีที 
ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ บริษัทจัดการจะไม่ส่งรายงานมาตรการป้องกัน
ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่จะส่งสําเนาเอกสารที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่าการที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมี
สาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้แทน

3. ในการชดเชยราคาตามข้อ 2 (4) บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี 
(1) กรณีราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องตํ่ากว่าราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง (understate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี 
(ก) กรณีที เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับ
ส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องหากปรากฏว่าผู้ซื อหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลือ
อยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จะต้องลด บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวน
เท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วยลงทุนที เหลืออยู่นั นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับ
ส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื อชดเชยราคาให้แก่กองทุนเปิด เว้นแต่การที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมา
จากปัจจัยภายนอกที 
ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื อขายหลัก
ทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว
(ข) กรณีที เป็นการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่า
เท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับ
ส่วนต่างของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน แต่หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่
บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน
(2) กรณีราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องสูงกว่าราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง (overstate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี 
(ก) กรณีที เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับ
ส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่าง
ของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุน
(ข) กรณีที เป็นการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่า
เท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องหากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วย
ลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จะต้องลด บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการ
เองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วยลงทุนที เหลืออยู่นั นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็น
จํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื อชดเชยราคาให้แก่กองทุนเปิด เว้นแต่การที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูก
ต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว
ในกรณีที บริษัทจัดการต้องชดเชยราคาเป็นเงินให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนรายใดมีมูลค่าไม่ถึงหนึ งร้อย
บาท บริษัทจัดการอาจนําเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที มีการจ่ายเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุน แต่ถ้าบุคคลดังกล่าว
ไม่มีสถานะเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจัดการจะชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาการจ่ายเงินของกองทุนเปิดเพื อชดเชย
ราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนตาม (1) (ข) หรือผู้ซื อหน่วยลงทุนตาม 2(ก) บริษัทจัดการอาจจ่ายเงินของบริษัทจัดการเอง
แทนกองทุนเปิดก็ได้

4. บริษัทจัดการจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที เกิดขึ นจากราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง เช่น ค่าใช้จ่ายในการประกาศการแก้ไข
ราคาตามข้อ 2(3) ในหนังสือพิมพ์ ค่าออกเช็ค ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเงินชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุนและผู้ขายคืน
หน่วยลงทุน เป็นต้น เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้

17. ชื อผู้เกี ยวข้อง : 

17.1. ชื อบริษัทจัดการ : 

ชื อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนแอสเซท พลัส จํากัด

17.2. ชื อผู้ดูแลผลประโยชน์ : 

ชื อ : ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)

17.3. ชื อผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : 

ไม่มี

17.4. ชื อของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : 

ชื อ :

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

17.5. ที ปรึกษา : 

17.5.1. ชื อที ปรึกษาการลงทุน : 

ชื อ :

17.5.2. ชื อที ปรึกษากองทุน : 

17.6. ผู้สอบบัญช ี: 

ชื อ : นาย ประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์

ชื อ : นาย เทอดทอง เทพมังกร

ชื อ : นางสาว ชมภูนุช แซ่แต้

ชื อ : นาย ไกรสิทธิ ศิลปมงคลกุล

รายละเอียดเพิ มเติม (ผู้สอบบัญช)ี : 

หรือบุคคลอื นที ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี โดยบริษัทจัดการจะแจังให้สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

17.7. การแต่งตั งคณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : 

18. รอบระยะเวลาบัญชีประจําปีของกองทุนรวม : 

18.1. วันที สิ นสุดรอบบัญช ี: วันที เดือน

18.2. วันที สิ นสุดรอบบัญชีครั งแรก : วันที 

18.3. รายละเอียดเพิ มเติม : 

ประมาณ 12 เดือนนับจากวันที จดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม

ทั งนี บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะขยายรอบระยะเวลาบัญชีสุดท้ายของกองทุนให้สิ นสุด ณ วันเลิกกองทุนได้ โดยรอบระยะ
เวลาบัญชีดังกล่าวจะไม่เกิน 15 เดือน ซึ งบริษัทจัดการจะจัดทํางบการเงินเพียงรอบเดียว ณ วันเลิกกองทุน

19. การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ :

19.1 การแก้ไขเพิ มเติมโครงการตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากปรากฏว่ามติของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่เกินร้อยละห้า
สิบห้าของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของโครงการ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมส่งเอกสารหลักฐานเกี ยวกับ
การขอมติและการนับมติไปยังผู้ดูแลผลประโยชน์ เพื อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองผลการนับมตินั น

มติของผู้ถือหน่วยลงทุนตามวรรคหนึ ง หมายความว่า มติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุน
รวมกันเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของโครงการ

19.2 ในกรณีที กองทุนรวมใดมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนนอกจากจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลัก
เกณฑ์เกี ยวกับการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนที กําหนดไว้ในข้อผูกพัน หรือที กําหนดไว้ในมาตรา 129 หรือตามที กําหนดใน
ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที ของ
บริษัทจัดการ การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์เพิ มเติมดังต่อไปนี ด้วย

(1) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้รับผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนไม่
เท่ากัน ให้ได้รับมติผู้ถือหน่วยลงทุนที ถือหน่วยลงทุนชนิดที ได้รับผลกระทบเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิด

(2) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใด ให้ได้รับมติผู้ถือหน่วยลงทุนที ถือ
หน่วยลงทุนชนิดที ได้รับผลกระทบเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิด

(3) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ งให้ได้รับมติผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดที ได้รับผลกระ
ทบเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนชนิดนั น

19.3 ในกรณีที การแก้ไขเพิ มเติมโครงการหรือวิธีการจัดการได้กระทําตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะแจ้งให้
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับตั งแต่วันถัดจากวันที ได้มีมติแก้ไขและแจ้งการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ
จัดการกองทุนรวมหรือวิธีการจัดการไปยังผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายและจะประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ
ภายใน 15 วันนับตั งแต่วันถัดจากวันที ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือวันที ได้มีมติให้แก้ไขเพิ ม
เติม แล้วแต่กรณี

เว้นแต่กฎหมาย ก.ล.ต. กําหนดเป็นอย่างอื น ในการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนหรือแก้ไขวิธีจัดการ หากมิได้กระทํา
ตามมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที 
จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของโครงการจัดการกองทุนรวม จะต้องได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมติดังกล่าว ให้เป็นไปตามข้อกําหนดในข้อ
ผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การขอมติเพื อแก้ไขเพิ มเติมโครงการเป็นไปตามที กําหนดไว้
ในมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

19.4 ในการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ หากไม่สามารถดําเนินการตามมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ เนื องจากข้อ
จํากัดในการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการ
ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการอาจดําเนินการขอรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ตามแนวทางที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดได้

หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมติดังกล่าว ให้เป็นไปตามข้อกําหนดในข้อ
ผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การขอมติเพื อแก้ไขเพิ มเติมโครงการเป็นไปตามที กําหนดไว้
ในมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

20. ข้อกําหนดอื น ๆ : 

1. ในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนตามนัยข้อ 4 ของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่า
ด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับการดํารงความเพียงพอของเงินกองทุน และการทําประกันภัยความรับผิดของบริษัทจัดการ บริษัท
จัดการจะเปลี ยนให้บริษัทจัดการรายอื นเข้าจัดการกองทุนรวมแทน ด้วยวิธีขอรับความเห็นชอบจากสํานักงาน หรือ ขอมติโดย
เสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้ว
ทั งหมดของกองทุนรวมภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที บริษัทจัดการรู้ หรืออาจรู้ถึงการไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงิน
กองทุนดังกล่าว ทั งนี หากมีเหตุจําเป็นและสมควร บริษัทจัดการอาจขอให้สํานักงานพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้ โดย
การคัดเลือกบริษัทจัดการรายใหม่จะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ และ ในกรณีที มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ นจาก
การเปลี ยนบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว

หากบริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการภายในระยะเวลาที กําหนด บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุนรวมต่อไป

2. ในกรณีที บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้ว
ทั งหมด บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องไม่นับคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนั นในส่วนที เกินกว่าหนึ งในสามของ
จํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด และดําเนินการแก้ไขสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนของบุคคลหรือกลุ่มบุคคล
เดียวกันนั นให้มีจํานวนไม่เกินหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนรวมนั นภายในสองเดือน
นับแต่วันที ปรากฏกรณีดังกล่าว หรือดําเนินการเลิกกองทุนรวมนั นทันที เว้นแต่เข้าข้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการตลาด
ทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัทจัดการ

3. บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื อกองทุนจากบุคคลที เป็นผู้ให้บริการ อันเนื องมาจากการใช้บริการของบุคคล
ดังกล่าวในการจัดการกองทุนได้ แต่ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 
(1) ผลประโยชน์ตอบแทนที รับไว้นั นต้องเป็นทรัพย์สินที มีมูลค่าในทางเศรษฐกิจและต้องเกี ยวกับบทบาทโดยตรงของความ
เป็นกองทุนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
(2) ต้องไม่มีพฤติกรรมที แสดงให้เห็นว่าบริษัทจัดการใช้บริการของบุคคลนั นบ่อยครั งเกินความจําเป็นเพื อให้กองทุนได้รับ
ประโยชน์จากบุคคลดังกล่าว (churning) 
ในการจัดสรรผลประโยชน์ตามวรรคหนึ งให้แก่กองทุนที อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ บริษัทต้องกระทําด้วย
ความเป็นธรรมและคํานึงถึงลักษณะและประเภทหลักทรัพย์ที อาจมีไว้ได้ของกองทุนนั นด้วย

4. ตัวชี วัด (Benchmark) ของการลงทุนในกองทุนนี จะเปรียบเทียบกับอัตราผลตอบแทนของการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลอายุ
ประมาณ 5 ปี ที ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี ไทย (ThaiBMA) (35%) และอัตราผลตอบแทนของการลงทุนใน
พันธบัตรรัฐบาลอาย ุ5 ปี ของประเทศที ลงทุน ณ วันที ลงทุน บวกด้วยส่วนชดเชยความเสี ยงจากการลงทุน (Spread) อันดับ
ความน่าเชื อถือ BBB ณ วันที ลงทุนปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี ยงอัตราแลกเปลี ยนเพื อคํานวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงิน
บาท ณ วันที ลงทุน (65%)

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ ที จะเปลี ยนแปลงเกณฑ์มาตรฐานในการวัดผลการดําเนินงาน เพื อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ
นโยบายของกองทุนหลักตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน โดย
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า และจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสมาคม
บริษัทจัดการลงทุนประกาศกําหนด

ทั งนี กรณีที มีการเปลี ยนแปลงตัวชี วัดของการลงทุนอันเนื องมาจากปัจจัยภายนอก เช่น มีการยกเลิกการคํานวณดัชนีดังกล่าว
หรือหน่วยงานที กํากับดูแลมีการเปลี ยนแปลงตัวชี วัด เป็นต้นบริษัทจัดการสงสนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงตัวชี วัดดังกล่าว โดยไม่
ถือเป็นการแก้ไขโครงการ โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ สํานักงานของ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนและประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

5. ข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน

บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดจะถือหน่วยลงทุนได้ไม่เกินหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด
ของกองทุนรวม

6. ข้อกําหนดเกี ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกัน
ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายที เรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ งต่อไปจะเรียก
ว่า FATCA) โดยมีผลบังคับใช้วันที  1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าวกําหนดให้สถาบันการเงินที ไม่ใช่สัญชาติ
อเมริกันนอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานข้อมูลเกี ยวกับบัญชีของบุคคลที อยู่ใน
บังคับต้องเสียภาษีให้กับประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ งรวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล สัญชาติอเมริกัน ผู้ซึ งมีถิ นที อยู่ถาวรใน
สหรัฐอเมริกา และผู้ซึ งมีถิ นที อยู่ทางภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึ งเปิดหรือมีไว้กับ FFI นั น นอกจากนี ยังปรากฎด้วยว่าในปัจจุบนัมี
รัฐบาลในหลายประเทศกําลังดําเนินการออกกฎหมายที มีข้อกําหนดและหลักเกณฑ์ในลักษณะที คล้ายคลึงกับ FATCA (ซึ งต่อ
ไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดังกล่าวว่า “กฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง”) 
กองทุนรวมและบริษัทจัดการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ งถูกกําหนดให้ต้องเข้าผูกพันตนกับหน่วยงาน
สรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหน้าที ต้องรายงานข้อมูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสัญชาติอเมริกันและ
บุคคลที มีลักษณะตามหลักเกณฑ์ที  FATCA กําหนด หน้าที ในการตรวจสอบข้อมูลลูกค้าเพื อหาความสัมพันธ์ของลูกค้ากับ
ประเทศสหรัฐอเมริกา และรวมถึงหน้าที ในการกําหนดให้ลูกค้าบางประเภทต้องจัดทําเอกสารยืนยันตนตามหลักเกณฑ์ของ
FATCA เป็นต้น

ภายใต้ข้อกําหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เข้าผูกพันตนเพื อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ FATCA (กล่าวคือ มีสถานะ
เป็น NonParticipating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทุนรวมนั นจะได้รับผลกระทบที สําคัญในสองกรณี
คือ
(1) ต้องถูกหักเงินในอัตรา 30 % ของเงินที กองทุนรวมจะได้รับจากรายได้ ผลประโยชน์หรือเงินจากการขายทรัพย์สินทางการ
เงินในประเทศสหรัฐอเมริกา (เงินลงทุนทางตรง) ซึ งจะเริ มต้นตั งแต่วันที  1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป และเงินลงทุน
ทางอ้อมในทรัพย์สินทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Passthru) ซึ งอาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกับสถาบันการเงิน
อื นๆ นอกประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ งจะเริ มต้นตั งแต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป โดย FATCA กําหนดให้สถาบันการเงินของประเทศ
สหรัฐอเมริกาและ FFI ที เข้าร่วมผูกพันตนตามข้อกําหนดของ FATCA (ซึ งรวมถึงธนาคารและสถาบันการเงินในประเทศไทย
ผู้รับฝากทรัพย์สิน ผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน) มีหน้าที ดําเนินการหักเงิน ณ ที จ่ายดังกล่าวก่อนชําระให้กับ
กองทุนรวมที เป็น NPFFI 
(2) ธนาคารและสถาบันการเงินทั งในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทั งผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้
สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน ที เข้าร่วมผูกพันตามข้อกําหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือระงับการทําธุรกรรม
ทางการเงินหรือยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรือบริษัทจัดการ ซึ งอาจทําให้กองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการ
ลงทุนต่อไปได้ และ/หรือดําเนินการลงทุนได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจทําให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถทํารายการ
ผ่านทางผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุนได้อีกต่อไป
เพื อมิให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมได้รับผลกระทบในการดําเนินงานรวมทั งเพื อเป็นการรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วย
ลงทุนโดยรวม บริษัทจัดการและกองทุนรวม (โดยบริษัทจัดการ) จึงเข้าผูกพันตนเพื อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และข้อกําหนด
ของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง และเพื อให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใต้ข้อกําหนด
และหลักเกณฑ์ของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องได้ บริษัทจัดการและกองทุนรวม (ซึ งรวมทั งผู้ที เกี ยวข้องกับการปฎิบัติ
งานของกองทุน เช่น ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน) จึงขอสงวน
สิทธิในการดําเนินการดังนี 
(1) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามที กฎหมายต่างประเทศที 
เกี ยวข้องกําหนด) ให้คํายินยอมบริษัทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการนําส่งข้อมูล (เช่น ชื อ ที อยู่ เลขประจําตัวผู้เสีย
ภาษีของสหรัฐอเมริกา จํานวนและมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ จํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือเงินปันผลที ได้รับ เป็นต้น)
มีอยู่ในบัญชีทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนนั นกับบริษัทจัดการ ให้กับหน่วยงานของรัฐทั งในและต่างประเทศ ตามข้อกําหนด
ของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง
(2) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนนําส่งข้อมูล เอกสาร และ/หรือคํายินยอม เพิ มเติม เพื อยืนยันหรือพิสูจน์ทราบความเกี ยวข้อง
กับประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสัญชาติอเมริกันหรือการให้ข้อมูลตามหัวข้อที กําหนดไว้ในแบบ
ฟอร์มของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจ้งปรับปรุงข้อมูลเมื อข้อมูลที เคยให้ไว้มีการเปลี ยนแปลง
เป็นต้น รวมถึงนําส่งหลักฐานเพื อยืนยันการเข้าร่วมใน FATCA หรือกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง (ในกรณีที เป็นลูกค้า
สถาบันการเงิน) ทั งนี เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายดังกล่าว
(3) ดําเนินการอื นใดเพื อให้สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง

เพื อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบที จะเกิดต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทั งเพื อให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วย
ลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ มขึ นหากมีการดําเนินการที สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องข้างต้น ในกรณีที ผู้
ถือหน่วยลงทุนปฏิเสธการดําเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวน
สิทธิในการดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี ตามความจําเป็นและความเหมาะสม โดยถือว่าผู้ถือหน่วย
ลงทุนดังกล่าวรับทราบการดําเนินการตามที บริษัทจัดการแจ้งนี แล้ว และ/หรือได้ดําเนินการตามข้อตกลงที ได้ระบุไว้ในคําขอ
เปิดบัญชี
(1) ไม่รับคําสั งซื อ/ สับเปลี ยน/ โอน หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว
(2) ระงับหรือหยุดให้บริการ และดําเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว
(3) ดําเนินการหักเงิน ณ ที จ่ายจากรายได้เงินลงทุน เงินปันผลและ/หรือเงินที ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน
รายนั นได้ เพื อให้สอดคล้องกับเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง ทั งนี ต้องไม่ขัดกับกฎหมายของ
ประเทศไทย
(4) ดําเนินการอื นใดอันเป็นการป้องกันหรือลดผลกระทบ หรือทําให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ ม
ขึ น หากมีการดําเนินการที สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องข้างต้น
การดําเนินการดังกล่าวถือเป็นความจําเป็น และเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะเป็นการกระทําเพื อหลีก
เลี ยงมิให้บริษัทจัดการและกองทุนมีการดําเนินการที ไม่สอดคล้องข้อบังคับของ FATCA และกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง
อันจะทําให้กองทุนอาจต้องถูกหัก ณ ที จ่าย หรือถูกปิดบัญชีธนาคารตามที กล่าวแล้วข้างต้น ซึ งในทางปฏิบัติบริษัทจัดการจะ
เลือกดําเนินการเฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามที กฎหมายต่าง
ประเทศที เกี ยวข้องกําหนด)เท่านั น

ทั งนี ในกรณีที กฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิ มเติมข้อกําหนดเพื อรองรับการดําเนินการตามที บริษัทจัดการได้สงวนสิทธิไว้ข้างต้น
บริษัทจัดการ(รวมถึงผู้ที เกี ยวข้อง) จะดําเนินการตามข้อกําหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนําส่งข้อมูลของผู้ถือ
หน่วยลงทุนไปยังหน่วยงาน หรือดําเนินการอื นใดที ราชการกําหนด โดยไม่จําเป็นต้องร้องขอต่อผู้ถือหน่วยลงทุน

7. บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนภายในประเทศไทย และมีวัตถุประสงค์ที จะไม่เสนอขาย
หน่วยลงทุนของกองทุนกับหรือเพื อประโยชน์ของประเทศสหรัฐอเมริกา พลเมืองสหรัฐอเมริกา รวมถึงผู้ที มีหนังสือเดินทางของ
ประเทศสหรัฐอเมริกาหรือผู้ที มีถิ นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา หรือบุคคลซึ งโดยปกติมีถิ นที อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกอง
ทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าวและบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนซึ งจัดให้มีขึ นและดําเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา บริษัทจัดการจึงขอ
สงวนสิทธิที จะปฏิเสธหรือระงับการสั งซื อ การจัดสรร และ/หรือการโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมสําหรับผู้ลงทุน
ที เป็นบุคคลอเมริกัน (US person) ดังที กล่าวมาข้างต้น เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก

21. มาตรการเยียวยากรณีบริษัทจัดการปฏิบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์เกี ยวกับการอนุมัติให้จัดตั ง
กองทุนรวมเป็นการทั วไป : 

ในกรณีที บริษัทจัดการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี ยวกับการอนุมัติให้จัดตั งกองทุนรวมแบบ autoapprove และการ
ฝ่าฝืนหรือการไม่ปฏิบัตินั นก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ลงทุน บริษัทจัดการจะดําเนินการเยียวยาความเสียหายให้แก่ผู้ลงทุน
โดยไม่ชักช้า โดยในกรณีที ไม่สามารถตกลงกันได้ บริษัทจัดการจะยินยอมให้นําข้อพิพาทเข้าสู่การพิจารณาของ
อนุญาโตตุลาการ

22. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที ปฏิบัติตามโครงการจัดการกองทุนรวม ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ
กองทุนรวม และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ และคําสั งที ออกโดยอาศัยอํานาจแห่ง
กฎหมายดังกล่าว ทั งนี ในกรณีที ข้อกําหนดในโครงการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งดังกล่าว
หากบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งนั น ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุน
รวมได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามโครงการแล้ว

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม โดยผู้ดูแล
ผลประโยชน์มีอํานาจลงนามในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การลงนามในข้อผูกพัน
ของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ได้รับการแต่งตั งโดยชอบ ให้ถือว่าผูกพันผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง

การที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจัดการกองทุน
รวมนี ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที จะผูกพันตามข้อกําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมและ
ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม

โครงการจัดการกองทุนรวมที ผ่านการอนุมัติจากสํานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็น
ส่วนหนึ งของข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม

REFERENCE CODE : 

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอเทิร์มฟันด์ 5Y1

10/11/2558 รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม  [0692/2558] หน้า 15 / 30



คําจํากัดความ / คํานิยาม : 

กองทุน หมายถึง กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอเทิร์มฟันด ์5Y1

โครงการ หมายถึง โครงการจัดการกองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอเทิร์มฟันด ์5Y1 

บริษัทจัดการ หมายถึง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จํากัด

หน่วยลงทุน หมายถึง หน่วยลงทุนของกองทุน

หนังสือชี ชวน หมายถึง หนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุน หมายถึง ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน

ผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย หมายถึง ผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ที กจ.9/2555 ว่าด้วยการกําหนดนิยามผู้ลงทุนสถาบันและผ้ลงทุนรายใหญ่ และที แก้ไขเพิ มเติม

ผู้ดูแลผลประโยชน์ หมายถึง ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) 

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน หมายถึง บุคคลที บริษัทจัดการกองทุนรวมมอบหมายให้ทําหน้าที ขายหรือรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนแล้วแต่กรณี ของกองทุน

นายทะเบียน หมายถึง นายทะเบียนหน่วยลงทุน

ผู้สอบบัญชี หมายถึง ผู้สอบบัญชีของกองทุน

วันทําการ หมายถึง วันเปิดทําการตามปกติของบริษัทจัดการ

เสนอขายครั งแรก หมายถึง เสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก

จองซื อ หมายถึง จองซื อหน่วยลงทุนในการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก

หนังสือรับรองสิทธิ หมายถึง หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน

มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหารด้วยจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดตามทะเบียน
หน่วยลงทุน เมื อสิ นวันที คํานวณนั น โดยคํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขที มีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษ
ทศนิยมตามหลักสากล

ตลาดหลักทรัพย์ หมายถึง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สมาคมตลาดตราสารหนี ไทย หมายถึง สมาคมตลาดตราสารหนี ไทย ซึ งจัดตั งขึ นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์

บริษัทจดทะเบียน หมายถึง บริษัทที มีหุ้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทขึ นทะเบียน หมายถึง บริษัทที มีหลักทรัพย์ซื อขายในสมาคมตลาดตราสารหนี ไทย

ใบแสดงสิทธิ หมายถึง ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (depositary receipt) 

หลักทรัพย์อ้างอิง หมายถึง หลักทรัพย์ประเภทใดประเภทหนึ งที ออกโดยบริษัทจดทะเบียนและใช้เพื อรองรับใบแสดงสิทธิ

คําเสนอซื อ หมายถึง คําเสนอซื อหลักทรัพย์ของกิจการเป็นการทั วไปที ผู้ทําคําเสนอซื อต้องปฏิบัติตามประกาศว่าด้วยหลัก
เกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื อครอบงํากิจการ

แก้ไขราคาย้อนหลัง หมายถึง แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องโดยแก้ไขราคาย้อนหลัง
ตั งแต่วันที ราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องจนถึงปัจจุบัน

การชดเชยราคา หมายถึง การเพิ มหรือลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที มีราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
หรือการจ่ายเงินซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องแทนการเพิ มหรือลด
จํานวนหน่วยลงทุน

กิจการ หมายถึง บริษัทที มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทที มีหลักทรัพย์ซื อขายในศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์
หรือบริษัทมหาชนจํากัด

กลุ่มกิจการ หมายถึง บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีที สภาวิชาชีพบัญชีกําหนดเกี ยวกับการจัดทํางบการเงิน
รวม

สถาบันการเงิน หมายถึง สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยดอกเบี ยเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงิน

สมาคม หมายถึง สมาคมที เกี ยวเนื องกับธุรกิจหลักทรัพย์ที ได้รับอนุญาตและจดทะเบียนกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
โดยมีวัตถุประสงค์เพื อทําการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทที เกี ยวกับการจัดการลงทุน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

กฎหมาย ก.ล.ต. หมายถึง พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ
หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ปัจจุบันและที แก้ไขเพิ มเติม

มูลค่าธุรกรรม หมายถึง ราคาซื อรวมผลประโยชน์ที กองทุนพึงได้รับจากธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืนจนถึงวันที มีการ
คํานวณ

1. ชื อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

1.1. ชื อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอเทิร์มฟันด์ 5Y1 

1.2. ชื อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  Asset Plus AI Term Fund 5Y1 

1.3. ชื อย่อ :  ASPAITF5Y1 

1.4. ประเภทโครงการ :  กองทุนเปิด

1.5. ประเภทการขาย :  ขายครั งเดียว

1.6. การกําหนดอายุโครงการ :  กําหนด

1.7. อายุโครงการ : 5  ปี   เดือน   วัน

1.8. อายุโครงการถึงวันที  (กรณีกําหนดอายุเป็นช่วงเวลา) : 

1.9. เงื อนไข (อายุโครงการ) : 

ประมาณ 5 ปี แต่ไม่ต่ํากว่า 4 ปี 11 เดือน และไม่เกิน 5 ปี 1 เดือน นับตั งแต่วันถัดจากวันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุน
รวม โดยบริษัทจัดการจะแจ้งวันครบอายุโครงการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบทางไปรษณีย์ ภายใน 30 วันนับตั งแต่วันถัดจากวัน
จดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะยุติการจัดตั งโครงการ หากหลังจากปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก มูลค่าหน่วยลงทุนที 
จําหน่ายได้แล้วทั งหมดคํานวณตามมูลค่าที ตราไว้ของหน่วยลงทุนตํ่ากว่ามูลค่าขั นตํ่าที จะลงทุนในหลักทรัพย์ได้ตาม
วัตถุประสงค์ของกองทุน โดยบริษัทจัดการจะคืนเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนตามที ระบุไว้ในข้อ 5.2.7
“การคืนเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุน”

1.10. ลักษณะโครงการ :  กองทุนรวมที เสนอขายเฉพาะผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย

2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที ตราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที 
เสนอขาย : 

2.1. จํานวนเงินทุนของโครงการ : 1,000,000,000.00 บาท

2.2. เงื อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) : 

ระหว่างระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจํานวนเงินทุนของ
โครงการได้ไม่เกิน ร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ

2.3. มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย : 10.0000 บาท

2.4. จํานวนหน่วยลงทุน : 100,000,000.0000 หน่วย

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรก : 10 บาท

2.6. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก : 50,000.00 บาท

2.7. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป : 

2.8. มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด

2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่าของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด

2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด

2.12. รายละเอียดเพิ มเติม : 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน
ลักษณะพิเศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า ประเภทและอัตราส่วนการ
ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

เพื อเพิ มทางเลือกในการลงทุนสําหรับผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย (accredited investors) ที มีศักยภาพในการดูแลตนเอง ที มุ่งหวัง
ผลตอบแทนที ดี และยอมรับความเสี ยงของการลงทุนได้ในระดับสูง

3.2. ชนิดกองทุนรวม :  ลงทุนโดยตรง

3.3. ประเภทกองทุนรวม :  ทั วไป

3.4. นโยบายการลงทุน :  ตราสารแห่งหนี 

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้าม)ี :  

3.6. การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) :  ลงทุน
เพื อ การลดความเสี ยง (Hedging)

3.7. การลงทุนในตราสารที มีลักษณะของสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ไม่ลงทุน

3.8. ลักษณะพิเศษ : 

ไม่มี

3.9. รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 

รายละเอียดเพิ มเติมเกี ยวกับนโยบายการลงทุน

1. กองทุนมีนโยบายที จะลงทุนในตราสารแห่งหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน ตราสารทางการเงิน และ/หรือเงินฝาก และ/หรือหลัก
ทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดให้กองทุนลงทุนได้

2. กองทุนอาจจะพิจารณาลงทุนในตราสารแห่งหนี ต่างประเทศ และอาจเข้าทําสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives)โดยมี
วัตถุประสงค์เพื อลดความเสี ยง (Hedging) จากการลงทุน ตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกําหนด
โดยจะไม่ลงทุนในหรือมีไว้ซึ งตราสารที มีลักษณะของสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured note)

3. กรณีที กองทุนมีการลงทุนในต่างประเทศ บริษัทจัดการมีนโยบายที จะทําการป้องกันความเสี ยงด้านอัตราแลกเปลี ยนเงินตรา
ต่างประเทศเต็มจํานวน (Fully hedge)

4. กองทุนอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ งตราสารแห่งหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือตํ่ากว่าที สามารถลงทุนได้ (NonInvestment
Grade) และ/หรือตราสารที ไม่ได้รับการจัดอ้นดับความน่าเชื อถือ (Unrated Securities) ซึ งเป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือได้รับ
ความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

3.10. การลงทุนในต่างประเทศ : ลงทุนในต่างประเทศบางส่วน
วงเงินการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน ไม่เกิน 0  ล้านเหรียญ หรือไม่เกินร้อยละ 79.00  ของ NAV
และมีนโยบายลดหรือป้องกันความเสี ยงจากอัตราแลกเปลี ยนทั งหมดที มีอยู่

3.11. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 

กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในต่างประเทศไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและไม่เกินวงเงินที ได้รับจัดสรร

3.12. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.12.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในประเทศ : 

บริษัทจัดการจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื นอย่างใดอย่างหนึ งหรือหลาย
อย่างตามที ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนประกาศกําหนดดังต่อไปนี รวมถึงการลงทุนในหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือหาดอกผลโดย
วิธีอื นอย่างใด ตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการกํากับตลาดทุนจะได้มี
ประกาศแก้ไขหรือเพิ มเติม หรือผ่อนผันให้กองทุนรวมสามารถลงทุนได้เพิ มเติมในอนาคตอีกด้วย
3.12.1.1 ตราสารแห่งหนี ในประเทศ ได้แก่ หลักทรัพย์ ตราสาร หรือสัญญา ที เสนอขายในประเทศ หรือมีผู้ออกหรือคู่สัญญา
เป็นนิติบุคคลที จัดตั งขึ นตามกฎหมายไทย ดังต่อไปนี 
(1) ตราสารแห่งหนี ที มีลักษณะคล้ายเงินฝาก ได้แก่
(1.1) ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน บัตรเงินฝาก หรือหุ้นกู้ระยะสั น ที ธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น ธนาคารพาณิชย์ หรือ
บริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกัน
(1.2) ตั วแลกเงินหรือตั วสัญญาใช้เงินที บริษัทหลักทรัพย์ที ประกอบธุรกิจประเภทการให้สินเชื อเพื อธุรกิจหลักทรัพย์เป็นผู้ออก
ซึ งกําหนดวันใช้เงินตามตั วไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตั ว และเป็นตั วเมื อทวงถามหรือเมื อได้เห็น
(1.3) ตั วแลกเงินหรือตั วสัญญาใช้เงินอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที ออก ซึ งมีอันดับความน่าเชื อถือดังต่อไปนี 
(ก) อันดับความน่าเชื อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับแรก ทั งนี ในกรณีที เป็นอันดับความน่าเชื อถือของผู้
ออกตราสาร ต้องเป็นอันดับความน่าเชื อถือที ได้มาจากการจัดอันดับความน่าเชื อถือระยะสั น (shortterm rating) ด้วย หรือ
(ข) อันดับความน่าเชื อถือของผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกัน อยู่ในอันดับที สามารถลงทุนได ้(investment
grade) ทั งนี โดยการจัดอันดับความน่าเชื อถือของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื อถือภายใต้ชื อ Standard & Poor หรือ
Moody’s หรือ Fitch หรือสถาบันอื นที สํานักงานกําหนดเพิ มเติม
(2) ตราสารแห่งหนี ทั วไป ได้แก่
(2.1) ตราสารภาครัฐไทย อันได้แก่
(ก) ตั วเงินคลัง
(ข) พันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
(ค) พันธบัตร ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน หุ้นกู้ หรือใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้นกู้ ที กระทรวงการคลังหรือกองทุนเพื อการ
ฟื นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินเป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล หรือผู้ค้ําประกัน
(2.2) ตราสารภาครัฐต่างประเทศ อันได้แก่ ตราสารที มีรูปแบบทํานองเดียวกับตราสารภาครัฐไทยที รัฐบาลต่างประเทศ
องค์การหรือหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศ รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศ เป็นผู้ออก
หรือผู้ค้ําประกัน ทั งนี ตราสารดังกล่าวต้องมีลักษณะตามเงื อนไขท้ายข้อ 3.12.1.1 ด้วย
(2.3) ตราสารที เปลี ยนมือได้ ซึ งหมายถึง พันธบัตร ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน หรือหุ้นกู้ที ไม่รวมถึงหุ้นกู้แปลงสภาพและหุ้น
กู้อนุพันธ์ ที สํานักงานอนุญาตให้เสนอขายในลักษณะทั วไปหรือในลักษณะจํากัด หรือที ออกภายใต้ข้อผูกพันที กําหนดและ
อนุญาตโดยกระทรวงการคลัง หรือที นิติบุคคลที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ นเป็นผู้ออก หรือที เป็นหลักทรัพย์ที ออกใหม่ ซึ งผู้
ออกหลักทรัพย์ได้เสนอขายหลักทรัพย์ที ออกใหม่นั นทั งหมดต่อผู้ถือหุ้นโดยได้รับชําระราคาเต็มมูลค่าที เสนอขายจากผู้ถือหุ้น
ทั งนี ตราสารที เปลี ยนมือได้ต้องมีลักษณะตามเงื อนไขท้ายข้อ 3.12.1.1 ด้วย
(2.4) ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทยที มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้ที ไม่ใช่หุ้นกู้
อนุพันธ์
(2.5) ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน หุ้นกู้ หรือใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้นกู้ ที เสนอขายในต่างประเทศโดยมีผู้ออกเป็น
นิติบุคคลที จัดตั งขึ นตามกฎหมายไทย ทั งนี หุ้นกู้ดังกลา่วไมร่วมถงึหุน้กูแ้ปลงสภาพและหุน้กูอ้นุพันธ์
(2.6) หน่วยลงทุนหรือใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหน่วยลงทุนของกอ งทุนรวมตราสารแห่งหนี หรือของกองทุนรวมอื นที มีนโย
บายการลงทุนเฉพาะเงินฝาก ตราสารแห่งหนี หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที สํานักงานกําหนด หรือให้ความเห็นชอบ เช่น
กองทุนรวมตลาดเงิน เป็นต้น
(2.7) ธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืน ทั งนี บริษัทจัดการต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
(2.8) ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์โดยหลักทรัพย์ที ให้ยืมเป็นตราสารแห่งหนี ตาม (1.1)(1.2)(1.3) (2.1)(2.2)(2.3)(2.4)
หรือ (2.6) ทั งนี บริษัทจัดการต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

ในกรณีที ตราสารแห่งหนี ตามข้อ 3.12.1.1 เป็นตั วแลกเงินหรือตั วสัญญาใช้เงินที มีการจ่ายผลตอบแทน ผลตอบแทนนั นต้อง
อยู่ในรูปอัตราดอกเบี ยคงที หรืออัตราดอกเบี ยลอยตัวเท่านั น

การรับรอง รับอาวัล สลักหลัง หรือคํ้าประกันของบุคคลที กําหนดไว้ในข้อ 3.12.1.1 ต้องเป็นการรับรองตลอดไป รับอาวัลทั ง
จํานวน สลักหลังโอนประเภทมีสิทธิไล่เบี ยโดยไม่มีข้อกําหนดลบล้างหรือจํากัดความรับผิดของผู้สลักหลัง หรือค้ําประกันต้น
เงินและดอกเบี ยเต็มจํานวนแบบไม่มีเงื อนไข

เงื อนไข : ตราสารภาครัฐต่างประเทศตามข้อ (2.2) และตราสารที เปลี ยนมือได้ตามข้อ (2.3) ต้องมีลักษณะดังต่อไปนี 
(1) เป็นตราสารขึ นทะเบียนในสมาคมตลาดตราสารหนี ไทย
(2) มีราคาที เหมาะสมตามที สมาคมตลาดตราสารหนี ไทยกําหนด หรือมีผู้แสดงตนต่อบุคคลทั วไปว่าพร้อมจะเสนอราคาซื อ
และรับซื อตราสารนั น ในราคาดังกล่าว (bid price แบบ firm quote) ตามจํานวนและวิธีการที สมาคมตลาดตราสารหนี ไทย
กําหนดอยู่เสมอ โดยได้ส่งสําเนาราคาแก่สมาคมตลาดตราสารหนี ไทยตลอดอายุของตราสารนั น และ
(3) เป็นตราสารที เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 
(ก) ในกรณีที เป็นตราสารภาครัฐต่างประเทศ ตราสารดังกล่าวต้องเป็นตราสารที มีอันดับความน่าเชื อถือของตราสารหรือของผู้
ออกตราสารอยู่ในอันดับที สามารถลงทุนได ้(investment grade) เว้นแต่ผู้ออกตราสารดังกล่าวเป็นรัฐวิสาหกิจตามกฎหมาย
ต่างประเทศ ตราสารนั นต้องมีอันดับความน่าเชื อถือของตราสารอยู่ในอันดับที สามารถลงทุนได ้(investment grade) เท่านั น
(ข) ในกรณีที ผู้ออกตราสารเป็นนิติบุคคลต่างประเทศ ตราสารนั นต้องมีอันดับความน่าเชื อถือของตราสารอยู่ในอันดับที 
สามารถลงทุนได ้(investment grade) 
(ค) ในกรณีที กองทุนลงทุนในตราสารอื นนอกเหนือจาก (ก) และ (ข) ในการเสนอขายครั งแรก หากตราสารดังกล่าวไม่มี
อันดับความน่าเชื อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับที สามารถลงทุนได ้(investment grade) ตราสารนั นต้อง
มีบริษัทจัดการไม่ต่ํากว่าสามรายเป็นผู้ซื อตราสารดังกล่าวเพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนภายใต้การจัดการ

3.12.1.2 ตราสารกึ งหนี กึ งทุน ได้แก่
(1) หุ้นกู้แปลงสภาพที เสนอขายในประเทศ ซึ งต้องมีลักษณะตามเงื อนไขในท้ายข้อ 3.12.1.1 (1) และ (2) ทั งนี ในกรณีที 
กองทุนลงทุนในหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวในการเสนอขายครั งแรก หุ้นกู้แปลงสภาพนั นต้องเป็นหุ้นกู้แปลงสภาพที มีอันดับ
ความน่าเชื อถืออยู่ในอันดับที สามารถลงทุนได ้(investment grade) หรือเป็นหุ้นกู้แปลงสภาพที มีบริษัทจัดการไม่ตํ่ากว่าสาม
รายเป็นผู้ซื อตราสารดังกล่าวเพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนภายใต้การจัดการ
ในกรณีที หุ้นกู้แปลงสภาพตามวรรคหนึ งมีการค้ําประกัน การค้ําประกันดังกล่าวต้องเป็นการค้ําประกันต้นเงินและดอกเบี ยเต็ม
จํานวนแบบไม่มีเงื อนไข
(2) หุ้นกู้แปลงสภาพที เสนอขายในต่างประเทศโดยมีผู้ออกเป็นนิติบุคคลที จัดตั งขึ นตามกฎหมายไทย

นอกจากนี ในการลงทุนในตราสารกึ งหนี กึ งทุนนั น ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 
(1) ในขณะที ลงทุน หรือได้มา มูลค่าของหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวมีมูลค่าสูงกว่าราคาตลาดของหุ้นที รองรับหุ้นกู้แปลงสภาพ
นั น (out of the money) 
(2) ในกรณีที มีการใช้สิทธิแปลงสภาพ ให้บริษัทจัดการขายหุ้นที ได้รับจากการแปลงสภาพนั นภายใน 30 วัน นับแต่วันที ได้หุ้น
ดังกล่าวมา
การใช้สิทธิแปลงสภาพตาม (2) หมายความว่า การแปลงสภาพแห่งสิทธิในหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้น ไม่ว่าการแปลงสภาพดัง
กล่าวจะเกิดจากการใช้สิทธิแปลงสภาพหรือเกิดจากข้อกําหนดบังคับการแปลงสภาพ

3.12.1.3 เงินฝากในสถาบันการเงินตามกฎหมายไทย

3.12.1.4 สัญญาซื อขายล่วงหน้าที มีตัวแปรเป็นอัตราแลกเปลี ยนเงิน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื อลดความเสี ยง (hedging) ตาม
หลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

3.12.1.5 หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์

3.12.1.6 ทรัพย์สินอื นที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กําหนดเพิ มเติมในอนาคต หรือทรัพย์สินอื นที มีลักษณะทํานองเดียว
กับ 3.12.1.1 – 3.12.1.5 โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

3.12.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในต่างประเทศ : 

บริษัทจัดการอาจลงทุนในทรัพย์สินในต่างประเทศเพื อกองทุนได้เทียบเท่ากับประเภททรัพย์สินในประเทศ โดยกรอบประเทศ
ที ลงทุนต้องมีคุณสมบัติดังนี 
1. มีการเสนอขายในประเทศที มีหน่วยงานกํากับดูแลเป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO หรือประเทศที มีตลาดหลักทรัพย์เป็น
สมาชิกของ WFE 
2. การลงทุนนั นต้องไม่ทําให้การจัดการกองทุนเบี ยงเบนไปจากวัตถุประสงค์ หรือนโยบายการลงทุนของกองทุนและไม่ทําให้
กองทุนขาดทุนเป็นมูลค่าสูงกว่ามูลค่าลงทุน
3. บริษัทจัดการต้องสามารถเข้าถึงข้อมูลเกี ยวกับหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินดังกล่าวเป็นภาษาอังกฤษผ่านระบบอินเตอร์เนตได้
4. มีข้อมูลทางด้านราคาที สะท้อนมูลค่ายุติธรรม โดยเป็นราคาที น่าเชื อถือ อ้างอิงได้ และสอดคล้องตามหลักวิชาการอันเป็นที 
ยอมรับในระดับสากล
5. มีการคุ้มครองประโยชน์ของผู้ลงทุน (investor protection) ที ถือได้ว่าเทียบเท่ากับการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที 
มีลักษณะคล้ายกันในประเทศไทย
6. ลักษณะอื นใดที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจกําหนดเพิ มเติม

3.12.2.1 ตราสารแห่งหนี ต่างประเทศ ได้แก่ หลักทรัพย์หรือตราสารที ออกโดยบุคคลต่างประเทศ และเสนอขายในต่าง
ประเทศ
(1) ตราสารภาครัฐต่างประเทศ อันได้แก่
(1.1) พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี ที รัฐบาลต่างประเทศ องค์การหรือหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศหรือองค์การระหว่าง
ประเทศเป็นผู้ออก หรือผู้ค้ําประกัน
(1.2) พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี ที รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายต่างประเทศเป็นผู้ออก หรือผู้ค้ําประกัน
(2) ตราสารแห่งหนี ภาคเอกชน อันได้แก่ ตราสารแห่งหนี ที ออกโดยนิติบุคคลต่างประเทศ ทั งนี ผู้ลงทุนต้องสามารถเข้าถึง
ข้อมูลเกี ยวกับตราสารแห่งหนี ดังกล่าวเป็นภาษาอังกฤษผ่านระบบอินเตอร์เนตด้วย
(3) ตราสารแห่งหนี อื น อันได้แก่ หน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที เป็นกองทุนรวมตราสารแห่งหนี หรือกองทุนรวมอื น
ที มีนโยบายการลงทุนเฉพาะเงินฝาก ตราสารแห่งหนี หรือทรัพย์สินอื นที สํานักงานให้ความเห็นชอบให้ลงทุนได้ เช่น กองทุน
รวมตลาดเงิน เป็นต้น ซึ งต้องเป็นไปตามเงื อนไขที สํานักงานคณะกํารรมการ ก.ล.ต.ประกาศกําหนด ดังต่อไปนี 
(3.1) ต้องเป็นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที อยู่ภายใต้การกํากับดูแลของหน่วยงานกํากับดูแล
ด้านหลักทรัพย์และตลาดซื อขายหลักทรัพย์ที เป็นสมาชิกสามัญของ International Organizations of Securities 
Commission (IOSCO) หรือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที มีการซื อขายในตลาดซื อขายหลักทรัพย์
ที เป็นสมาชิกของ World Federations of Exchange (WFE) 
(3.2) ต้องเป็นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที มีทรัพย์สินที ลงทุนเป็นประเภทและชนิดเดียวกับ
ทรัพย์สินที กองทุนอาจลงทุนหรือมีไว้ได้ เว้นแต่เป็นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที มีนโยบาย
การลงทุนในทองคําโดยตรง
(3.3) ในกรณีที เป็นการลงทุนหรือมีไว้เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป (retail fund) กองทุน
สํารองเลี ยงชีพ หรือกองทุนส่วนบุคคลรายย่อย หน่วยลงทุนที จะลงทุนหรือมีไว้ได้ ต้องเป็นหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมต่างประเทศที จัดตั งขึ นเพื อผู้ลงทุนทั วไปเช่นกัน
(3.4) ต้องไม่ใช่หน่วยลงทุนของกองทุนรวมประเภทเฮ็ดจ์ฟันด ์(hedge fund)

3.12.2.2 ตราสารหนี ที มีลักษณะคล้ายเงินฝาก ได้แก่ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน บัตรเงินฝาก หรือหุ้นกู้ระยะสั นที 
ออกโดยสถาบันการเงินต่างประเทศ ที ตั งอยู่ในประเทศที กองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินต่างประเทศ ทั งนี ให ้
หมายรวมถึงการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงิน (money market fund) ในต่างประเทศด้วย โดยการ
มีไว้ซึ งเงินฝากหรือตราสารดังกล่าวต้องมีวัตถุประสงค์เพื ออํานวยความสะดวกหรือป้องกันปัญหาในการดําเนินงานใน
ต่างประเทศของกองทุน เช่น เพื อรอการลงทุน หรือเพื อชําระค่าใช้จ่าย หรือเพื อรักษาสภาพคล่องของกองทุนเป็นต้น

3.12.2.3 สัญญาซื อขายล่วงหน้าที มีวัตถุประสงค์ เพื อการลดความเสี ยง (hedging) ตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

3.12.2.4 เงินฝากในสถาบันการเงินต่างประเทศ

3.13.2.5 ใบแสดงสิทธิในประโยชน์ที เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงที มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นพันธบัตร หรือหุ้นกู้ที มิใช่หุ้นกู้อนุพันธ์

3.12.2.6 หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และตราสารของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศ

3.12.2.7 ทรัพย์สินอื นที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กําหนดเพิ มเติมในอนาคตหรือทรัพย์สินอื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับ
ข้อ 3.12.2.1 3.12.2.6 โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน

3.13. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม : 

3.13.1. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นในประเทศ : 

บริษัทจัดการจะลงทุนหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื นเพื อเป็นทรัพย์สินของ
กองทุนรวม ตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนดดังต่อไปนี ในกรณีที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศแก้ไขเปลี ยนแปลงอัตราส่วนการลงทุน
บริษัทจัดการจะลงทุนให้เป็นไปตามประกาศที แก้ไขด้วย

3.13.1.1 บริษัทจัดการอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินดังต่อไปนี เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม โดยไม่จํากัดอัตราส่วน
(1) ตราสารภาครัฐไทย
(2) ตราสารภาครัฐต่างประเทศตามข้อ 3.12.1.2 (2.2) ที มีอันดับความน่าเชื อถืออยู่ในสองอันดับแรก หรือสัญญาซื อขายล่วง
หน้าที มีสินค้าเป็นตราสารดังกล่าว

ในกรณีของกองทุนรวมเปิด มูลค่าของตราสารภาครัฐต่างประเทศตามข้อ (2) เมื อรวมกันแล้วต้องไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่า
ตราสารนั นในแต่ละรุ่น เว้นแต่เป็นกองทุนรวมเปิดที มีการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งล่วงหน้าซึ งระบุเวลาแน่นอน
(auto redemption) 

3.13.1.2 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งตราสารภาครัฐต่างประเทศที นอกเหนือจากข้อ 3.13.1.1 (2) หรือสัญญาซื อขาย
ล่วงหน้าที มีสินค้าเป็นตราสารดังกล่าว เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนได้ โดยมีมูลค่ารวมกันทั งสิ นเมื อคํานวณเฉพาะผู้ออกหรือ
ผู้เป็นคู่สัญญารายนั น ไม่เกินร้อยละ 35 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

การคํานวณอัตราส่วนตามวรรคหนึ ง ให้นับตราสารตามวรรคหนึ งและทรัพย์สินทุกประเภทที ผู้ออกหรือผู้เป็นคู่สัญญารายดัง
กล่าวเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญา ซึ งกองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินเหล่านั น
รวมในอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าวด้วย
ในกรณีของกองทุนรวมเปิด มูลค่าของตราสารภาครัฐต่างประเทศตามวรรคหนึ ง ต้องไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าตราสารนั นใน
แต่ละรุ่น เว้นแต่เป็นกองทุนรวมเปิดที มีการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งล่วงหน้าซึ งระบุเวลาแน่นอน (auto
redemption) 

3.13.1.3 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินดังต่อไปนี ซึ งธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น ธนาคารพาณิชย์
หรือบริษัทเงินทุนรายใดเป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญา เพื อเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนได้ โดยมีมูลค่ารวมกันทั งสิ นเมื อคํานวณเฉพาะธนาคารหรือบริษัทเงินทุนรายนั น ไม่เกินร้อยละ 25 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
(1) ตราสารแห่งหนี ในประเทศ ตามข้อ 13.2.1.1
(2) ตราสารกึ งหนี กึ งทุน ตามข้อ 13.2.1.2 
(3) เงินฝากในสถาบันการเงินตามกฎหมายไทย ตามข้อ 13.2.1.3
(4) สัญญาซื อขายล่วงหน้าตามข้อ 3.12.1.4 ที คู่สัญญามี อันดับความน่าเชื อถืออยู่ในอันดับที สามารถลงทุนได ้(investment
grade)
การคํานวณอัตราส่วนตามวรรคหนึ ง ให้นับตราสารตามวรรคหนึ งและทรัพย์สินตามข้อ 3.13.1.7 (1) ที ธนาคารหรือบริษัทเงิน
ทุนดังกล่าวเป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญา ซึ งกองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้รวมใน
อัตราส่วนดังกล่าว โดยในกรณีของธนาคารพาณิชย์หากธนาคารพาณิชย์นั นเป็นสาขาของธนาคารต่างประเทศให้นําทรัพย์สินที 
นาคารต่างประเทศดังกล่าวเป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้อาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ําประกันหรือคู่สัญญา ซึ งกองทุนได้ลงทุนหรือมี
ไว้รวมในอัตราส่วนดังกล่าวด้วย

ทั งนี ในกรณีที กองทุนมีเงินฝากในนิติบุคคลตามวรรคหนึ ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื อการดําเนินงานของกองทุน มิให้นับมูลค่าของ
เงินฝากดังกล่าวรวมในอัตราส่วนตามวรรคหนึ ง

3.13.1.4 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินดังต่อไปนี ที บุคคลใดเป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลัก
หลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญา เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนได้ โดยมีมูลค่ารวมกันทั งสิ นเมื อคํานวณเฉพาะผู้ออก ผู้สั งจ่าย
ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญารายนั น ไม่เกินร้อยละ 25 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
(1) ตราสารแห่งหนี ในประเทศตามข้อ 3.12.1.1 
(2) ตราสารกึ งหนี กึ งทุนตามข้อ 3.12.1.3 
(3) สัญญาซื อขายล่วงหน้า ตามข้อ 3.12.1.4 ที คู่สัญญามีอันดับความน่าเชื อถืออยู่ในอันดับที สามารถลงทุนได ้(investment
grade) 
ตราสารแห่งหนี ตาม (1) มิให้หมายความรวมถึงหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที ถูกจัดให้เป็นตราสารแห่งหนี ตามข้อ 3.12.1.1

3.13.1.5 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินที กลุ่มกิจการใดเป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้คํ้า
ประกัน หรือคู่สัญญา เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนได้ โดยมีมูลค่ารวมกันทั งสิ นของกลุ่มกิจการนั นไม่เกินอัตราอย่างใดอย่าง
หนึ งดังต่อไปนี แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า
(1) ร้อยละสามสิบของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน
(2) อัตราที คํานวณได้จากนํ้าหนักของกลุ่มกิจการดังกล่าวในตัวชี วัด (benchmark) ของกองทุนนั นรวมกับร้อยละสิบของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนนั น ทั งนี ตัวชี วัดดังกล่าวต้องเป็นดัชนีหรือองค์ประกอบของดัชนี ที มีการเผยแพร่อย่างกว้างขวาง
และสอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนั น

3.13.1.6 การลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินที บริษัทในกลุ่มกิจการใดเป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย หรือคู่สัญญา เพื อเป็นทรัพย์สินของกอง
ทุน หากทรัพย์สินดังกล่าวเป็นองค์ประกอบที ใช้ในการคํานวณตัวชี วัด (benchmark) ของกองทุนนั น บริษัทจัดการอาจลงทุน
หรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินดังกล่าวโดยมีมูลค่ารวมกันทั งสิ นเมื อคํานวณเฉพาะผู้ออก ผู้สั งจ่าย หรือคู่สัญญารายนั น ไม่เกินอัตราที 
คํานวณได้จากนํ้าหนักของทรัพย์สินดังกล่าวในตัวชี วัดรวมกับร้อยละสิบของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั งนี เฉพาะใน
กรณีที อัตราดังกล่าวสูงกว่าอัตราส่วนที กําหนดไว้ในข้อ 3.13.1.3 และข้อ 3.13.1.4 แล้วแต่กรณี
มิให้นําความในข้อ 3.13.1.3 และข้อ 3.13.1.4 มาใช้บังคับกับกรณีตามวรรคหนึ ง

3.13.1.7 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินอื นนอกเหนือจากกรณีที กําหนดไว้ในข้อ 3.13.1.2 ข้อ 3.13.1.3 และ
ข้อ 3.13.1.4 เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมตามอัตราส่วนดังต่อไปนี 
(1) การลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินดังกล่าวซึ งบุคคลใดเป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่
สัญญา ต้องมีมูลค่ารวมกันทั งสิ นเมื อคํานวณเฉพาะผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญา
รายนั น ไม่เกินร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
(2) การลงทุนในหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินตาม (1) เมื อคํานวณรวมทุกบุคคลที เป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง
ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญาแล้วต้องมีมูลค่ารวมกันทั งสิ นไม่เกินร้อยละ15 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

3.13.1.8 ในกรณีของกองทุนรวม ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมลงทุนหรือมีไว้ซึ งเงินฝาก บัตรเงินฝาก ตั วแลกเงิน หรือตั ว
สัญญาใช้เงิน ที ธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ บรรษัทตลาดรอง
สินเชื อที อยู่อาศัย หรือสถาบันการเงินที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น เป็นผู้ออกหรือคู่สัญญา เป็นจํานวนที มีมูลค่ารวมโดยเฉลี ย
ในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 45 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

อัตราส่วนตามวรรคหนึ งมิให้นํามาใช้บังคับกับกองทุนรวมที มีการกําหนดอายุโครงการตั งแต่หนึ งปีขึ นไป ทั งนี เฉพาะในระยะ
เวลาหกเดือนก่อนวันครบกําหนดอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม
ในกรณีที เงินฝากหรือตราสารแห่งหนี ที มีลักษณะคล้ายเงินฝากที กองทุนรวมลงทุนในหรือมีไว้เกินอัตราส่วนที กําหนดตามวรรค
หนึ ง ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินดังกล่าวให้มีมูลค่ารวมโดยเฉลี ยไม่เกินร้อยละ 45 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมภายในสามสิบวันนับแต่วันสิ นรอบปีบัญชีนั น ทั งนี ให้คํานวณอัตราส่วนการลงทุนหรือมีไว้ซึ ง
ทรัพย์สินดังกล่าวโดยเฉลี ยตั งแต่วันแรกของรอบปีบัญชีนั นจนถึงวันที ทรัพย์สินนั นมีมูลค่าเป็นไปตามอัตราส่วนดังกล่าว

เมื อบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ปฏิบัติตามวรรคสามแล้ว ให้บริษัทรายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมทราบภายใน
วันทําการถัดจากวันที ทรัพย์สินนั นมีมูลค่ารวมโดยเฉลี ยไม่เกินร้อยละ 45 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม เพื อให้ผู้
ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ตรวจสอบการปฏิบัติดังกล่าว ทั งนี บริษัทต้องดําเนินการให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน
รวมแจ้งให้สํานักงานทราบภายในห้าวันนับแต่วันที ได้รับรายงานจากบริษัทด้วย

หากบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถปฏิบัติตามวรรคสามได้ สํานักงานอาจสั งให้บริษัทเลิกกองทุนรวมนั น

3.13.1.9 ในกรณีที มีเหตุจําเป็นและสมควร เพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนอันเนื องมาจากปัญหาความผันผวน
(fluctuation) ของตลาดเงินและตลาดทุนในวงกว้างในรอบปีบัญชีใด บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจขอผ่อนผันต่อสํานักงาน
เพื อไม่ต้องนําการลงทุนในหรือมีไว้ซึ งเงินฝาก บัตรเงินฝาก ตั วแลกเงิน หรือตั วสัญญาใช้เงิน ในช่วงเวลาที เกิดความผันผวนดัง
กล่าวมารวมคํานวณอัตราส่วนการลงทุนตามข้อ 3.13.1.8 ได้สําหรับรอบปีบัญชีนั น

3.13.1.10 บริษัทจัดการอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ งสัญญาซื อขายล่วงหน้า ที มีวัตถุประสงค์เพื อการลดความเสี ยง (hedging)
เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนได้ โดยไม่เกินมูลค่าความเสี ยงทั งหมดที กองทุนมีอยู่

3.13.1.11 การคํานวณมูลค่าการลงทุนหรือมีไว้ซึ งสัญญาซื อขายล่วงหน้าเพื อการคํานวณอัตราส่วนการลงทุน ตามข้อ
3.13.1.2 ข้อ 3.13.1.3 และข้อ 3.13.1.4 ให้นับมูลค่าที คู่สัญญาอีกผ่ายหนึ งมีหน้าที ต้องชําระตามสัญญาซื อขายล่วงหน้า รวม
คํานวณในอัตราส่วนของบุคคลที เป็นคู่สัญญาดังกล่าว เว้นแต่กรณีที กองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้ซึ งสัญญานั น ในศูนย์ซื อขาย
สัญญาซื อขายล่วงหน้า บริษัทจัดการไม่ต้องคํานวณมูลค่าและอัตราส่วนตามที กําหนดในข้อดังกล่าว

3.13.1.12 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนได้
โดยมีมูลค่าไม่เกินร้อยละ 25 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

3.13.1.13 บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งหน่วยลงทุนและใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหน่วยลงทุนเพื อเป็น
ทรัพย์สินของกองทุนรวมได้ ไม่เกินอัตราส่วนดังต่อไปนี ทั งนี การลงทุนดังกล่าวไม่รวมถึงหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย์
(1) ลงทุนหรือมีไว้ซึ งหน่วยลงทุนและใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหน่วยลงทุนของแต่ละกองทุนรวมที บริษัทจัดการอื นเป็นผู้รับ
ผิดชอบดําเนินการ ไม่เกินร้อยละ 25 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของแต่ละกองทุนรวมที บริษัทจัดการเป็นผู้รับผิดชอบดําเนินการ
(2) ลงทุนหรือมีไว้ซึ งหน่วยลงทุนและใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหน่วยลงทุนของทุกกองทุนรวมที บริษัทจัดการอื นเป็นผู้รับผิด
ชอบดําเนินการ ไม่เกินร้อยละ 25 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของแต่ละกองทุนรวมที บริษัทจัดการเป็นผู้รับผิดชอบดําเนินการ

3.13.1.14 บริษัทจัดการอาจทําธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืนในนามกองทุนได้ โดยมีมูลค่าธุรกรรมรวมกันทั งสิ นไม่เกิน
ร้อยละ 25 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

3.13.1.15 การลงทุนในหรือมีไว้ซึ งธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืน ให้บริษัทจัดการคํานวณอัตราส่วนการลงทุนตาม
ข้อ3.13.1.3 และ 3.13.1.4 ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 
(1) ในกรณีที มูลค่ารวมของหลักทรัพย์ หรือตราสารแห่งหนี ที ซื อและที โอนมาเพื อดํารงมูลค่าธุรกรรมตามประกาศกําหนด (ถ้า
มี) ณ สิ นวันไม่น้อยกว่ามูลค่าธุรกรรม ให้นําหลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนี ดังกล่าวมาคํานวณอัตราสาวนการลงทุนเท่ากับ
มูลค่าธุรกรรม ทั งนี บริษัทจัดการไม่ต้องนําธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืนมาคํานวณอัตราส่วนการลงทุนที คู่สัญญา
(2) ในกรณีมูลค่ารวมของหลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนี ที ซื อและที โอนมาเพื อดํารงมูลค่าธุรกรรมตามประกาศกําหนด (ถ้าม)ี 
ณ สิ นวัน น้อยกว่ามูลค่าธุรกรรม ให้คํานวณอัตราส่วนการลงทุนดังต่อไปนี 
(ก) นําหลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนี ดังกล่าวมาคํานวณอัตราส่วนการลงทุนเท่ากับมูลค่าหลักทรัพย์ หรือตราสารแห่งหนี นั น
ตามราคาตลาด และ
(ข) นําธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืนมาคํานวณอัตราส่วนการลงทุนที คู่สัญญาเท่ากับส่วนต่างของมูลค่าธุรกรรมกับมูลค่า
หลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนี นั นตามราคาตลาด
(3) ในกรณีเป็นธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืนตามสัญญาที มีข้อกําหนดให้คํานวณมูลค่าหลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนี ที 
ซื อและมูลค่าธุรกรรมรวมเป็นยอดสุทธิของธุรกรรมทั งหมดที กองทุนมีอยู่กับคู่สัญญารายเดียวกัน และที สัญญากําหนดให้
สามารถบังคับชําระหนี ตามธุรกรรมใดธุรกรรมหนึ งจากหลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนี ที ซื อหรือทรัพย์สินที โอนเพื อดํารงมูลค่า
ธุรกรรมตามประกาศกําหนด (ถ้ามี) ของธุรกรรมอื นได้ ให้คํานวณอัตราส่วนการลงทุนดังนี 
(ก) ในกรณีที มูลค่ารวมของหลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนี ที ซื อและที โอนมา เพื อดํารงมูลค่าธุรกรรมตามประกาศกําหนด (ถ้า
มี) ณ สิ นวันของแต่ละธุรกรรม มีมูลค่าไม่น้อยกว่ามูลค่าธุรกรรมแต่ละธุรกรรมนั น ให้คํานวณอัตราสาวนการลงทุนตามหลัก
เกณฑ์ในข้อ (1) 
(ข) ในกรณีที มูลค่ารวมของหลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนี ที ซื อและที โอนมา เพื อดํารงมูลค่าธุรกรรมตามประกาศกําหนด(ถ้า
มี) ณ สิ นวันของแต่ละธุรกรรม มีมูลค่าน้อยกว่ามูลค่าธุรกรรมแต่ละธุรกรรม ให้คํานวณอัตราส่วนการลงทุนตามหลักเกณฑ์ใน
ข้อ (2) 
(ค) ในกรณีที บางธุรกรรมที มูลค่ารวมของหลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนี ที ซื อและที โอนมาเพื อดํารงมูลค่าธุรกรรมตามประกาศ
กําหนด (ถ้ามี) ณ สิ นวันน้อยกว่ามูลค่าธุรกรรม ให้บริษัทจัดการนําหลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนี ที ซื อของธุรกรรม ที มูลค่า
รวมของหลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนี ที ซื อและที โอนมา เพื อดํารงมูลค่าธุรกรรมตามประกาศกําหนด (ถ้าม)ี ณ สิ นวันไม่น้อย
กว่ามูลค่าธุรกรรม มาคํานวณอัตราส่วนการลงทุนเพิ มเติมเพื อชดเชยส่วนต่างของมูลค่าธุรกรรมกับมูลค่ารวมของหลักทรัพย์
หรือตราสารแห่งหนี ที ซื อและที โอนมา เพื อดํารงมูลค่าธุรกรรมตามประกาศกําหนด (ถ้ามี) ณ สิ นวันของธุรกรรมแรก ทั งนี หาก
ภายหลังการชดเชยส่วนต่างข้างต้น มูลค่าสุทธิของทุกหลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนี ที ซื อโดยมีสัญญาขายคืนยังคงน้อยกว่า
มูลค่าสุทธิของทุกธุรกรรม ให้นําธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืนมาคํานวณอัตราส่วนการลงทุนที คู่สัญญาเท่ากับส่วนต่าง
ดังกล่าว

3.13.1.16 บริษัทจัดการอาจทําธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ของกองทุนได้ โดยมีมูลค่าธุรกรรมรวมกันทั งสิ นไม่เกินร้อยละ
25 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั งนี การคํานวณมูลค่าธุรกรรมดังกล่าว ให้บริษัทจัดการคํานวณโดยใช้มูลค่าหลัก
ทรัพย์ที ให้ยืม รวมผลประโยชน์ที พึงได้รับจนถึงวันที คํานวณมูลค่าธุรกรรมดังกล่าว

ในกรณีที ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ในขณะที กองทุนเข้าทําธุรกรรม มีมูลค่าไม่เกินอัตราส่วนที กําหนดในวรรคหนึ ง หากต่อ
มาธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์นั นมีมูลค่าเกินอัตราส่วนดังกล่าวโดยมิได้เกิดจากการทําธุรกรรมเพิ มเติม บริษัทจัดการจะยังคง
มีไว้ซึ งธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ดังกล่าวต่อไปก็ได้

ให้บริษัทจัดการจัดทํารายงานโดยระบุวันที ทรัพย์สินนั นมีมูลค่าเกินอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดพร้อมสาเหตุ และส่งรายงาน
ดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมทราบภายในสามวันทําการนับแต่วันที ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์นั นมีมูลค่า
เกินอัตราส่วนที กําหนด พร้อมทั งจัดทําสําเนารายงานดังกล่าวไว้ที บริษัทจัดการเพื อให้สํานักงานสามารถตรวจสอบได้

3.13.1.17 ให้บริษัทจัดการคํานวณอัตราส่วนการลงทุนหรือมีไว้ซึ งใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิง
ไทย หน่วยลงทุนของกองทุนรวมพันธบัตรเอเชีย หรือธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 
(1) ในกรณีของใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย ให้นับมูลค่าของหลักทรัพย์อ้างอิงของใบแสดง
สิทธิดังกล่าว รวมในอัตราส่วนสําหรับหลักทรัพย์อ้างอิงดังกล่าวที กําหนดในโครงการนี โดยถือเสมือนหนึ งว่ากองทุนได้ลงทุน
หรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์อ้างอิงนั นโดยตรง ทั งนี บริษัทจัดการอาจไม่นับมูลค่าของใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที เกิดจากหลัก
ทรัพย์อ้างอิงไทยรวมในอัตราส่วนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญาที กําหนดตามข้อ 3.13.1.2 3.13.1.3 3.7.1.4
และข้อ 3.13.1.7 ก็ได้

มูลค่าของหลักทรัพย์อ้างอิงที นํามาคํานวณรวมในอัตราส่วนตามวรรคหนึ งให้มีมูลค่าเท่ากับมูลค่าใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์
ที เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทยที กองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้

(2) ในกรณีของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมพันธบัตรเอเชียบริษัทจัดการจะคํานวณอัตราส่วนการลงทุนโดยวิธีใดวิธีหนึ งดังต่อ
ไปนี 
(ก) นับมูลค่าของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมพันธบัตรเอเชียที กองทุนได้ลงทุนในหรือมีไว้ซึ งหน่วยลงทุนดังกล่าว หรือ
(ข) นับมูลค่าของทรัพย์สินที กองทุนรวมพันธบัตรเอเชียดังกล่าวลงทุนหรือมีไว้ รวมในอัตราส่วนสําหรับทรัพย์สินที กําหนดไว้
ในโครงการนี โดยถือเสมือนหนึ งว่ากองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินนั นโดยตรง
(3) ในกรณีของธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ บริษัทจัดการจะคํานวณอัตราส่วนการลงทุนใน หรือมีไว้ซึ งการให้ยืมหลักทรัพย์
โดยให้นับมูลค่าทรัพย์สินที ให้ยืมรวมในอัตราส่วนสําหรับหลักทรัพย์ที กําหนดไว้ในข้อ 3.13.1.2 3.13.1.3 3.13.1.4 และ
3.13.1.7 โดยถือเสมือนหนึ งว่ากองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์นั นอยู่ ทั งนี บริษัทจัดการอาจไม่นับรวมในอัตราส่วนที 
คํานวณตามคู่สัญญาที กําหนดตามข้อ 3.13.1.2 3.13.1.3 3.13.1.4 และ 3.13.1.7 ก็ได้

3.13.1.18 ในการคํานวณอัตราส่วนตามข้อ 3.13.1.2 และ ข้อ 3.13.1.3 ให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี รวม
ทั งเงื อนไขตามข้อ 3.13.1.18 ด้วย
(1) ในกรณีที ทรัพย์สินดังกล่าวมีผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกัน บริษัทจัดการจะคํานวณอัตราส่วนที ผู้ออก
ทรัพย์สินหรือผู้ที เป็นคู่สัญญาดังกล่าว หรือคํานวณอัตราส่วนผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกัน แล้วแต่กรณีก็ได้
(2) ในกรณีที ทรัพย์สินมีบุคคลมากกว่าหนึ งรายเป็นผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกัน บริษัทจัดการจะเลือก
คํานวณอัตราส่วนที ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกันรายใดรายหนึ งก็ได้

3.13.1.19 การคํานวณอัตราส่วนที ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกันตามข้อ 3.13.1.14 จะทําได้ต่อเมื อบุคคลดัง
กล่าวได้ทําการรับรองตลอดไป รับอาวัลทั งจํานวน สลักหลังโอนประเภทมีสิทธิไล่เบี ยโดยไม่มีข้อกําหนดลบล้างหรือจํากัด
ความรับผิดของผู้สลักหลัง หรือค้ําประกันต้นเงินและดอกเบี ยเต็มจํานวนแบบไม่มีเงื อนไข

3.13.1.20 ในกรณีที ตราสารแห่งหนี หรือ ตราสารกึ งหนี กึ งทุน ในขณะที ลงทุนหรือในขณะที ได้มาเป็นทรัพย์สินของกองทุน มี
มูลค่าไม่เกินอัตราส่วนที กําหนดข้างต้น หากต่อมาตราสารแห่งหนี หรือตราสารกึ งหนี กึ งทุนนั น มีมูลค่าเกินอัตราส่วนดังกล่าว
โดยสาเหตุถูกปรับลดอันดับความน่าเชื อถือ ให้บริษัทดําเนินการแก้ไขอัตราส่วนให้เป็นไปตามที กําหนด ภายใน 30 วันนับแต่
วันที มีการประกาศให้ทราบถึงเหตุดังกล่าว เว้นแต่ในกรณีที มีเหตุจําเป็นและสมควรโดยได้รับผ่อนผันจากสํานักงาน

3.13.1.21 ในกรณีที ทรัพย์สินในขณะที ลงทุนหรือในขณะที ได้มาเป็นทรัพย์สินของกองทุน มีมูลค่าไม่เกินอัตราส่วนที กําหนด
ข้างต้น หากต่อมามีมูลค่าเกินอัตราส่วนดังกล่าวจากการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น บริษัทจัดการจะยังคงมีไว้ซึ งทรัพย์สินดัง
กล่าวต่อไป ก็ได้ให้บริษัทจัดการจัดทํารายงานโดยระบุชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินตามวรรคหนึ ง และ
วันที ทรัพย์สินนั นมีมูลค่าเกินอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดพร้อมสาเหตุ และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกอง
ทุนรวมทราบ ภายในสามวันทําการนับแต่วันที ทรัพย์สินนั นมีมูลค่าเกินอัตราส่วนที กําหนด พร้อมทั งจัดทําสําเนารายงานดัง
กล่าวไว้ที บริษัทจัดการ เพื อให้สํานักงานสามารถตรวจสอบได้

3.13.1.22 ในกรณีที การรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นเป็นผลให้กองทุนรวมเป็นผู้ถือหุ้นที บริษัทใดเป็นผู้ออก เพื อเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนรวม เมื อรวมกันทุกกองทุนรวมที บริษัทจัดการเป็นผู้รับผิดชอบดําเนินการเกินกว่าร้อยละ 25 ของจํานวนหุ้นที 
จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของบริษัทนั น บริษัทจัดการจะดําเนินการตามประกาศที สน. 24/2552 เรื อง การลงทุนและการมีไว้
เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุน ลงวันที  28 กรกฎาคม 2552 ดังนี คือ
(1) ปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศที กําหนดให้บริษัทจัดการสามารถรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นได้
(2) งดเว้นการใช้สิทธิออกเสียงในหุ้นจํานวนที เกินอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าว เว้นแต่กรณีที มีเหตุ
จําเป็นและสมควรโดยได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน และ
(3) กรณีที เป็นหุ้นของบริษัทจดทะเบียน และการได้มาซึ งหุ้นของบริษัทดังกล่าว เป็นผลให้กองทุนได้มา หรือเป็นผู้ถือหุ้นของ
บริษัทนั นจนถึงหรือข้ามจุดที ต้องทําคําเสนอซื อ บริษัทจัดการต้องดําเนินการเพื อให้ได้รับการยกเว้นการทําคําเสนอซื อโดย
การลดสัดส่วนการถือหุ้นหรือลดการมีอํานาจควบคุม หรือยื นคําขอผ่อนผันการทําคําเสนอซื อ ตามประกาศคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื อครอบงํากิจการ ทั งนี การ
ลดสัดส่วนการถือหุ้นดังกล่าว ให้บริษัทจัดการลดสัดส่วนตามสัดส่วนของหุ้นของบริษัทจดทะเบียนที แต่ละกองทุนได้มาจาก
การรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น

3.13.1. 23 ในกรณีที ทรัพย์สินในขณะที ลงทุนหรือในขณะที ได้มาเป็นทรัพย์สินของกองทุน มีมูลค่าไม่เกินอัตราส่วนที กําหนด
ข้างต้น หากต่อมามีมูลค่าเกินอัตราส่วนดังกล่าวโดยไม่เข้าลักษณะตามข้อ 3.13.1.6 ข้อ 3.13.1.17  19 และการเกิน
อัตราส่วนดังกล่าวมิได้เกิดจากการลงทุนหรือได้ทรัพย์สินมาเพิ มเติม บริษัทจัดการจะยังคงมีไว้ซึ งทรัพย์สินดังกล่าวต่อไปก็ได้

ให้บริษัทจัดการจัดทํารายงานโดยระบุชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินตามวรรคหนึ ง และวันที ทรัพย์สินนั น
มีมูลค่าเกินอัตราส่วนที กําหนดพร้อมสาเหตุ และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ทราบภายในสามวัน
ทําการ
นับแต่วันที ทรัพย์สินนั นมีมูลค่าเกินอัตราส่วนที กําหนด พร้อมทั งจัดทําสําเนารายงานดังกล่าวไว้ที บริษัทจัดการเพื อให้สํานักงาน
สามารถตรวจสอบได้

3.13.1.24 ข้อจํากัดการลงทุนข้างต้นจะไม่นํามาบังคับใช้ในกรณีที ปรากฏเหตุตามหัวข้อ “การเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม”
และบริษัทจัดการต้องดําเนินการเพื อเลิกกองทุนตามหัวข้อ “การดําเนินการของบริษัทจัดการเมื อเลิกกองทุนรวม”

สรุปอัตราส่วนการลงทุน : 

1. Total noninvestment grade : ลงทุนไม่เกินร้อยละ 100.00 
2. Noninvestment grade company limit : ลงทุนไม่เกินร้อยละ 25.00 
3. Investment grade company limit : ลงทุนไม่เกินร้อยละ 25 
4. Financial institution company limit : ลงทุนไม่เกินร้อยละ 25 
5. Individual fund limit : ลงทุนไม่เกินร้อยละ 25.00 
6. Total fund limit : ลงทุนไม่เกินร้อยละ 25.00 

3.13.2. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นในต่างประเทศ : 

สําหรับกองทุนที มีการลงทุนหรือเข้าเป็นคู่สัญญาในต่างประเทศ ให้บริษัทจัดการลงทุนหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นเพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุน ตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดดังต่อไปนี เพิ มเติมด้วย ทั งนี อัตราส่วนที คํานวณ
ตามประเภททรัพย์สิน ข้อกําหนดในการคํานวณอัตราส่วน และการดําเนินการเมื อมีเหตุที ทําให้ไม่เป็นไปตาม
อัตราส่วน ให้เป็นไปตามที กําหนดในข้อ 3.13.1. โดยอนุโลม

3.13.2.1 บริษัทจัดการอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินดังต่อไปนี เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม โดยไม่จํากัดอัตราส่วน
(1) เงินฝากในสถาบันการเงินต่างประเทศหรือตราสารหนี ที มีลักษณะคล้ายเงินฝากในต่างประเทศตามข้อ 3.12.2.2 ที มี
วัตถุประสงค์เพื อการดําเนินงาน
(2) ตราสารภาครัฐต่างประเทศตามข้อ 3.12.2.1 (1) ที มีอันดับความน่าเชื อถืออยู่ในสองอันดับแรก หรือสัญญาซื อขายล่วง
หน้าที มีสินค้าเป็นตราสารดังกล่าว
ในกรณีของกองทุนรวมเปิด มูลค่าของตราสารภาครัฐต่างประเทศตามข้อ (2) เมื อรวมกันแล้วต้องไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่า
ตราสารนั นในแต่ละรุ่น เว้นแต่เป็นกองทุนรวมเปิดที มีการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งล่วงหน้าซึ งระบุเวลาแน่นอน
(auto redemption) 

3.13.2.2 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งตราสารภาครัฐต่างประเทศที นอกเหนือจากข้อ 3.13.2.1 (2)หรือสัญญาซื อขาย
ล่วงหน้าที มีสินค้าเป็นตราสารดังกล่าว เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนได้โดยมีมูลค่ารวมกันทั งสิ นเมื อคํานวณเฉพาะผู้ออกหรือผู้
เป็นคู่สัญญารายนั น ไม่เกินร้อยละ 35 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั งนี ให้นับรวมกับอัตราส่วนการลงทุนในประเทศ
ด้วย

ในกรณีของกองทุนรวมเปิด มูลค่าของตราสารภาครัฐต่างประเทศตามวรรคหนึ ง ต้องไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าตราสารนั นใน
แต่ละรุ่น เว้นแต่เป็นกองทุนรวมเปิดที มีการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งล่วงหน้าซึ งระบุเวลาแน่นอน (auto
redemption) 

การคํานวณอัตราส่วนตามวรรคหนึ ง ให้นับตราสารตามวรรคหนึ งและทรัพย์สินทุกประเภทที ผู้ออกหรือผู้เป็นคู่สัญญารายดัง
กล่าวเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญา ซึ งกองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินเหล่านั น
รวมในอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าวด้วย

3.13.2.3 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งเงินฝากในสถาบันการเงินต่างประเทศที มีอันดับความน่าเชื อถืออยู่ในอันดับที 
สามารถลงทุนได้ โดยมีมูลค่ารวมกันทั งสิ นเมื อคํานวณเพาะสถาบันการเงินต่างประเทศรายนั น ไม่เกินร้อยละ 25 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

การคํานวณอัตราส่วนตามวรรคหนึ ง ให้นับมูลค่าของทรัพย์สินที กองทุนลงทุนหรือมีไว้ดังต่อไปนี รวมในอัตราส่วนดังกล่าว
1. ทรัพย์สินตามข้อ 3.13.2.4 วรรคหนึ ง และข้อ3.13.2.7 (1) ที สถาบันการเงินต่างประเทศรายเดียวกันเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู ้
รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญา
2. ทรัพย์สินตามข้อ 3.13.1.3 ข้อ 3.13.2.4 และข้อ 3.13.2.7 (1) ที ธนาคารพาณิชย์ซึ งเป็นสาขาของสถาบันการเงินต่าง
ประเทศรายนั นเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญา
ในกรณีที กองทุนมีเงินฝากตามวรรคหนึ ง หรือวรรคสอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื อการดําเนินงานของกองทุน ให้นับมูลค่าของเงิน
ฝากดังกล่าวรวมในอัตราส่วนตามวรรคหนึ ง

3.13.2.4 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินดังต่อไปนี ที บุคคลใดเป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลัก
หลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญา เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนได้ โดยมีมูลค่ารวมกันทั งสิ นเมื อคํานวณเฉพาะผู้ออก ผู้สั งจ่าย
ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญารายนั น ไม่เกินร้อยละ 25 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั งนี 
ให้นับรวมกับอัตราส่วนการลงทุนในประเทศด้วย
(1) ตราสารแห่งหนี ต่างประเทศตามข้อ 3.12.2.1 
(2) หน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศตามข้อ 3.12.2.1 (3) 
(3) สัญญาซื อขายล่วงหน้า ตามข้อ 3.12.2.3 ที คู่สัญญามีอันดับความน่าเชื อถืออยู่ในอันดับที สามารถลงทุนได ้(investment
grade) 
(4) เงินฝากในสถาบันการเงินต่างประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื อการลงทุน
(5) ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิง ที มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นพันธบัตร หรือหุ้นกู้ที ไม่ใช่หุ้นกู้อนุพันธ์
ตามข้อ 13.2.2.5 ทั งนี เฉพาะที มีอันดับความน่าเชื อถืออยู่ในอันดับที สามารถลงทุนได ้(investment grade)
(6) หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และตราสารของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศ ตามข้อ 13.2.2.6

3.13.2.5 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินที กลุ่มกิจการใดเป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้คํ้า
ประกัน หรือคู่สัญญา เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนได้ โดยมีมูลค่ารวมกันทั งสิ นของกลุ่มกิจการนั นไม่เกินอัตราอย่างใดอย่าง
หนึ งดังต่อไปนี แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า
(1) ร้อยละสามสิบของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน
(2) อัตราที คํานวณได้จากนํ้าหนักของกลุ่มกิจการดังกล่าวในตัวชี วัด (benchmark) ของกองทุนนั นรวมกับร้อยละสิบของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนนั น ทั งนี ตัวชี วัดดังกล่าวต้องเป็นดัชนีหรือองค์ประกอบของดัชนี ที มีการเผยแพร่อย่างกว้างขวาง
และสอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนั น

3.13.2.6 การลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินที บริษัทในกลุ่มกิจการใดเป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย หรือคู่สัญญา เพื อเป็นทรัพย์สินของกอง
ทุน หากทรัพย์สินดังกล่าวเป็นองค์ประกอบที ใช้ในการคํานวณตัวชี วัด (benchmark) ของกองทุนนั น บริษัทจัดการอาจลงทุน
หรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินดังกล่าวโดยมีมูลค่ารวมกันทั งสิ นเมื อคํานวณเฉพาะผู้ออก ผู้สั งจ่าย หรือคู่สัญญารายนั น ไม่เกินอัตราที 
คํานวณได้จากนํ้าหนักของทรัพย์สินดังกล่าวในตัวชี วัดรวมกับร้อยละสิบของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั งนี เฉพาะใน
กรณีที อัตราดังกล่าวสูงกว่าอัตราส่วนที กําหนดไว้ในข้อ 3.13.2.2 ข้อ 3.13.2.4 และข้อ 3.13.2.7 แล้วแต่กรณี

มิให้นําความในข้อ 3.13.2.2 ข้อ 3.13.2.4 และข้อ 3.13.2.7 มาใช้บังคับกับกรณีตามวรรคหนึ ง

3.13.2.7 บริษัทจัดการอาจลงทุน หรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินอื นนอกเหนือจากกรณีที กําหนดไว้ในข้อ 3.13.2.2  3.13.2.3 และข้อ
3.13.2.4 เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมตามอัตราส่วนดังต่อไปนี 
(1) การลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินดังกล่าวซึ งบุคคลใดเป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่
สัญญา ต้องมีมูลค่ารวมกันทั งสิ นเมื อคํานวณเฉพาะผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญา
รายนั น ไม่เกินร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
(2) การลงทุนในหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินตาม (1) เมื อคํานวณรวมทุกบุคคลที เป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง
ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญาแล้วต้องมีมูลค่ารวมกันทั งสิ นไม่เกินร้อยละ15 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

3.13.2.8 ในกรณีของกองทุนรวม ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมลงทุนหรือมีไว้ซึ งเงินฝาก บัตรเงินฝาก ตั วแลกเงิน หรือตั ว
สัญญาใช้เงิน ที ธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ บรรษัทตลาดรอง
สินเชื อที อยู่อาศัย หรือสถาบันการเงินที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น หรือธนาคารต่างประเทศเป็นผู้ออกหรือคู่สัญญา เป็นจํานวน
ที มีมูลค่ารวมโดยเฉลี ยไม่เกิน ร้อยละ 45 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ในรอบระยะเวลาบัญชี หรือในรอบอายุ
ของกองทุนรวมสําหรับกองทุนรวมที มีอายุน้อยกว่า 1 ปีแล้วแต่กรณี โดยให้นับรวมเงินฝากในประเทศและต่างประเทศ ทั งนี 
ไม่ว่ากรณีใด มิให้คํานวณเงินฝากในบัญชีเงินฝากเพื อการดําเนินงานของกองทุนเข้าในอัตราส่วนดังกล่าว
อัตราส่วนตามวรรคหนึ งมิให้นํามาใช้บังคับกับกองทุนรวมที มีการกําหนดอายุโครงการตั งแต่หนึ งปีขึ นไป ทั งนี เฉพาะในระยะ
เวลาหกเดือนก่อนวันครบกําหนดอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม
ในกรณีที เงินฝากหรือตราสารแห่งหนี ที มีลักษณะคล้ายเงินฝากที กองทุนรวมลงทุนในหรือมีไว้เกินอัตราส่วนที กําหนดตามวรรค
หนึ ง ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินดังกล่าวให้มีมูลค่ารวมโดยเฉลี ยไม่เกินร้อยละ 45 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมภายในสามสิบวันนับแต่วันสิ นรอบปีบัญชีนั น ทั งนี ให้คํานวณอัตราส่วนการลงทุนหรือมีไว้ซึ ง
ทรัพย์สินดังกล่าว โดยเฉลี ยตั งแต่วันแรกของรอบปีบัญชีนั นจนถึงวันที ทรัพย์สินนั นมีมูลค่าเป็นไปตามอัตราส่วนดังกล่าว
เมื อบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ปฏิบัติตามวรรคสามแล้ว ให้บริษัทรายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมทราบภายใน
วันทําการถัดจากวันที ทรัพย์สินนั นมีมูลค่ารวมโดยเฉลี ยไม่เกินร้อยละ 45 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม เพื อให้ผู้
ดูแลผล ประโยชน์ของกองทุนรวม ตรวจสอบการปฏิบัติดังกล่าว ทั งนี บริษัทต้องดําเนินการให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน
รวมแจ้งให้สํานักงานทราบภายในห้าวันนับแต่วันที ได้รับรายงานจากบริษัทด้วย
หากบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถปฏิบัติตามวรรคสามได้ สํานักงานอาจสั งให้บริษัทเลิกกองทุนรวมนั น

3.13.2.9 ในกรณีที มีเหตุจําเป็นและสมควร เพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนอันเนื องมาจากปัญหาความผันผวน
(fluctuation) ของตลาดเงินและตลาดทุนในวงกว้างในรอบปีบัญชีใด บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจขอผ่อนผันต่อสํานักงาน
เพื อไม่ต้องนําการลงทุนในหรือมีไว้ซึ งเงินฝาก บัตรเงินฝาก ตั วแลกเงิน หรือตั วสัญญาใช้เงิน ในช่วงเวลาที เกิดความผันผวนดัง
กล่าวมารวมคํานวณอัตราส่วนการลงทุนตามข้อ 3.13.2.8 ได้สําหรับรอบปีบัญชีนั น

3.13.2.10 บริษัทจัดการอาจลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้าที มีคู่สัญญาเป็นศูนย์ซื อขายสัญญาซื อขายล่วงหน้าโดยไม่จํากัด
อัตราส่วนของคู่สัญญา

3.13.2.11 การคํานวณมูลค่าการลงทุนหรือมีไว้ซึ งสัญญาซื อขายล่วงหน้าเพื อการคํานวณอัตราส่วนการลงทุนตามข้อ 3.13.2.2
และข้อ 3.13.2.4 ให้นับมูลค่าที คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งมีหน้าที ต้องชําระตามสัญญาซื อขายล่วงหน้า รวมคํานวณในอัตราส่วนของ
บุคคลที เป็นคู่สัญญาดังกล่าว เว้นแต่กรณีที กองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้ซึ งสัญญานั น ในศูนย์ซื อขายสัญญาซื อขายล่วงหน้า
บริษัทจัดการไม่ต้องคํานวณมูลค่าและอัตราส่วนตามที กําหนดในข้อดังกล่าว

3.13.2.12 ในการคํานวณอัตราส่วนตามข้อ 3.13.2.2 และ ข้อ 3.13.2.4 ให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี รวม
ทั งเงื อนไขตามข้อ 3.13.2.13 ด้วย
(1) ในกรณีที ทรัพย์สินดังกล่าวมีผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกัน บริษัทจัดการจะคํานวณอัตราส่วนที ผู้ออก
ทรัพย์สินหรือผู้ที เป็นคู่สัญญาดังกล่าว หรือคํานวณอัตราส่วนผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกัน แล้วแต่กรณีก็ได้
(2) ในกรณีที ทรัพย์สินมีบุคคลมากกว่าหนึ งรายเป็นผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกัน บริษัทจัดการจะเลือก
คํานวณอัตราส่วนที ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกันรายใดรายหนึ งก็ได้

3.13.2.13 การคํานวณอัตราส่วนที ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกันตามข้อ 3.13.2.12 จะทําได้ต่อเมื อบุคคลดัง
กล่าวได้ทําการรับรองตลอดไป รับอาวัลทั งจํานวน สลักหลังโอนประเภทมีสิทธิไล่เบี ยโดยไม่มีข้อกําหนดลบล้างหรือจํากัด
ความรับผิดของผู้สลักหลัง หรือค้ําประกันต้นเงินและดอกเบี ยเต็มจํานวนแบบไม่มีเงื อนไข

3.13.2.14 ในกรณีที ตราสารแห่งหนี ในขณะที ลงทุนหรือในขณะที ได้มาเป็นทรัพย์สินของกองทุน มีมูลค่าไม่เกินอัตราส่วนที 
กําหนดข้างต้น หากต่อมาตราสารแห่งหนี มีมูลค่าเกินอัตราส่วนดังกล่าวโดยสาเหตุ ถูกปรับลดอันดับความน่าเชื อถือให้บริษัท
ดําเนินการแก้ไขอัตราส่วนให้เป็นไปตามที กําหนดภายใน 30 วันนับแต่วันที มีการประกาศให้ทราบถึงเหตุดังกล่าว เว้นแต่ใน
กรณีที มีเหตุจําเป็นและสมควรโดยได้รับผ่อนผันจากสํานักงาน

3.13.2.15 ในกรณีที ทรัพย์สินในขณะที ลงทุนหรือในขณะที ได้มาเป็นทรัพย์สินของกองทุน มีมูลค่าไม่เกินอัตราส่วนที กําหนด
ข้างต้น หากต่อมามีมูลค่าเกินอัตราส่วนดังกล่าวจากการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น บริษัทจัดการจะยังคงมีไว้ซึ งทรัพย์สินดัง
กล่าวต่อไปก็ได้

ให้บริษัทจัดการจัดทํารายงานโดยระบุชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินตามวรรคหนึ ง และวันที ทรัพย์สินนั น
มีมูลค่าเกินอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดพร้อมสาเหตุ และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ทราบ
ภายในสามวันทําการนับแต่วันที ทรัพย์สินนั นมีมูลค่าเกินอัตราส่วนที กําหนด พร้อมทั งจัดทําสําเนารายงานดังกล่าวไว้ ที บริษัท
จัดการเพื อให้สํานักงานสามารถตรวจสอบได้

3.13.2.16 ในกรณีที ทรัพย์สินในขณะที ลงทุนหรือในขณะที ได้มาเป็นทรัพย์สินของกองทุน มีมูลค่าไม่เกินอัตราส่วนที กําหนด
ข้างต้น หากต่อมามีมูลค่าเกินอัตราส่วนดังกล่าวโดยไม่เข้าลักษณะตาม 3.13.2.8 ข้อ 3.13.2.14 และข้อ 3.13.2.15 และการ
เกินอัตราส่วนดังกล่าวมิได้เกิดจากการลงทุนหรือได้ทรัพย์สินมาเพิ มเติม บริษัทจัดการจะยังคงมีไว้ซึ งทรัพย์สินดังกล่าวต่อไป
ก็ได้

ให้บริษัทจัดการจัดทํารายงานโดยระบุชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินตามวรรคหนึ ง และวันที ทรัพย์สินนั น
มีมูลค่าเกินอัตราส่วนที กําหนดพร้อมสาเหตุ และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ทราบภายในสามวัน
ทําการนับแต่วันที ทรัพย์สินนั นมีมูลค่าเกินอัตราส่วนที กําหนด พร้อมทั งจัดทําสําเนารายงานดังกล่าวไว้ที บริษัทจัดการเพื อให้
สํานักงานสามารถตรวจสอบได้

3.13.2.17 ข้อจํากัดการลงทุนข้างต้นจะไม่นํามาบังคับใช้ในกรณีที ปรากฏเหตุตามหัวข้อ “การเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม”
และบริษัทจัดการต้องดําเนินการเพื อเลิกกองทุนตามหัวข้อ “การดําเนินการของบริษัทจัดการเมื อเลิกกองทุนรวม”

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) : 

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.3. รายละเอียดเพิ มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : 

ไม่มี

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 โทรสาร

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

บริษัทจัดการจะเสนอขายหน่วยลงทุนในระยะเวลาเสนอขายครั งแรกที ระบุไว้ในหนังสือชี ชวน โดยเริ มตั งแต่เวลาเปิดทําการ
ของบริษัทจัดการ หรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ถึงเวลา 15.30 น.

5.2.1 การขอรับหนังสือชี ชวนและเอกสารการจองซื อ
ผู้สนใจจองซื อหน่วยลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี ชวน และ เอกสารการจองซื อได้ที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื อคืน ทุกวัน ระหว่าง เวลาทําการ

5.2.2 วิธีการเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน
ในกรณีที ไม่เคยมีบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน ผู้สนใจลงทุนต้องเปิดบัญชีดังกล่าวก่อน โดยกรอกรายละเอียดในใบคําขอเปิดบัญชีผู้
ถือหน่วยลงทุน และเอกสารที กําหนดอย่างถูกต้องและตามความเป็นจริง พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน ตามที บริษัทจัดการ
กําหนดในการเปิดบัญชีซึ งลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง

ผู้จองซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนต้องรับทราบและยินยอมที จะปฏิบัติตามเงื อนไขที กําหนดในใบคําขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน
และใบคําขอเปลี ยนแปลงข้อมูล รวมทั งเงื อนไขอื น ๆ ที บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะกําหนดต่อไป ซึ งจะติดประกาศไว้ที 
บริษัทจัดการ หรือมีจดหมายเพื อแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ ทั งนี กรณีบริษัทจัดการจะแก้ไขเปลี ยนแปลงวิธีการเปิดบัญชี
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยติดประกาศไว้ที บริษัทจัดการ และสํานักงานของผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื อคืน

5.2.3 เอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชี
1. กรณีบุคคลธรรมดา
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรประจําตัวข้าราชการ หรือสําเนาบัตรประจําตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือสําเนา
หนังสือเดินทางซึ งลงนามรับรองความถูกต้อง

2. กรณีนิติบุคคล
(1) สําเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์
(2) สําเนาหนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับ
(3) ตัวอย่างลายมือชื อผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล และเงื อนไขการลงนาม
(4) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล

ทั งนี เอกสารต่าง ๆ ต้องลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง

5.2.4 วิธีการจองซื อหน่วยลงทุน
เมื อผู้สนใจจองซื อหน่วยลงทุนมีบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน แล้ว สามารถจองซื อหน่วยลงทุนด้วยตนเองที บริษัทจัดการหรือผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ได้ตามราคาเสนอขายหน่วยลงทุนในการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก โดยกรอกใบคําสั งซื อ
หน่วยลงทุนให้ครบถ้วนพร้อมชําระเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุน โดยผู้สั งซื อจะต้องสั งซื อหน่วยลงทุนไม่ตํ่ากว่า 50,000 บาท

5.2.5 การรับชําระ และการเก็บรักษาเงินค่าซื อหน่วยลงทุน
ผู้จองซื ออาจชําระเป็นเงินสด หรือชําระเป็นเช็ค ดราฟต์ หรือวิธีอื นใด โดยการชําระเป็นเช็ค ดราฟต์ หรือวิธีอื นใดผู้จองซื อต้อง
ขีดคร่อมเฉพาะสั งจ่าย “บัญชีจองซื อหน่วยลงทุนของ บลจ.แอสเซท พลัส จํากัด” ซึ งเป็นบัญชีกระแสรายวัน ที เปิดไว้กับ
ธนาคารดังต่อไปนี ซึ งดอกเบี ยรับหรือผลประโยชน์ใดๆ ที ได้รับจากบัญชีจองซื อหน่วยลงทุนข้างต้น บริษัทจัดการจะดําเนินการ
ให้เป็นผลประโยชน์ต่อกองทุน
• ธนาคารกสิกรไทย สาขาราษฎร์บูรณะ
• ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาพระรามที  3
• ธนาคารกรุงเทพ สาขาสาทร
• ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาถนนวิทยุ
บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงเพิ มเติมบัญชีดังกล่าว โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ โดยจะติดประกาศไ
ที ที ทําการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

ทั งนี ในการชําระเงินไม่ว่าด้วยวิธีใด หากมิใช่กรณีที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิดอื นภายใต้การ
จัดการของบริษัทจัดการเพื อจองซื อหน่วยลงทุนของกองทุน บริษัทจัดการต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้ก่อนระยะเวลาเสนอ
ขายครั งแรกจะสิ นสุด

ในกรณีที ผู้จองซื อชําระเป็นเงินสด หรือวิธีอื นใดที สามารถเรียกเก็บเงินได้ทันที ผู้จองซื อสามารถจองซื อได้ภายในเวลา 15.30
น. แต่หากผู้จองซื อชําระเป็นเช็ค ดราฟต์ หรือวิธีอื นใดที ต้องส่งเรียกเก็บเงินและทราบผลในวันทําการถัดไป ผู้จองซื อต้อง
ชําระค่าซื อหน่วยลงทุนภายในเวลา 12.00 น.

การจองซื อหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื อบริษัทจัดการได้รับเงินค่าซื อหน่วยลงทุนครบตามจํานวนเงินที สั งซื อ และได้ทํา
รายการขายหน่วยลงทุนแล้ว เพื อให้บริษัทจัดการจัดสรรหน่วยลงทุน ผู้จองซื อหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกคําสั งจองซื อ
หน่วยลงทุนนั นได้เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

ในกรณีที ผู้จองซื อหน่วยลงทุนชําระเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุนเป็นเช็ค ดราฟต์ หรือวิธีอื นใดซึ งถูกปฏิเสธการจ่ายเงิน บริษัท
จัดการจะดําเนินการยกเลิกรายการจองซื อหน่วยลงทุนนั นและแจ้งให้ผู้จองซื อทราบ
บริษัทจัดการจะนําเงินที ได้รับจากการจองซื อหน่วยลงทุนนี เก็บรักษาไว้ในบัญชีเงินฝากในนาม “บัญชีจองซื อหน่วยลงทุนของ
บลจ. แอสเซท พลัส จํากัด” 

5.2.6 การจัดสรรหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื อโดยคํานวณจากจํานวนเงินที ได้รับชําระหารด้วยมูลค่าที ตราไว้ โดยจํานวน
หน่วยลงทุนที ได้รับจัดสรรจะคํานวณตามหลักสากลเป็นตัวเลขทศนิยม 5 ตําแหน่งแต่ใช้ทศนิยม 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยม
ตําแหน่งที  5 ทิ ง

กรณีที ผู้จองซื อชําระค่าจองซื อหน่วยลงทุนเป็นเช็ค ดราฟต์ ตั วแลกเงิน คําสั งจ่ายเงิน หรือวิธีอื นใด บริษัทจัดการจะจัดสรร
หน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื อหน่วยลงทุน ณ วันที บริษัทจัดการ สามารถเรียกเก็บเงินจากเช็ค ดราฟต์ ตั วแลกเงิน คําสั งจ่ายเงิน
หรือวิธีการอื นใดได้เรียบร้อยแล้ว และวันที บริษัทจัดการได้รับเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุนจะต้องอยู่ระหว่างระยะเวลาเสนอขาย
โดยบริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนตามหลักการ “จองซื อก่อนได้ก่อน” 

ในกรณีที จํานวนเงินที ระบุในใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนไม่ตรงกับจํานวนเงินที บริษัทจัดการได้รับชําระ บริษัทจัดการจะจัดสรร
หน่วยลงทุนให้ตามจํานวนเงินที ได้รับชําระเป็นเกณฑ์
ในกรณีที การจองซื อหน่วยลงทุนนั นมีผลให้จํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินจํานวนหน่วยลงทุนที ได้รับอนุมัติจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนโดยใช้หลักการ “จองซื อก่อนได้ก่อน” ตามคําสั งซื อที สามารถเรียก
เก็บเงินได้ ในกรณีที จองซื อพร้อมกัน และมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรร บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรหน่วยลงทุน
ที เหลืออยู่ให้ผู้จองซื อ ที จองซื อพร้อมกันนั นตามสัดส่วนจํานวนหน่วยลงทุนที ผู้จองซื อแต่ละรายจองซื อเข้ามา (Pro Rata)
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทั งหมดก็ได้โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้
ทราบล่วงหน้า

ในกรณีที บริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการจัดสรรหน่วยลงทุนมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือหน่วย
ลงทุน หรือต่อชื อเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะจัดสรรหรือไม่
จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทั งหมดก็ได้ โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ผู้จองซื อทราบล่วงหน้า

5.2.7 การคืนเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุน
ในกรณีที ผู้จองซื อหน่วยลงทุนในการเสนอขายครั งแรกไม่ได้รับการจัดสรรไม่ว่าทั งหมด หรือบางส่วน และ/หรือในกรณีที 
บริษัทจัดการต้องยุติโครงการจัดการเนื องจากไม่สามารถจําหน่ายให้แก่ประชาชนได้ถึง 35 ราย หรือในกรณีที มีการจัดสรร
หน่วยลงทุนให้แก่บุคคลใด หรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกินกว่าหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด
บริษัทจัดการจะแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันสิ นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุน
ครั งแรก และจะคืนเงินค่าซื อหน่วยลงทุนส่วนที ไม่ได้รับการจัดสรรพร้อมดอกเบี ย (ถ้ามี) ให้ผู้จองซื อตามวิธีการรับเงินค่าขาย
คืนหน่วยลงทุนที ผู้จองซื อระบุไว้ในใบคําขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน ภายใน 1 เดือน นับแต่วันสิ นสุดการเสนอขายหน่วย
ลงทุนครั งแรก หรือนับตั งแต่วันปิดการเสนอขายแล้วแต่กรณี เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ให้ดําเนินการโครงการจัดการต่อไปได้ หากบริษัทจัดการไม่สามารถคืนเงินพร้อมดอกเบี ย (ถ้าม)ี อันเนื องจากความผิด
พลาดของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะชําระดอกเบี ยในอัตราไม่ต่ํากว่าร้อยละเจ็ดครึ งต่อปี นับแต่วันที ครบกําหนดเวลาดัง
กล่าวข้างต้น ถึงวันที บริษัทจัดการชําระเงินค่าจองซื อคืนจนครบถ้วน

5.2.8 เงื อนไขการขายหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะปฏิเสธคําสั งซื อหากผู้ลงทุนไม่ใช่ "ผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย"

บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนภายในประเทศไทย และมีวัตถุประสงค์ที จะไม่เสนอขาย
หน่วยลงทุนของกองทุนกับหรือเพื อประโยชน์ของประเทศสหรัฐอเมริกา พลเมืองสหรัฐอเมริกา รวมถึงผู้ที มีหนังสือเดินทางของ
ประเทศสหรัฐอเมริกาหรือผู้ที มีถิ นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา หรือบุคคลซึ งโดยปกติมีถิ นที อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกอง
ทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าวและบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนซึ งจัดให้มีขึ นและดําเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา บริษัทจัดการจึงขอ
สงวนสิทธิที จะปฏิเสธหรือระงับการสั งซื อ การจัดสรร และ/หรือการโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมสําหรับผู้
ลงทุนที เป็นบุคคลอเมริกัน (US person) ดังที กล่าวมาข้างต้น เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก

ในการชําระค่าซื อหน่วยลงทุน หากมิใช่กรณีที ผู้จองซื อหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอื นที จัดตั งโดยบริษัท
จัดการเพื อจองซื อหน่วยลงทุนของกองทุนนี ผู้จองซื อจะต้องชําระค่าซื อหน่วยลงทุนด้วยเงินจนเต็มมูลค่า จะหักกลบลบหนี กับ
บริษัทจัดการไม่ได้

การจองซื อหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื อบริษัทจัดการได้รับเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวนและได้ทํารายการขายหน่วย
ลงทุนแล้ว เพื อให้บริษัทจัดการจัดสรรหน่วยลงทุนและผู้จองซื อจะไม่สามารถยกเลิกคําสั งจองซื อหน่วยลงทุนนั นได้ เว้นแต่ จะ
ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธการจองซื อตามคําสั งจองซื อหน่วยลงทุน ในกรณีที บริษัทจัดการได้
พิจารณาแล้วว่าการจองซื อในกรณีดังกล่าวมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรือต่อชื อเสียง
หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ

สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ นหลังจากนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการจองซื อหน่วยลงทุนของผู้จองซื อ
หน่วยลงทุนแล้วเท่านั น

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

 

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

บริษัทจัดการจะเสนอขายหน่วยลงทุนระหว่างการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกเท่านั น โดยจะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนภาย
หลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก

7. การรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

7.1. ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 บริษัทจัดการ

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.3. วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 รับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.4.1 บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติดังนี 

1. บริษัทจัดการจะรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติไม่เกินปีละ 4 ครั ง โดยบริษัทจัดการจะแจ้งกําหนดวันทําการรับซื อคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบทางไปรษณีย์ ภายใน 30 วันนับตั งแต่วันถัดจากวันจดทะเบียนกองทรัพย์สิน
เป็นกองทุนรวม

ทั งนี บริษัทจัดการจะรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายที มีชื อปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วย
ลงทุน ณ เวลา 8.00 น. ของวันที บริษัทจัดการกําหนดให้มีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

ในการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ บริษัทจัดการมีนโยบายที จะรับซื อคืนเป็นจํานวนเงินที จัดสรรจากเงินสดรับที ได้จาก
ดอกเบี ย และ/หรือกําไรจากเงินลงทุนของตราสารแห่งหนี หรือหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นที กองทุนลงทุน หลังหักค่าใช้จ่าย
ของกองทุน (ถ้ามี) โดยจะจัดสรรเป็นจํานวนเงินที เท่าๆ กันสําหรับแต่ละหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน กรณีที กองทุนได้รับผลกระทบจากการได้รับชําระเงิน
ตามตราสารหนี หรือหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นที กองทุนลงทุนไว้ แตกต่างไปจากเงื อนไขที กําหนด โดยบริษัทจะประกาศใ
ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบในเวปไซต์ของบริษัทจัดการ

2. สําหรับการรับซื อคืนหน่วยลงทุนงวดสุดท้าย บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติที เหลือทั งหมดของผู้
ถือหน่วยลงทุนทุกราย ณ วันครบอายุโครงการ

7.4.2  การจัดสรรเงินให้แก่ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุน
ยกเว้นในกรณีตามข้อ “การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน” หรือ “การไม่ขายหรือไม่
รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน” หรือ “การหยุดรับซื อคืนหน่วยลงทุน” บริษัทจัดการจะจัดสรร
เงินให้แก่ ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยคํานวณจากราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ณ สิ นวันที บริษัทจัดการดําเนินการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติ หากวันดังกล่าวตรงกับวันหยุดจะเลื อนเป็นวันทําการถัดไป

บริษัทจัดการจะคํานวณจํานวนหน่วยลงทุนที จะรับซื อคืนอัตโนมัติ โดยหารจํานวนเงินที จะรับซื อคืนด้วยราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการรับซื อคืนนั น ทั งนี จํานวนหน่วยลงทุนที คํานวณได้จะเป็นตัวเลขทศนิยม 4 ตําแหน่ง โดยตัด
ทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง

บริษัทจัดการจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในทะเบียนหน่วยลงทุน ในวันทําการถัดจากวันทําการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนจํานวนนั น

7.4.3 การชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน ภายใน 5 วันทําการ นับตั งแต่วันถัดจากวัน
ที ทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ในการชําระเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนให้
แก่ ผู้ถือหน่วยลงทุนตามวิธีการที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในใบคําขอเปิดบัญชี ผู้ถือหน่วยลงทุน หรือใบคําสั งขายคืนหน่วย
ลงทุน

7.4.4  เงื อนไขในการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ตกลงสั งขายคืนหน่วยลงทุน และยินยอมให้บริษัทจัดการรับซื อหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
ตามกําหนดเวลาที บริษัทจัดการกําหนด

นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก้ผู้ถือหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ ภายใน 5 วันทําการ
นับตั งแต่วันถัดจากวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมติั

การสั งขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื อบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ได้รับคําสั งขายคืนหน่วย
ลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุน และได้ทํารายการรับซื อคืนหน่วยลงทุนแล้ว

บริษัทจัดการจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในทะเบียนหน่วยลงทุนในวันทําการถัดจากวันทําการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนจํานวนนั น

7.5. ระยะเวลาในการรับซื อคืน :  ไม่เกินปีละ 4 ครั งตามที บริษัทจัดการกําหนด

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน : 

1) บริษัทจัดการจะรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติไม่เกินปีละ 4 ครั ง โดยบริษัทจัดการจะแจ้งวันที จะดําเนินการรับซื อคืน
หน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบทางไปรษณีย์ ภายใน 30 วันนับตั งแต่วันถัดจากวันจดทะเบียนกองทรัพย์สิน
เป็นกองทุนรวม
2) สําหรับการรับซื อคืนหน่วยลงทุนงวดสุดท้าย บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติที เหลือทั งหมด
ของผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย ณ วันครบอายุโครงการ

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.9. รายละเอียดเพิ มเติม : 

8. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

8.1. ช่องทางการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

 บริษัทจัดการ

8.2. รายละเอียดการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการที บริษัทจัดการ
กําหนดให้สามารถสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ เข้ากองทุนนี ระหว่างการเสนอขายครั งแรก
การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนดังกล่าวหมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนหนึ ง (กองทุนต้นทาง) เพื อซื อหน่วยลงทุนของ
อีกกองทุนหนึ ง (กองทุนปลายทาง) โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนจาก กองทุนต้นทางซึ งได้หัก
ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เพื อไปชําระค่าซื อหน่วยลงทุนกองทุนปลายทาง ในกรณีที กองทุนต้นทางใดมี
การคิดค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามระยะเวลาการถือหน่วยลงทุน การคํานวณหน่วยลงทุนที จะขายคืนจาก
กองทุนต้นทาง จะใช้เกณฑ์การคํานวณโดยระบบ “เข้าก่อน ออกก่อน (FIFO)”

9. การชําระค่ารับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน : 

กรณีบริษัทจัดการไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน และจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื นแทน บริษัทจัดการจะกําหนดขั นตอนการดําเนินการต่อไป โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานก่อน และไม่
ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ โดยขั นตอนที กําหนดดังกล่าวต้องสามารถปฏิบัติได้จริง และเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมทุกราย และบริษัทจัดการจะต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วัน

10. การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิด
ไว้แล้วได้ ในกรณีดังต่อไปนี 
(1) บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที เข้าเหตุดังต่อไปนี โดยได้รับ
ความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(ก) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล หรือ
(ข) มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าวอยู่
นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม
(2) มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้ว แต่ในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการยังไม่ได้ชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุน บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลใน
รายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาโดยราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องนั นต่างจากราคารับซื อ
คืนหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไปและคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ถูกต้อง
(3) ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการกองทุนรวมพบว่า ราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุนไม่ถูกต้องและผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
โดยราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องนั นต่างจากราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป และคิดเป็น
อัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ถูกต้อง
การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามข้อ (1) (2)หรือ (3) บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 
(1) เลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนได้ไม่เกินสิบวันทําการนับแต่วันที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนนั น เว้นแต่ได้รับ
การผ่อนผันจากสํานักงาน
(2) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื อนกําหนดการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน
ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบเรื องดังกล่าวด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน
(3) แจ้งการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน พร้อมทั งจัดส่งรายงานที แสดงเหตุผลของการเลื อน และหลักฐานการได้รับความเห็น
ชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ (1) หรือการรับรองข้อมูลของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ (2) ต่อสํานักงานโดยพลัน ทั งนี 
บริษัทจัดการกองทุนรวมจะมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดําเนินการแทนก็ได้
(4) ในระหว่างการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าว ให้บริษัท
จัดการกองทุนรวมรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั น โดยต้องชําระค่าขายคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามลําดับวันที ส่งคําสั งขายคืนก่อน
หลัง

11. การไม่ขายไม่รับซื อคืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง : 

1. บริษัทจัดการจะไม่ขายหรือไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้ว หรือจะหยุดรับคําสั งซื อหรือ
คําสั งขายคืนหน่วยลงทุนได้ เฉพาะในกรณีที กําหนดไว้ ซึ งไม่เกินกรณีดังต่อไปนี 
(1) ตลาดหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิดทําการซื อขายได้ตามปกติ
(2) บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีดังต่อไปนี โดยได้รับความเห็น
ชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(ก) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล
(ข) ไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม หรือ
(ค) มีเหตุจําเป็นอื นใดเพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
ทั งนี การไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้ว หรือการหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนตาม
(ก) (ข) หรือ (ค) ให้กระทําได้ไม่เกินหนึ งวันทําการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน
(3) กองทุนรวมได้ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี เกิดขึ น ซึ งก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อกองทุนรวมอย่างมีนัยสําคัญ
(ก) ตลาดซื อขายหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิดทําการซื อขายได้ตามปกติ ทั งนี เฉพาะในกรณีที กองทุนรวม
ลงทุนในหลักทรัพย์ที ซื อขายในตลาดซื อขายหลักทรัพย์แห่งนั นเกินกว่าร้อยละสิบของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
(ข) มีเหตุการณ์ที ทําให้ไม่สามารถแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และทําให้ไม่สามารถโอนเงินออกจากประเทศ
หรือรับโอนเงินจากต่างประเทศได้ตามปกติ หรือ
(ค) มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าวอยู่
เหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม และผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว
(4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหน่วยลงทุนที รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุน แก่ผู้ลงทุน
เฉพาะราย เนื องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังต่อไปนี 
(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั น ๆ มีส่วนเกี ยวข้องกับการกระทําดังต่อไปนี 
1. การกระทําที เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไม่
ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
2. การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือ
3. การกระทําที เป็นการปฏิบัติตามคําสั งเกี ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน โดยบุคคลผู้มีอํานาจตามกฎหมาย
(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื อทราบข้อเท็จจริงเกี ยวกับลูกค้าได้ในสาระ
สําคัญ

2. เมื อปรากฏเหตุตามข้อ 1 และบริษัทจัดการกองทุนรวมประสงค์จะไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อ
หรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมปฏิบัติดังต่อไปนี 
(1) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุน
โดยพลัน และหากเป็นเหตุตาม ข้อ 1(1) (2) หรือ (3) ให้เปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการ
หยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลันด้วย
(2) รายงานการไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือการหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนพร้อมทั งแสดง
เหตุผล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทุนรวมเปิดนั นให้สํานักงานทราบโดยพลัน
(3) ในกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนหรือหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
ตามข้อ 1(1) (2) และ (3) เกินหนึ งวันทําการให้บริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการดังต่อไปนี ก่อนการเปิดรับคําสั งซื อหรือคํา
สั งขายคืนหน่วยลงทุน
(ก) รายงานการเปิดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนรวมเปิด ณ วันทําการ
สุดท้ายก่อนวันรายงานนั นให้สํานักงานทราบภายในวันทําการก่อนวันเปิดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
(ข) แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเปิดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน
ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการเปิดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนด้วย
วิธีการใด ๆ โดยพลัน

3. บริษัทจัดการจะหยุดการขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้วหรือหยุดรับคําสั งซื อ
หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง โดยราคาขายหน่วย
ลงทุนที ไม่ถูกต้องนั นต่างจากราคาขายหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไปและคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของ
ราคาขายหน่วยลงทุนที ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงาน
การชดเชยราคา ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการ
หยุดขายหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการหยุดรับคําสั งซื อหน่วย
ลงทุนด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน

12. การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

เพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือในกรณีที มีความจําเป็นเพื อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของ
ประเทศ หรือเพื อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศให้บริษัทจัดการหยุด
รับคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดได้เป็นการชั วคราวตามระยะเวลาที เห็นสมควร แต่
รวมแล้วต้องไม่เกิน 20 วันทําการติดต่อกัน เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ขยายระยะเวลาหยุด
รับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกไปได้

13. เงือนไขและข้อจํากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะปฏิเสธคําสั งโอนหน่วยลงทุนหากผู้ลงทุนไม่ใช่ "ผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย" 

บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนภายในประเทศไทย และมีวัตถุประสงค์ที จะไม่เสนอขาย
หน่วยลงทุนของกองทุนกับหรือเพื อประโยชน์ของประเทศสหรัฐอเมริกา พลเมืองสหรัฐอเมริกา รวมถึงผู้ที มีหนังสือเดินทางของ
ประเทศสหรัฐอเมริกาหรือผู้ที มีถิ นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา หรือบุคคลซึ งโดยปกติมีถิ นที อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกอง
ทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าวและบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนซึ งจัดให้มีขึ นและดําเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา บริษัทจัดการจึงขอ
สงวนสิทธิที จะปฏิเสธหรือระงับการสั งซื อ การจัดสรร และ/หรือการโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมสําหรับผู้ลงทุน
ที เป็นบุคคลอเมริกัน (US person) ดังที กล่าวมาข้างต้น เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะไม่จัดสรร และ/หรือปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุนที จะทําให้การถือหน่วยลงทุนเกินข้อจํากัดการถือ
หน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและ
หน้าที ของบริษัทจัดการ

ข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน
ในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัทจัดการมีข้อยกเว้นได้ในกรณีดังต่อไปนี 

(1)  กรณียกเว้นให้ถือหน่วยลงทุนได้โดยไม่จํากัดสัดส่วนสําหรับผู้ถือหน่วยลงทุนดังต่อไปนี 

(ก)  กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ

(ข)  กองทุนประกันสังคม

(ค)  กองทุนการออมแห่งชาติ

(ง)  กองทุนบําเหน็จบํานาญแห่งชาติ

(จ)  กองทุนสํารองเลี ยงชีพ

(ฉ)  กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป

(ช)  กองทุนต่างประเทศที มีลักษณะตาม (ก) ถึง (ฉ)

(ซ)  กองทุนอื นใดที มีลักษณะทํานองเดียวกับกองทุนตาม (ก) ถึง (ฉ)

(ฌ)  นิติบุคคลที จัดตั งขึ นตามกฎหมายไทยนอกเหนือจาก  (ก)  ถึง  (ฉ)  ซึ งไม่อยู่ภายใต้บังคับต้องเสียภาษีเงินไ
นิติบุคคล เช่น ธนาคารออมสิน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มูลนิธิ หรือวัด เป็นต้น

(ญ) บุคคลอื นที ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงานเมื อมีเหตุจําเป็นและสมควร

(2) กรณียกเว้นให้โดยผ่อนคลายสัดส่วนการถือหน่วยลงทุน หรือเมื อเป็นไปตามเงื อนไข ซึ งได้แก่กรณีดังต่อไปนี 

(ก)  กรณีที เป็นการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมอีทีเอฟโดยผู้ลงทุนรายใหญ่และผู้ดูแลสภาพคล่องที ได้รับการแต่ง
ตั งจากบริษัทจัดการ อาจถือหน่วยลงทุนได้โดยไม่จํากัดสัดส่วน ทั งนี เฉพาะในช่วงระยะเวลาตั งแต่วันจดทะเบียน
กองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมจนถึงวันที ครบกําหนดหนึ งปีนับแต่วันที เริ มซื อขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟ
ดังกล่าวในตลาดรอง

(ข)  กรณีของกองทุนรวมที มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนตามอัตราผลประโยชน์ตอบแทนที ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับ
จากการลงทุนในหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจถือหน่วยลงทุนเกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะ
กรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัท
จัดการได้ไม่เกินสัดส่วนที ระบุไว้ในโครงการ ทั งนี เมื อได้รับการผ่อนผันจากสํานักงานตามเหตุจําเป็นและสมควร

(ค)   กรณีที มีเหตุจําเป็นและสมควรอื นใด ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจถือหน่วยลงทุนเกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนตาม
ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและ
หน้าที ของบริษัทจัดการได้แต่ไม่เกินร้อยละห้าสิบของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด โดยได้รับการ
ผ่อนผันจากสํานักงาน ทั งนี ในการผ่อนผันดังกล่าว ให้สํานักงานพิจารณาถึงประโยชน์โดยรวมของผู้ถือหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมดังกล่าวเป็นสําคัญ

14. การจ่ายเงินปันผล : 

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่าย

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : 

14.3. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที ประมาณการได้ที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด) : 

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) : 
ประมาณการค่าธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่าใช้จ่ายทั งหมดข้างต้น ไม่เกินร้อยละ 4.00 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิถัวเฉลี ย (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ ม) 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนทั งหมดไม่เกินร้อยละ 4.00 ต่อปีของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิถัวเฉลี ย (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ ม)

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวม : 

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
อัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วันที คํานวณ *

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
อัตราไม่เกินร้อยละ 0.07 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วันที คํานวณ *

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
อัตราไม่เกินร้อยละ 1.50 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วันที คํานวณ *

15.2.4. ค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการลงทุน : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่าย : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
(1) ค่าใช้จ่ายเพื อวัตถุประสงค์ในการเสนอขายครั งแรกจะจ่ายตามจํานวนที จ่ายจริง โดยทางบัญชีจะตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ของกองทุนเฉลี ยเท่ากันทุกวัน ตลอดอายุโครงการ ได้แก่
(ก) ค่าใช้จ่ายในการจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ การจัดอบรมเผยแพร่ความรู้ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด การส่งเสริมการขาย
ตลอดจนการสัมมนาแนะนํากองทุน ตามที จ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 0.50 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ
(ข) ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที เกี ยวข้องในการจัดตั งกองทุน และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามกฎหมาย
ก.ล.ต.
(2) ค่าใช้จ่ายเพื อการดําเนินงานของกองทุนที เรียกเก็บตามจํานวนที จ่ายจริง โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาตัดจ่ายทั งจํานวน
หรือทยอยตัดจ่ายตามระยะเวลาการใช้งานของค่าใช้จ่ายนั น ได้แก่
(ก) ค่าใช้จ่ายในการจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าสื อโฆษณาประชาสัมพันธ์ การจัดอบรมเผยแพร่ความรู้ ค่าใช้จ่ายด้านการ
ตลาด การส่งเสริมการขายตลอดจนการสัมมนาแนะนํากองทุน ตามที จ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 0.50 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุน
(ข) ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี ค่าที ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามคําสั ง หรือตามกฎหมาย หรือ
ประกาศของสมาคม
(ค) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์และจัดส่งใบแจ้งผลการจัดสรรหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการจัดทําและจัดพิมพ์ ใบคําขอเปิดบัญชี ผู้ถือ
หน่วยลงทุน ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน ใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน เอกสารที เกี ยวข้อง ค่าจัดทําจัดพิมพ์ และจัดส่งหนังสือบอก
กล่าวรายงานต่าง ๆ สาส์นถึงผู้ถือหน่วยลงทุน
(ง) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งเอกสารที เกี ยวกับการแก้ไขเปลี ยนแปลงโครงการ ค่าใช้จ่ายในการลงประกาศในหนังสือพิมพ์
การจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามกฎหมาย ก.ล.ต.
(จ) ค่าจัดทํา ค่าพิมพ์และจัดส่งหนังสือชี ชวนและรายงานประจําปีถึงผู้ถือหน่วยลงทุน
(ฉ) ค่าแปลเอกสารที เกี ยวกับการดําเนินงานของกองทุนเป็นภาษาต่างประเทศ
(ช) ค่าเอกสารทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าเอกสารการลงบัญชีกองทุน
(ซ) ค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) ในการดําเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติหน้าที หรือเรียกค่าสินไหม
ทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการเพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายเพื อรักษาสิทธิของกองทุน ค่าใช้จ่ายในการติดตามหนี ของกองทุน
(ฌ) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระหนี เป็นทรัพย์สินอื นแทนการชําระหนี ด้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนี 
ค่าธรรมเนียมศาล ค่าธรรมเนียมทนายความ ค่าใช้จ่ายในด้านนิติกรรม ค่าประเมินราคา ค่าจดจํานอง ค่าปลดจํานอง ค่าจัด
พิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่าย หรือค่าธรรมเนียมอื นใดที เกี ยวข้องกับทางราชการ ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการรับชําระหนี เป็นทรัพย์สิน
อื นแทนการชําระหนี ด้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนี ค่าใช้จ่ายด้านภาษี ค่าทําประกันภัยดูแล และเก็บรักษาตลอดจน ค่าใช้จ่าย
ในการจําหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สินดังกล่าว
(ญ) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
(ฎ) ค่าธรรมเนียมธนาคารต่าง ๆ ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าประกาศในหนังสือพิมพ์ ค่า
ไปรษณียากรสําหรับหนังสือโต้ตอบกับผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าพาหนะ ค่าใช้จ่ายในการสื อสารโต้ตอบโดยวิธีอื นที มิใช่ทาง
ไปรษณีย์
(ฏ) ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการชําระบัญชีและเลิกกองทุน
(ฐ) ค่าใช้จ่ายที เกิดขึ นจากการติดตามทวงถาม หรือการดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใด ของกองทุนรวม
การคิดค่าใช้จ่ายตาม (1) และ (2) จะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที กําหนดโดยสมาคมนักบัญชี และผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
แห่งประเทศไทย
(3) ค่าธรรมเนียมที เกี ยวกับการซื อหลักทรัพย์ ซึ งจะรวมอยู่ในต้นทุนของค่าซื อหลักทรัพย์เมื อมีการซื อหลักทรัพย์และค่า
ธรรมเนียมที เกี ยวกับการขายหลักทรัพย์จะถูกหักจากค่าขายหลักทรัพย์เมื อมีการขายหลักทรัพย์ ได้แก่
(ก) ค่าอากรแสตมป์
(ข) ค่าธรรมเนียมหรือค่านายหน้าการซื อขายหลักทรัพย์
(ค) ค่าใช้จ่ายอื น ๆ (ถ้ามี) 
(4) ค่าใช้จ่ายที อาจเกิดขึ นจากการลงทุนในต่างประเทศ เช่น ค่าธรรมเนียมการทํารายการซื อ ขาย รับมอบ ส่งมอบทรัพย์สิน
ในต่างประเทศ (Transaction Fee) อากรแสตมป์ และภาษีต่างๆที เกี ยวข้อง ค่าใช้จ่าย หรือค่าธรรมเนียมที ต้องจ่ายตามข้อ
กําหนด หรือกฎหมายของประเทศที กองทุนไปลงทุน ตลอดจนค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้องกับการติดต่อประสานงานกับผู้จัดการ
กองทุนในต่างประเทศ เช่น ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าโทรสารทางไกล เป็นต้น (ถ้ามี) ตามที จ่ายจริง
(5) ค่าใช้จ่ายเกี ยวกับการเก็บรักษาทรัพย์สินในต่างประเทศ (ถ้ามี) นอกเหนือจาก ”ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี”
ตามที จ่ายจริง โดยจะไม่เกินร้อยละ 0.15 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
(6) ค่าใช้จ่ายในการประกันความเสี ยงจากอัตราแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศ หรืออัตราดอกเบี ย (ถ้าม)ี ตามที จ่ายจริง
(7) ใช้จ่ายที เกิดจากการผิดนัดชําระราคา (Failed Trade) 
(8) ค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้อง กับการจัดการกองทุนซึ งมิได้ระบุไว้ในข้อ 23.2 (ถ้ามี) โดยบริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากกองทุนตาม
จํานวนเงินและเวลาที เกิดค่าใช้จ่ายนั นจริง ทั งนี การเรียกเก็บค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะไม่เกินร้อยละ 0.01 ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนโดยบริษัทจัดการจะเป็นผู้รับผิดชอบส่วนที เกินกว่าอัตราที กําหนด

ในกรณีที มีค่าใช้จ่ายตามข้อ (8) บริษัทจัดการจะเปิดเผยแยกเป็นรายการอย่างชัดเจนในหนังสือชี ชวนฉบับข้อมูลสําคัญที ผ ู ้
ลงทุนควรทราบและในรายงานประจําปี ซึ งบริษัทจัดการ จัดทําเมื อสิ นรอบระยะเวลาบัญชีแต่ละปี

ค่าใช้จ่ายตามข้อ (1) และข้อ (2) จะถูกเปิดเผยเป็นยอดรวมของค่าใช้จ่าย ปรากฎในรายการค่าใช้จ่าย การดําเนินงานในงบ
กําไรขาดทุน ของกองทุนซึ งเป็นส่วนหนึ งของรายงานประจําปี

ทั งนี ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั งหมดของกองทุนจะบวกด้วยภาษีมูลค่าเพิ มและภาษีอื นใดในทํานองเดียวกัน

อย่างไรก็ตาม หากมีการเปลี ยนแปลงเกี ยวกับภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดในทํานองเดียวกัน บริษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงการรับรู้ภาษีต่าง ๆ ดังกล่าวโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

15.3. ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Frontend Fee) : มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ไม่เกินร้อยละ 1 ของมูลค่าหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจเก็บค่าธรรมเนียมการขายจากผู้สั งซื อหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มใน
อัตราที ไม่เท่ากัน

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (Backend Fee) : ไม่มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 

15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) : มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
คิดเช่นเดียวกับการคิดค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน โดยอาจคิดค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนแต่ละกลุ่มมนอัตราที ไม่เท่ากัน

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ในอัตรา 50 บาท ต่อรายการ โดยผู้โอนจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวในวันที ยื นคําขอโอนหน่วยลงทุน

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนขอให้บริษัทจัดการออกใบหน่วยลงทุน ทั งนี ภายใต้เงื อนไขข้อ 14.2 หรือขอให้ออกเอกสารแสดงสิทธิ
แทนฉบับเดิมที สูญหาย บริษัทจัดการจะคิดค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนในอัตรา 50 บาท ต่อ 1
ฉบับ

15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
1. ค่าธรรมเนียมการทํารายการซื อขายหน่วยลงทุนตามอัตราที ธนาคารพาณิชย์กําหนด (ถ้ามี)
2. ค่าธรรมเนียมการโอนเงินเพื อซื อหน่วยลงทุนหรือการโอนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือค่าธรรมเนียมการหักเงินจากบัญชีผู้
ซื อหน่วยลงทุน ตามอัตราที ธนาคารพาณิชย์กําหนด (ถ้ามี)
บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าใช้จ่ายอื นๆจากผู้ถือหน่วยลงทุนที ขอให้บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนดําเนินการให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือจากกรณีปกติ ที บริษัทจัดการดําเนินการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย เช่น ค่าใช้จ่ายในการจด
แจ้งจํานํากับนายทะเบียน ค่าแก้ไขเปลี ยนแปลงข้อมูลในทะเบียน เป็นต้น ทั งนี บริษัทจัดการจะคิดค่าธรรมเนียมการดําเนิน
การให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นกรณีพิเศษ ในอัตราไม่เกิน 75 บาท ต่อ 1 รายการ

15.4. วิธีการคํานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม : 

* บริษัทจัดการจะคํานวณค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วย
ลงทุน ทุกวันที มีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิโดยใช้มูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่า
ธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วันที คํานวณ นั นเป็น
ฐานในการคํานวณค่าธรรมเนียม โดยค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะบวกด้วยภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื นใดใน
ทํานองเดียวกัน (ถ้ามี) และบริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการ, ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน เป็นราย
3 เดือน และค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ เป็นรายเดือน

ทั งนี การตัดค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที กําหนดโดยสมาคมบริษัทนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
แห่งประเทศไทยและหากมีการเปลี ยนแปลงเกี ยวกับภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื นใดในทํานองเดียวกัน บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงการรับรู้ภาษีต่าง ๆ ดังกล่าวโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

15.5. การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย : 

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายโดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ โดยบริษัทจะ
ดําเนินการดังต่อไปนี 

1. กรณีเพิ มอัตราค่าธรรมเนียม หรืออัตราค่าใช้จ่ายที บริษัทจัดการได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนและหรือจากกองทุน บริษัท
จัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วันโดยจะติดประกาศที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการและ
ที ทําการทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับเป็นเวลา 3
วันติดต่อกัน ทั งนี การเพิ มอัตราค่าธรรมเนียมหรืออัตราค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะต้องไม่เกินร้อยละ 5 ของอัตราค่าธรรมเนียมหรือ
อัตราค่าใช้จ่ายภายในรอบระยะเวลา 1 ปี

2. กรณีที บริษัทจัดการจะลดค่าธรรมเนียมหรืออัตราค่าใช้จ่าย บริษัทจัดการจะปิดประกาศไว้ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ
และที ทําการทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ทั งนี การเปลี ยนแปลงดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการต้องแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับตั งแต่
วันเปลี ยนแปลง กรณีที สมาคม คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือหน่วยงานที เกี ยวข้องมีการ
เปลี ยนแปลงหลักเกณฑ์ในการตัดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมตามที ระบุเป็นอย่างอื นในอนาคต บริษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงวิธีการตัดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ที บังคับใช้ใหม่ โดยถือว่าได้รับมติจากผู้
ถือหน่วยลงทุนแล้ว

15.6. หมายเหตุ : 

16. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.1. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน : ในประเทศ

16.2. เงื อนไขพิเศษ : 

1. บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกําหนด
ทั งนี กรณีที กองทุนมีการลงทุนในทรัพย์สินต่างประเทศบริษัทจัดการจะใช้อัตราแลกเปลี ยนที เหมาะสม ภายใต้ความเห็นชอบ
ของผู้ดูแลผลประโยชน์ ซึ งเป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือประกาศของสมาคมบริษัทจัดการลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคํานวณ
ทรัพย์สินสุทธิส่วนที ลงทุนในต่างประเทศ
2. บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี 
(2.1) คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการ
(2.2) คํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ทั งนี ให้ใช้มูลค่าหน่วย
ลงทุนของสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาดังกล่าว
(2.3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังต่อไปนี 
(ก) วันทําการก่อนวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศภายในวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด
(ข) วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศภายในวันทําการถัดไป
(ค) วันทําการสุดท้ายของแต่ละเดือน โดยให้ประกาศภายในวันทําการถัดไป ทั งนี เฉพาะในกรณีที กองทุนรวมกําหนดวัน
ทําการซื อขายหน่วยลงทุนแต่ละครั งห่างกันยาวกว่าหนึ งเดือน
(ง) วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล โดยให้ประกาศภายในวันทําการถัดไป
ความใน (ก) มิให้นํามาใช้บังคับกับกองทุนรวมเปิดที ซื อขายหน่วยลงทุนทุกวันทําการ และกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภท
สถาบัน
(4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศ
ภายในวันทําการถัดไป
การประกาศมูลค่าและราคาตามวรรคหนึ ง (3) และ (4) ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมปฏิบัติดังต่อไปนี 
(1) ใช้ตัวเลขทศนิยมตามที กําหนดไว้ในข้อ 3. และต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(2) ดําเนินการด้วยวิธีการใด ๆ เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที เหมาะสม เช่น การประกาศทางหนังสือพิมพ์
หรือการประกาศทางเว็บไซต์ เป็นต้น และภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้ และ
(3) จัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวม และสถานที ทุกแห่งที ผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซื อคืนหน่วยลงทุนใช้ซื อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการกองทุนรวม
จะจัดให้มีข้อมูลดังกล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้

ในกรณีที มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดไม่ถูกต้อง บริษัทจัดการจะดําเนิน
การตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศกําหนด

3. การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือจํานวนหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมเปิด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
(3.1) คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยม ตามหลัก
สากล
(3.2) คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลัก
สากล สําหรับมูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณ ราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมตําแหน่ง
ที  4 ขึ น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตําแหน่ง
ที  5 ทิ ง
(3.3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (3.2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหน่ง โดยตัดทศนิยม
ตําแหน่งที  5 ทิ ง และประกาศราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ตามที คํานวณได้ใน (3.2) 
(3.4) คํานวณจํานวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล แต่จะ ใช ้
ผลลัพธ์เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตําแหน่ง โดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
ในกรณีที มีผลประโยชน์เกิดขึ นจากการคํานวณตาม (3.1) ถึง (3.4) บริษัทจัดการจะนําผลประโยชน์นั นรวมเข้าเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนรวมเปิด

16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : 

ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการที www.assetfund.co.th
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะประกาศ โดยช่องทางอื นใดที เหมาะสม โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
และบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน

16.4. หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

1.ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องน้อยกว่าหนึ งสตางค์ หรือต่างจากราคาหน่วยลงทุน
ที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป แต่ไม่ถึงร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง บริษัทจัดการจะจัดทําและส่งรายงานให้
ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบถึงความผิดพลาดภายใน 7 วันทําการนับแต่วันที พบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และจัดให้มีสําเนา
รายงานดังกล่าวไว้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการเพื อให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้ โดยรายงานดัง
กล่าวจะมีรายการอย่างน้อย ดังต่อไปนี 
(1) ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง
(2) ราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง
(3) สาเหตุที ทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
(4) มาตรการป้องกันเพื อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง ทั งนี เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจาก
ปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือ
ศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง
ในกรณีที เหตุของความผิดพลาดซึ งทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามวรรคหนึ งมีผลต่อเนื องต่อการคํานวณราคาหน่วย
ลงทุนครั งต่อไป เช่น การกําหนดอัตราดอกเบี ยผิดพลาด เป็นต้น บริษัทจัดการจะแก้ไขราคาหน่วยลงทุนให้ถูกต้องนับแต่วันที 
บริษัทจัดการพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องด้วย

2.ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราตั งแต่
ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง บริษัทจัดการจะคํานวณราคาหน่วยลงทุนย้อนหลังนับแต่วันที พบราคาหน่วยลงทุน
ไม่ถูกต้องจนถึงวันที ราคาหน่วยลงทุนถูกต้อง และดําเนินการดังต่อไปนี เฉพาะวันที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องต่างจากราคา
หน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราส่วนตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง

(1) จัดทํารายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาให้เสร็จสิ นภายในวันทําการถัดจากวันที พบว่าราคาหน่วย
ลงทุนนั นไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ภายในวันทําการถัดจากวันที คํานวณราคาหน่วยลงทุนเสร็จ
สิ น เพื อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าวภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการส่งรายงานให้ผู้ดูแล
ผลประโยชน์ ทั งนี รายงานดังกล่าวจะมีรายการอย่างน้อยดังต่อไปนี 
(ก) ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง
(ข) ราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง
(ค) สาเหตุที ทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
(ง) การดําเนินการของบริษัทจัดการเมื อพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
ทั งนี บริษัทจัดการจะจัดให้มีสําเนารายงานตาม (1) ไว ้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการ เพื อให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
สามารถตรวจสอบได้
(2) แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนที ถุกต้องภายในวันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาตาม (1)
(3) ประกาศชื อกองทุนรวมที มีการแก้ไขราคาตาม (2) และวัน เดือน ปีที มีการแก้ไขราคาตาม (2)ในหนังสือพิมพ์รายวันอย่าง
น้อยหนึ งฉบับภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว
(4) ชดเชยราคาให้แล้วเสร็จและแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที ได้ซื อหรือขายคืนหน่วยลงทุน
ในช่วงระยะเวลาที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องทราบถึงการแก้ไขราคาตาม (2) และการชดเชยราคา ภายใน 5 วันทําการนับแต่
วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว
(5) จัดทํารายงานมาตรการป้องกันเพื อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าว พร้อมทั งสําเนารายงานการ
แก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาที จัดทําตาม (1) ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 7 วันทําการนับ
แต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคานั น เว้นแต่ในกรณีที 
ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ บริษัทจัดการจะไม่ส่งรายงานมาตรการป้องกัน
ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่จะส่งสําเนาเอกสารที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่าการที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมี
สาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้แทน

3. ในการชดเชยราคาตามข้อ 2 (4) บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี 
(1) กรณีราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องตํ่ากว่าราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง (understate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี 
(ก) กรณีที เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับ
ส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องหากปรากฏว่าผู้ซื อหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลือ
อยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จะต้องลด บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวน
เท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วยลงทุนที เหลืออยู่นั นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับ
ส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื อชดเชยราคาให้แก่กองทุนเปิด เว้นแต่การที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมา
จากปัจจัยภายนอกที 
ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื อขายหลัก
ทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว
(ข) กรณีที เป็นการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่า
เท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับ
ส่วนต่างของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน แต่หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่
บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน
(2) กรณีราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องสูงกว่าราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง (overstate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี 
(ก) กรณีที เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับ
ส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่าง
ของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุน
(ข) กรณีที เป็นการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่า
เท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องหากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วย
ลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จะต้องลด บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการ
เองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วยลงทุนที เหลืออยู่นั นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็น
จํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื อชดเชยราคาให้แก่กองทุนเปิด เว้นแต่การที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูก
ต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว
ในกรณีที บริษัทจัดการต้องชดเชยราคาเป็นเงินให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนรายใดมีมูลค่าไม่ถึงหนึ งร้อย
บาท บริษัทจัดการอาจนําเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที มีการจ่ายเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุน แต่ถ้าบุคคลดังกล่าว
ไม่มีสถานะเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจัดการจะชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาการจ่ายเงินของกองทุนเปิดเพื อชดเชย
ราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนตาม (1) (ข) หรือผู้ซื อหน่วยลงทุนตาม 2(ก) บริษัทจัดการอาจจ่ายเงินของบริษัทจัดการเอง
แทนกองทุนเปิดก็ได้

4. บริษัทจัดการจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที เกิดขึ นจากราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง เช่น ค่าใช้จ่ายในการประกาศการแก้ไข
ราคาตามข้อ 2(3) ในหนังสือพิมพ์ ค่าออกเช็ค ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเงินชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุนและผู้ขายคืน
หน่วยลงทุน เป็นต้น เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้

17. ชื อผู้เกี ยวข้อง : 

17.1. ชื อบริษัทจัดการ : 

ชื อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนแอสเซท พลัส จํากัด

17.2. ชื อผู้ดูแลผลประโยชน์ : 

ชื อ : ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)

17.3. ชื อผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : 

ไม่มี

17.4. ชื อของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : 

ชื อ :

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

17.5. ที ปรึกษา : 

17.5.1. ชื อที ปรึกษาการลงทุน : 

ชื อ :

17.5.2. ชื อที ปรึกษากองทุน : 

17.6. ผู้สอบบัญช ี: 

ชื อ : นาย ประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์

ชื อ : นาย เทอดทอง เทพมังกร

ชื อ : นางสาว ชมภูนุช แซ่แต้

ชื อ : นาย ไกรสิทธิ ศิลปมงคลกุล

รายละเอียดเพิ มเติม (ผู้สอบบัญช)ี : 

หรือบุคคลอื นที ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี โดยบริษัทจัดการจะแจังให้สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

17.7. การแต่งตั งคณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : 

18. รอบระยะเวลาบัญชีประจําปีของกองทุนรวม : 

18.1. วันที สิ นสุดรอบบัญช ี: วันที เดือน

18.2. วันที สิ นสุดรอบบัญชีครั งแรก : วันที 

18.3. รายละเอียดเพิ มเติม : 

ประมาณ 12 เดือนนับจากวันที จดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม

ทั งนี บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะขยายรอบระยะเวลาบัญชีสุดท้ายของกองทุนให้สิ นสุด ณ วันเลิกกองทุนได้ โดยรอบระยะ
เวลาบัญชีดังกล่าวจะไม่เกิน 15 เดือน ซึ งบริษัทจัดการจะจัดทํางบการเงินเพียงรอบเดียว ณ วันเลิกกองทุน

19. การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ :

19.1 การแก้ไขเพิ มเติมโครงการตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากปรากฏว่ามติของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่เกินร้อยละห้า
สิบห้าของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของโครงการ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมส่งเอกสารหลักฐานเกี ยวกับ
การขอมติและการนับมติไปยังผู้ดูแลผลประโยชน์ เพื อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองผลการนับมตินั น

มติของผู้ถือหน่วยลงทุนตามวรรคหนึ ง หมายความว่า มติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุน
รวมกันเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของโครงการ

19.2 ในกรณีที กองทุนรวมใดมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนนอกจากจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลัก
เกณฑ์เกี ยวกับการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนที กําหนดไว้ในข้อผูกพัน หรือที กําหนดไว้ในมาตรา 129 หรือตามที กําหนดใน
ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที ของ
บริษัทจัดการ การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์เพิ มเติมดังต่อไปนี ด้วย

(1) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้รับผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนไม่
เท่ากัน ให้ได้รับมติผู้ถือหน่วยลงทุนที ถือหน่วยลงทุนชนิดที ได้รับผลกระทบเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิด

(2) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใด ให้ได้รับมติผู้ถือหน่วยลงทุนที ถือ
หน่วยลงทุนชนิดที ได้รับผลกระทบเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิด

(3) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ งให้ได้รับมติผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดที ได้รับผลกระ
ทบเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนชนิดนั น

19.3 ในกรณีที การแก้ไขเพิ มเติมโครงการหรือวิธีการจัดการได้กระทําตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะแจ้งให้
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับตั งแต่วันถัดจากวันที ได้มีมติแก้ไขและแจ้งการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ
จัดการกองทุนรวมหรือวิธีการจัดการไปยังผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายและจะประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ
ภายใน 15 วันนับตั งแต่วันถัดจากวันที ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือวันที ได้มีมติให้แก้ไขเพิ ม
เติม แล้วแต่กรณี

เว้นแต่กฎหมาย ก.ล.ต. กําหนดเป็นอย่างอื น ในการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนหรือแก้ไขวิธีจัดการ หากมิได้กระทํา
ตามมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที 
จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของโครงการจัดการกองทุนรวม จะต้องได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมติดังกล่าว ให้เป็นไปตามข้อกําหนดในข้อ
ผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การขอมติเพื อแก้ไขเพิ มเติมโครงการเป็นไปตามที กําหนดไว้
ในมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

19.4 ในการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ หากไม่สามารถดําเนินการตามมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ เนื องจากข้อ
จํากัดในการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการ
ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการอาจดําเนินการขอรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ตามแนวทางที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดได้

หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมติดังกล่าว ให้เป็นไปตามข้อกําหนดในข้อ
ผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การขอมติเพื อแก้ไขเพิ มเติมโครงการเป็นไปตามที กําหนดไว้
ในมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

20. ข้อกําหนดอื น ๆ : 

1. ในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนตามนัยข้อ 4 ของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่า
ด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับการดํารงความเพียงพอของเงินกองทุน และการทําประกันภัยความรับผิดของบริษัทจัดการ บริษัท
จัดการจะเปลี ยนให้บริษัทจัดการรายอื นเข้าจัดการกองทุนรวมแทน ด้วยวิธีขอรับความเห็นชอบจากสํานักงาน หรือ ขอมติโดย
เสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้ว
ทั งหมดของกองทุนรวมภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที บริษัทจัดการรู้ หรืออาจรู้ถึงการไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงิน
กองทุนดังกล่าว ทั งนี หากมีเหตุจําเป็นและสมควร บริษัทจัดการอาจขอให้สํานักงานพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้ โดย
การคัดเลือกบริษัทจัดการรายใหม่จะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ และ ในกรณีที มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ นจาก
การเปลี ยนบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว

หากบริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการภายในระยะเวลาที กําหนด บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุนรวมต่อไป

2. ในกรณีที บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้ว
ทั งหมด บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องไม่นับคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนั นในส่วนที เกินกว่าหนึ งในสามของ
จํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด และดําเนินการแก้ไขสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนของบุคคลหรือกลุ่มบุคคล
เดียวกันนั นให้มีจํานวนไม่เกินหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนรวมนั นภายในสองเดือน
นับแต่วันที ปรากฏกรณีดังกล่าว หรือดําเนินการเลิกกองทุนรวมนั นทันที เว้นแต่เข้าข้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการตลาด
ทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัทจัดการ

3. บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื อกองทุนจากบุคคลที เป็นผู้ให้บริการ อันเนื องมาจากการใช้บริการของบุคคล
ดังกล่าวในการจัดการกองทุนได้ แต่ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 
(1) ผลประโยชน์ตอบแทนที รับไว้นั นต้องเป็นทรัพย์สินที มีมูลค่าในทางเศรษฐกิจและต้องเกี ยวกับบทบาทโดยตรงของความ
เป็นกองทุนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
(2) ต้องไม่มีพฤติกรรมที แสดงให้เห็นว่าบริษัทจัดการใช้บริการของบุคคลนั นบ่อยครั งเกินความจําเป็นเพื อให้กองทุนได้รับ
ประโยชน์จากบุคคลดังกล่าว (churning) 
ในการจัดสรรผลประโยชน์ตามวรรคหนึ งให้แก่กองทุนที อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ บริษัทต้องกระทําด้วย
ความเป็นธรรมและคํานึงถึงลักษณะและประเภทหลักทรัพย์ที อาจมีไว้ได้ของกองทุนนั นด้วย

4. ตัวชี วัด (Benchmark) ของการลงทุนในกองทุนนี จะเปรียบเทียบกับอัตราผลตอบแทนของการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลอายุ
ประมาณ 5 ปี ที ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี ไทย (ThaiBMA) (35%) และอัตราผลตอบแทนของการลงทุนใน
พันธบัตรรัฐบาลอาย ุ5 ปี ของประเทศที ลงทุน ณ วันที ลงทุน บวกด้วยส่วนชดเชยความเสี ยงจากการลงทุน (Spread) อันดับ
ความน่าเชื อถือ BBB ณ วันที ลงทุนปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี ยงอัตราแลกเปลี ยนเพื อคํานวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงิน
บาท ณ วันที ลงทุน (65%)

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ ที จะเปลี ยนแปลงเกณฑ์มาตรฐานในการวัดผลการดําเนินงาน เพื อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ
นโยบายของกองทุนหลักตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน โดย
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า และจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสมาคม
บริษัทจัดการลงทุนประกาศกําหนด

ทั งนี กรณีที มีการเปลี ยนแปลงตัวชี วัดของการลงทุนอันเนื องมาจากปัจจัยภายนอก เช่น มีการยกเลิกการคํานวณดัชนีดังกล่าว
หรือหน่วยงานที กํากับดูแลมีการเปลี ยนแปลงตัวชี วัด เป็นต้นบริษัทจัดการสงสนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงตัวชี วัดดังกล่าว โดยไม่
ถือเป็นการแก้ไขโครงการ โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ สํานักงานของ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนและประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

5. ข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน

บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดจะถือหน่วยลงทุนได้ไม่เกินหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด
ของกองทุนรวม

6. ข้อกําหนดเกี ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกัน
ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายที เรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ งต่อไปจะเรียก
ว่า FATCA) โดยมีผลบังคับใช้วันที  1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าวกําหนดให้สถาบันการเงินที ไม่ใช่สัญชาติ
อเมริกันนอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานข้อมูลเกี ยวกับบัญชีของบุคคลที อยู่ใน
บังคับต้องเสียภาษีให้กับประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ งรวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล สัญชาติอเมริกัน ผู้ซึ งมีถิ นที อยู่ถาวรใน
สหรัฐอเมริกา และผู้ซึ งมีถิ นที อยู่ทางภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึ งเปิดหรือมีไว้กับ FFI นั น นอกจากนี ยังปรากฎด้วยว่าในปัจจุบนัมี
รัฐบาลในหลายประเทศกําลังดําเนินการออกกฎหมายที มีข้อกําหนดและหลักเกณฑ์ในลักษณะที คล้ายคลึงกับ FATCA (ซึ งต่อ
ไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดังกล่าวว่า “กฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง”) 
กองทุนรวมและบริษัทจัดการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ งถูกกําหนดให้ต้องเข้าผูกพันตนกับหน่วยงาน
สรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหน้าที ต้องรายงานข้อมูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสัญชาติอเมริกันและ
บุคคลที มีลักษณะตามหลักเกณฑ์ที  FATCA กําหนด หน้าที ในการตรวจสอบข้อมูลลูกค้าเพื อหาความสัมพันธ์ของลูกค้ากับ
ประเทศสหรัฐอเมริกา และรวมถึงหน้าที ในการกําหนดให้ลูกค้าบางประเภทต้องจัดทําเอกสารยืนยันตนตามหลักเกณฑ์ของ
FATCA เป็นต้น

ภายใต้ข้อกําหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เข้าผูกพันตนเพื อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ FATCA (กล่าวคือ มีสถานะ
เป็น NonParticipating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทุนรวมนั นจะได้รับผลกระทบที สําคัญในสองกรณี
คือ
(1) ต้องถูกหักเงินในอัตรา 30 % ของเงินที กองทุนรวมจะได้รับจากรายได้ ผลประโยชน์หรือเงินจากการขายทรัพย์สินทางการ
เงินในประเทศสหรัฐอเมริกา (เงินลงทุนทางตรง) ซึ งจะเริ มต้นตั งแต่วันที  1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป และเงินลงทุน
ทางอ้อมในทรัพย์สินทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Passthru) ซึ งอาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกับสถาบันการเงิน
อื นๆ นอกประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ งจะเริ มต้นตั งแต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป โดย FATCA กําหนดให้สถาบันการเงินของประเทศ
สหรัฐอเมริกาและ FFI ที เข้าร่วมผูกพันตนตามข้อกําหนดของ FATCA (ซึ งรวมถึงธนาคารและสถาบันการเงินในประเทศไทย
ผู้รับฝากทรัพย์สิน ผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน) มีหน้าที ดําเนินการหักเงิน ณ ที จ่ายดังกล่าวก่อนชําระให้กับ
กองทุนรวมที เป็น NPFFI 
(2) ธนาคารและสถาบันการเงินทั งในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทั งผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้
สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน ที เข้าร่วมผูกพันตามข้อกําหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือระงับการทําธุรกรรม
ทางการเงินหรือยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรือบริษัทจัดการ ซึ งอาจทําให้กองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการ
ลงทุนต่อไปได้ และ/หรือดําเนินการลงทุนได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจทําให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถทํารายการ
ผ่านทางผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุนได้อีกต่อไป
เพื อมิให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมได้รับผลกระทบในการดําเนินงานรวมทั งเพื อเป็นการรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วย
ลงทุนโดยรวม บริษัทจัดการและกองทุนรวม (โดยบริษัทจัดการ) จึงเข้าผูกพันตนเพื อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และข้อกําหนด
ของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง และเพื อให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใต้ข้อกําหนด
และหลักเกณฑ์ของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องได้ บริษัทจัดการและกองทุนรวม (ซึ งรวมทั งผู้ที เกี ยวข้องกับการปฎิบัติ
งานของกองทุน เช่น ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน) จึงขอสงวน
สิทธิในการดําเนินการดังนี 
(1) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามที กฎหมายต่างประเทศที 
เกี ยวข้องกําหนด) ให้คํายินยอมบริษัทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการนําส่งข้อมูล (เช่น ชื อ ที อยู่ เลขประจําตัวผู้เสีย
ภาษีของสหรัฐอเมริกา จํานวนและมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ จํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือเงินปันผลที ได้รับ เป็นต้น)
มีอยู่ในบัญชีทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนนั นกับบริษัทจัดการ ให้กับหน่วยงานของรัฐทั งในและต่างประเทศ ตามข้อกําหนด
ของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง
(2) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนนําส่งข้อมูล เอกสาร และ/หรือคํายินยอม เพิ มเติม เพื อยืนยันหรือพิสูจน์ทราบความเกี ยวข้อง
กับประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสัญชาติอเมริกันหรือการให้ข้อมูลตามหัวข้อที กําหนดไว้ในแบบ
ฟอร์มของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจ้งปรับปรุงข้อมูลเมื อข้อมูลที เคยให้ไว้มีการเปลี ยนแปลง
เป็นต้น รวมถึงนําส่งหลักฐานเพื อยืนยันการเข้าร่วมใน FATCA หรือกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง (ในกรณีที เป็นลูกค้า
สถาบันการเงิน) ทั งนี เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายดังกล่าว
(3) ดําเนินการอื นใดเพื อให้สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง

เพื อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบที จะเกิดต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทั งเพื อให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วย
ลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ มขึ นหากมีการดําเนินการที สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องข้างต้น ในกรณีที ผู้
ถือหน่วยลงทุนปฏิเสธการดําเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวน
สิทธิในการดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี ตามความจําเป็นและความเหมาะสม โดยถือว่าผู้ถือหน่วย
ลงทุนดังกล่าวรับทราบการดําเนินการตามที บริษัทจัดการแจ้งนี แล้ว และ/หรือได้ดําเนินการตามข้อตกลงที ได้ระบุไว้ในคําขอ
เปิดบัญชี
(1) ไม่รับคําสั งซื อ/ สับเปลี ยน/ โอน หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว
(2) ระงับหรือหยุดให้บริการ และดําเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว
(3) ดําเนินการหักเงิน ณ ที จ่ายจากรายได้เงินลงทุน เงินปันผลและ/หรือเงินที ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน
รายนั นได้ เพื อให้สอดคล้องกับเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง ทั งนี ต้องไม่ขัดกับกฎหมายของ
ประเทศไทย
(4) ดําเนินการอื นใดอันเป็นการป้องกันหรือลดผลกระทบ หรือทําให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ ม
ขึ น หากมีการดําเนินการที สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องข้างต้น
การดําเนินการดังกล่าวถือเป็นความจําเป็น และเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะเป็นการกระทําเพื อหลีก
เลี ยงมิให้บริษัทจัดการและกองทุนมีการดําเนินการที ไม่สอดคล้องข้อบังคับของ FATCA และกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง
อันจะทําให้กองทุนอาจต้องถูกหัก ณ ที จ่าย หรือถูกปิดบัญชีธนาคารตามที กล่าวแล้วข้างต้น ซึ งในทางปฏิบัติบริษัทจัดการจะ
เลือกดําเนินการเฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามที กฎหมายต่าง
ประเทศที เกี ยวข้องกําหนด)เท่านั น

ทั งนี ในกรณีที กฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิ มเติมข้อกําหนดเพื อรองรับการดําเนินการตามที บริษัทจัดการได้สงวนสิทธิไว้ข้างต้น
บริษัทจัดการ(รวมถึงผู้ที เกี ยวข้อง) จะดําเนินการตามข้อกําหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนําส่งข้อมูลของผู้ถือ
หน่วยลงทุนไปยังหน่วยงาน หรือดําเนินการอื นใดที ราชการกําหนด โดยไม่จําเป็นต้องร้องขอต่อผู้ถือหน่วยลงทุน

7. บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนภายในประเทศไทย และมีวัตถุประสงค์ที จะไม่เสนอขาย
หน่วยลงทุนของกองทุนกับหรือเพื อประโยชน์ของประเทศสหรัฐอเมริกา พลเมืองสหรัฐอเมริกา รวมถึงผู้ที มีหนังสือเดินทางของ
ประเทศสหรัฐอเมริกาหรือผู้ที มีถิ นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา หรือบุคคลซึ งโดยปกติมีถิ นที อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกอง
ทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าวและบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนซึ งจัดให้มีขึ นและดําเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา บริษัทจัดการจึงขอ
สงวนสิทธิที จะปฏิเสธหรือระงับการสั งซื อ การจัดสรร และ/หรือการโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมสําหรับผู้ลงทุน
ที เป็นบุคคลอเมริกัน (US person) ดังที กล่าวมาข้างต้น เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก

21. มาตรการเยียวยากรณีบริษัทจัดการปฏิบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์เกี ยวกับการอนุมัติให้จัดตั ง
กองทุนรวมเป็นการทั วไป : 

ในกรณีที บริษัทจัดการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี ยวกับการอนุมัติให้จัดตั งกองทุนรวมแบบ autoapprove และการ
ฝ่าฝืนหรือการไม่ปฏิบัตินั นก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ลงทุน บริษัทจัดการจะดําเนินการเยียวยาความเสียหายให้แก่ผู้ลงทุน
โดยไม่ชักช้า โดยในกรณีที ไม่สามารถตกลงกันได้ บริษัทจัดการจะยินยอมให้นําข้อพิพาทเข้าสู่การพิจารณาของ
อนุญาโตตุลาการ

22. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที ปฏิบัติตามโครงการจัดการกองทุนรวม ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ
กองทุนรวม และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ และคําสั งที ออกโดยอาศัยอํานาจแห่ง
กฎหมายดังกล่าว ทั งนี ในกรณีที ข้อกําหนดในโครงการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งดังกล่าว
หากบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งนั น ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุน
รวมได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามโครงการแล้ว

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม โดยผู้ดูแล
ผลประโยชน์มีอํานาจลงนามในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การลงนามในข้อผูกพัน
ของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ได้รับการแต่งตั งโดยชอบ ให้ถือว่าผูกพันผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง

การที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจัดการกองทุน
รวมนี ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที จะผูกพันตามข้อกําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมและ
ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม

โครงการจัดการกองทุนรวมที ผ่านการอนุมัติจากสํานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็น
ส่วนหนึ งของข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม

REFERENCE CODE : 

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอเทิร์มฟันด์ 5Y1

10/11/2558 รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม  [0692/2558] หน้า 16 / 30



คําจํากัดความ / คํานิยาม : 

กองทุน หมายถึง กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอเทิร์มฟันด ์5Y1

โครงการ หมายถึง โครงการจัดการกองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอเทิร์มฟันด ์5Y1 

บริษัทจัดการ หมายถึง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จํากัด

หน่วยลงทุน หมายถึง หน่วยลงทุนของกองทุน

หนังสือชี ชวน หมายถึง หนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุน หมายถึง ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน

ผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย หมายถึง ผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ที กจ.9/2555 ว่าด้วยการกําหนดนิยามผู้ลงทุนสถาบันและผ้ลงทุนรายใหญ่ และที แก้ไขเพิ มเติม

ผู้ดูแลผลประโยชน์ หมายถึง ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) 

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน หมายถึง บุคคลที บริษัทจัดการกองทุนรวมมอบหมายให้ทําหน้าที ขายหรือรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนแล้วแต่กรณี ของกองทุน

นายทะเบียน หมายถึง นายทะเบียนหน่วยลงทุน

ผู้สอบบัญชี หมายถึง ผู้สอบบัญชีของกองทุน

วันทําการ หมายถึง วันเปิดทําการตามปกติของบริษัทจัดการ

เสนอขายครั งแรก หมายถึง เสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก

จองซื อ หมายถึง จองซื อหน่วยลงทุนในการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก

หนังสือรับรองสิทธิ หมายถึง หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน

มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหารด้วยจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดตามทะเบียน
หน่วยลงทุน เมื อสิ นวันที คํานวณนั น โดยคํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขที มีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษ
ทศนิยมตามหลักสากล

ตลาดหลักทรัพย์ หมายถึง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สมาคมตลาดตราสารหนี ไทย หมายถึง สมาคมตลาดตราสารหนี ไทย ซึ งจัดตั งขึ นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์

บริษัทจดทะเบียน หมายถึง บริษัทที มีหุ้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทขึ นทะเบียน หมายถึง บริษัทที มีหลักทรัพย์ซื อขายในสมาคมตลาดตราสารหนี ไทย

ใบแสดงสิทธิ หมายถึง ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (depositary receipt) 

หลักทรัพย์อ้างอิง หมายถึง หลักทรัพย์ประเภทใดประเภทหนึ งที ออกโดยบริษัทจดทะเบียนและใช้เพื อรองรับใบแสดงสิทธิ

คําเสนอซื อ หมายถึง คําเสนอซื อหลักทรัพย์ของกิจการเป็นการทั วไปที ผู้ทําคําเสนอซื อต้องปฏิบัติตามประกาศว่าด้วยหลัก
เกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื อครอบงํากิจการ

แก้ไขราคาย้อนหลัง หมายถึง แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องโดยแก้ไขราคาย้อนหลัง
ตั งแต่วันที ราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องจนถึงปัจจุบัน

การชดเชยราคา หมายถึง การเพิ มหรือลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที มีราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
หรือการจ่ายเงินซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องแทนการเพิ มหรือลด
จํานวนหน่วยลงทุน

กิจการ หมายถึง บริษัทที มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทที มีหลักทรัพย์ซื อขายในศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์
หรือบริษัทมหาชนจํากัด

กลุ่มกิจการ หมายถึง บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีที สภาวิชาชีพบัญชีกําหนดเกี ยวกับการจัดทํางบการเงิน
รวม

สถาบันการเงิน หมายถึง สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยดอกเบี ยเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงิน

สมาคม หมายถึง สมาคมที เกี ยวเนื องกับธุรกิจหลักทรัพย์ที ได้รับอนุญาตและจดทะเบียนกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
โดยมีวัตถุประสงค์เพื อทําการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทที เกี ยวกับการจัดการลงทุน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

กฎหมาย ก.ล.ต. หมายถึง พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ
หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ปัจจุบันและที แก้ไขเพิ มเติม

มูลค่าธุรกรรม หมายถึง ราคาซื อรวมผลประโยชน์ที กองทุนพึงได้รับจากธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืนจนถึงวันที มีการ
คํานวณ

1. ชื อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

1.1. ชื อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอเทิร์มฟันด์ 5Y1 

1.2. ชื อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  Asset Plus AI Term Fund 5Y1 

1.3. ชื อย่อ :  ASPAITF5Y1 

1.4. ประเภทโครงการ :  กองทุนเปิด

1.5. ประเภทการขาย :  ขายครั งเดียว

1.6. การกําหนดอายุโครงการ :  กําหนด

1.7. อายุโครงการ : 5  ปี   เดือน   วัน

1.8. อายุโครงการถึงวันที  (กรณีกําหนดอายุเป็นช่วงเวลา) : 

1.9. เงื อนไข (อายุโครงการ) : 

ประมาณ 5 ปี แต่ไม่ต่ํากว่า 4 ปี 11 เดือน และไม่เกิน 5 ปี 1 เดือน นับตั งแต่วันถัดจากวันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุน
รวม โดยบริษัทจัดการจะแจ้งวันครบอายุโครงการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบทางไปรษณีย์ ภายใน 30 วันนับตั งแต่วันถัดจากวัน
จดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะยุติการจัดตั งโครงการ หากหลังจากปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก มูลค่าหน่วยลงทุนที 
จําหน่ายได้แล้วทั งหมดคํานวณตามมูลค่าที ตราไว้ของหน่วยลงทุนตํ่ากว่ามูลค่าขั นตํ่าที จะลงทุนในหลักทรัพย์ได้ตาม
วัตถุประสงค์ของกองทุน โดยบริษัทจัดการจะคืนเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนตามที ระบุไว้ในข้อ 5.2.7
“การคืนเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุน”

1.10. ลักษณะโครงการ :  กองทุนรวมที เสนอขายเฉพาะผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย

2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที ตราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที 
เสนอขาย : 

2.1. จํานวนเงินทุนของโครงการ : 1,000,000,000.00 บาท

2.2. เงื อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) : 

ระหว่างระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจํานวนเงินทุนของ
โครงการได้ไม่เกิน ร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ

2.3. มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย : 10.0000 บาท

2.4. จํานวนหน่วยลงทุน : 100,000,000.0000 หน่วย

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรก : 10 บาท

2.6. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก : 50,000.00 บาท

2.7. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป : 

2.8. มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด

2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่าของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด

2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด

2.12. รายละเอียดเพิ มเติม : 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน
ลักษณะพิเศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า ประเภทและอัตราส่วนการ
ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

เพื อเพิ มทางเลือกในการลงทุนสําหรับผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย (accredited investors) ที มีศักยภาพในการดูแลตนเอง ที มุ่งหวัง
ผลตอบแทนที ดี และยอมรับความเสี ยงของการลงทุนได้ในระดับสูง

3.2. ชนิดกองทุนรวม :  ลงทุนโดยตรง

3.3. ประเภทกองทุนรวม :  ทั วไป

3.4. นโยบายการลงทุน :  ตราสารแห่งหนี 

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้าม)ี :  

3.6. การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) :  ลงทุน
เพื อ การลดความเสี ยง (Hedging)

3.7. การลงทุนในตราสารที มีลักษณะของสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ไม่ลงทุน

3.8. ลักษณะพิเศษ : 

ไม่มี

3.9. รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 

รายละเอียดเพิ มเติมเกี ยวกับนโยบายการลงทุน

1. กองทุนมีนโยบายที จะลงทุนในตราสารแห่งหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน ตราสารทางการเงิน และ/หรือเงินฝาก และ/หรือหลัก
ทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดให้กองทุนลงทุนได้

2. กองทุนอาจจะพิจารณาลงทุนในตราสารแห่งหนี ต่างประเทศ และอาจเข้าทําสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives)โดยมี
วัตถุประสงค์เพื อลดความเสี ยง (Hedging) จากการลงทุน ตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกําหนด
โดยจะไม่ลงทุนในหรือมีไว้ซึ งตราสารที มีลักษณะของสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured note)

3. กรณีที กองทุนมีการลงทุนในต่างประเทศ บริษัทจัดการมีนโยบายที จะทําการป้องกันความเสี ยงด้านอัตราแลกเปลี ยนเงินตรา
ต่างประเทศเต็มจํานวน (Fully hedge)

4. กองทุนอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ งตราสารแห่งหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือตํ่ากว่าที สามารถลงทุนได้ (NonInvestment
Grade) และ/หรือตราสารที ไม่ได้รับการจัดอ้นดับความน่าเชื อถือ (Unrated Securities) ซึ งเป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือได้รับ
ความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

3.10. การลงทุนในต่างประเทศ : ลงทุนในต่างประเทศบางส่วน
วงเงินการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน ไม่เกิน 0  ล้านเหรียญ หรือไม่เกินร้อยละ 79.00  ของ NAV
และมีนโยบายลดหรือป้องกันความเสี ยงจากอัตราแลกเปลี ยนทั งหมดที มีอยู่

3.11. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 

กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในต่างประเทศไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและไม่เกินวงเงินที ได้รับจัดสรร

3.12. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.12.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในประเทศ : 

บริษัทจัดการจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื นอย่างใดอย่างหนึ งหรือหลาย
อย่างตามที ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนประกาศกําหนดดังต่อไปนี รวมถึงการลงทุนในหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือหาดอกผลโดย
วิธีอื นอย่างใด ตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการกํากับตลาดทุนจะได้มี
ประกาศแก้ไขหรือเพิ มเติม หรือผ่อนผันให้กองทุนรวมสามารถลงทุนได้เพิ มเติมในอนาคตอีกด้วย
3.12.1.1 ตราสารแห่งหนี ในประเทศ ได้แก่ หลักทรัพย์ ตราสาร หรือสัญญา ที เสนอขายในประเทศ หรือมีผู้ออกหรือคู่สัญญา
เป็นนิติบุคคลที จัดตั งขึ นตามกฎหมายไทย ดังต่อไปนี 
(1) ตราสารแห่งหนี ที มีลักษณะคล้ายเงินฝาก ได้แก่
(1.1) ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน บัตรเงินฝาก หรือหุ้นกู้ระยะสั น ที ธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น ธนาคารพาณิชย์ หรือ
บริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกัน
(1.2) ตั วแลกเงินหรือตั วสัญญาใช้เงินที บริษัทหลักทรัพย์ที ประกอบธุรกิจประเภทการให้สินเชื อเพื อธุรกิจหลักทรัพย์เป็นผู้ออก
ซึ งกําหนดวันใช้เงินตามตั วไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตั ว และเป็นตั วเมื อทวงถามหรือเมื อได้เห็น
(1.3) ตั วแลกเงินหรือตั วสัญญาใช้เงินอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที ออก ซึ งมีอันดับความน่าเชื อถือดังต่อไปนี 
(ก) อันดับความน่าเชื อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับแรก ทั งนี ในกรณีที เป็นอันดับความน่าเชื อถือของผู้
ออกตราสาร ต้องเป็นอันดับความน่าเชื อถือที ได้มาจากการจัดอันดับความน่าเชื อถือระยะสั น (shortterm rating) ด้วย หรือ
(ข) อันดับความน่าเชื อถือของผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกัน อยู่ในอันดับที สามารถลงทุนได ้(investment
grade) ทั งนี โดยการจัดอันดับความน่าเชื อถือของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื อถือภายใต้ชื อ Standard & Poor หรือ
Moody’s หรือ Fitch หรือสถาบันอื นที สํานักงานกําหนดเพิ มเติม
(2) ตราสารแห่งหนี ทั วไป ได้แก่
(2.1) ตราสารภาครัฐไทย อันได้แก่
(ก) ตั วเงินคลัง
(ข) พันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
(ค) พันธบัตร ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน หุ้นกู้ หรือใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้นกู้ ที กระทรวงการคลังหรือกองทุนเพื อการ
ฟื นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินเป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล หรือผู้ค้ําประกัน
(2.2) ตราสารภาครัฐต่างประเทศ อันได้แก่ ตราสารที มีรูปแบบทํานองเดียวกับตราสารภาครัฐไทยที รัฐบาลต่างประเทศ
องค์การหรือหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศ รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศ เป็นผู้ออก
หรือผู้ค้ําประกัน ทั งนี ตราสารดังกล่าวต้องมีลักษณะตามเงื อนไขท้ายข้อ 3.12.1.1 ด้วย
(2.3) ตราสารที เปลี ยนมือได้ ซึ งหมายถึง พันธบัตร ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน หรือหุ้นกู้ที ไม่รวมถึงหุ้นกู้แปลงสภาพและหุ้น
กู้อนุพันธ์ ที สํานักงานอนุญาตให้เสนอขายในลักษณะทั วไปหรือในลักษณะจํากัด หรือที ออกภายใต้ข้อผูกพันที กําหนดและ
อนุญาตโดยกระทรวงการคลัง หรือที นิติบุคคลที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ นเป็นผู้ออก หรือที เป็นหลักทรัพย์ที ออกใหม่ ซึ งผู้
ออกหลักทรัพย์ได้เสนอขายหลักทรัพย์ที ออกใหม่นั นทั งหมดต่อผู้ถือหุ้นโดยได้รับชําระราคาเต็มมูลค่าที เสนอขายจากผู้ถือหุ้น
ทั งนี ตราสารที เปลี ยนมือได้ต้องมีลักษณะตามเงื อนไขท้ายข้อ 3.12.1.1 ด้วย
(2.4) ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทยที มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้ที ไม่ใช่หุ้นกู้
อนุพันธ์
(2.5) ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน หุ้นกู้ หรือใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้นกู้ ที เสนอขายในต่างประเทศโดยมีผู้ออกเป็น
นิติบุคคลที จัดตั งขึ นตามกฎหมายไทย ทั งนี หุ้นกู้ดังกลา่วไมร่วมถงึหุน้กูแ้ปลงสภาพและหุน้กูอ้นุพันธ์
(2.6) หน่วยลงทุนหรือใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหน่วยลงทุนของกอ งทุนรวมตราสารแห่งหนี หรือของกองทุนรวมอื นที มีนโย
บายการลงทุนเฉพาะเงินฝาก ตราสารแห่งหนี หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที สํานักงานกําหนด หรือให้ความเห็นชอบ เช่น
กองทุนรวมตลาดเงิน เป็นต้น
(2.7) ธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืน ทั งนี บริษัทจัดการต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
(2.8) ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์โดยหลักทรัพย์ที ให้ยืมเป็นตราสารแห่งหนี ตาม (1.1)(1.2)(1.3) (2.1)(2.2)(2.3)(2.4)
หรือ (2.6) ทั งนี บริษัทจัดการต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

ในกรณีที ตราสารแห่งหนี ตามข้อ 3.12.1.1 เป็นตั วแลกเงินหรือตั วสัญญาใช้เงินที มีการจ่ายผลตอบแทน ผลตอบแทนนั นต้อง
อยู่ในรูปอัตราดอกเบี ยคงที หรืออัตราดอกเบี ยลอยตัวเท่านั น

การรับรอง รับอาวัล สลักหลัง หรือคํ้าประกันของบุคคลที กําหนดไว้ในข้อ 3.12.1.1 ต้องเป็นการรับรองตลอดไป รับอาวัลทั ง
จํานวน สลักหลังโอนประเภทมีสิทธิไล่เบี ยโดยไม่มีข้อกําหนดลบล้างหรือจํากัดความรับผิดของผู้สลักหลัง หรือค้ําประกันต้น
เงินและดอกเบี ยเต็มจํานวนแบบไม่มีเงื อนไข

เงื อนไข : ตราสารภาครัฐต่างประเทศตามข้อ (2.2) และตราสารที เปลี ยนมือได้ตามข้อ (2.3) ต้องมีลักษณะดังต่อไปนี 
(1) เป็นตราสารขึ นทะเบียนในสมาคมตลาดตราสารหนี ไทย
(2) มีราคาที เหมาะสมตามที สมาคมตลาดตราสารหนี ไทยกําหนด หรือมีผู้แสดงตนต่อบุคคลทั วไปว่าพร้อมจะเสนอราคาซื อ
และรับซื อตราสารนั น ในราคาดังกล่าว (bid price แบบ firm quote) ตามจํานวนและวิธีการที สมาคมตลาดตราสารหนี ไทย
กําหนดอยู่เสมอ โดยได้ส่งสําเนาราคาแก่สมาคมตลาดตราสารหนี ไทยตลอดอายุของตราสารนั น และ
(3) เป็นตราสารที เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 
(ก) ในกรณีที เป็นตราสารภาครัฐต่างประเทศ ตราสารดังกล่าวต้องเป็นตราสารที มีอันดับความน่าเชื อถือของตราสารหรือของผู้
ออกตราสารอยู่ในอันดับที สามารถลงทุนได ้(investment grade) เว้นแต่ผู้ออกตราสารดังกล่าวเป็นรัฐวิสาหกิจตามกฎหมาย
ต่างประเทศ ตราสารนั นต้องมีอันดับความน่าเชื อถือของตราสารอยู่ในอันดับที สามารถลงทุนได ้(investment grade) เท่านั น
(ข) ในกรณีที ผู้ออกตราสารเป็นนิติบุคคลต่างประเทศ ตราสารนั นต้องมีอันดับความน่าเชื อถือของตราสารอยู่ในอันดับที 
สามารถลงทุนได ้(investment grade) 
(ค) ในกรณีที กองทุนลงทุนในตราสารอื นนอกเหนือจาก (ก) และ (ข) ในการเสนอขายครั งแรก หากตราสารดังกล่าวไม่มี
อันดับความน่าเชื อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับที สามารถลงทุนได ้(investment grade) ตราสารนั นต้อง
มีบริษัทจัดการไม่ต่ํากว่าสามรายเป็นผู้ซื อตราสารดังกล่าวเพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนภายใต้การจัดการ

3.12.1.2 ตราสารกึ งหนี กึ งทุน ได้แก่
(1) หุ้นกู้แปลงสภาพที เสนอขายในประเทศ ซึ งต้องมีลักษณะตามเงื อนไขในท้ายข้อ 3.12.1.1 (1) และ (2) ทั งนี ในกรณีที 
กองทุนลงทุนในหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวในการเสนอขายครั งแรก หุ้นกู้แปลงสภาพนั นต้องเป็นหุ้นกู้แปลงสภาพที มีอันดับ
ความน่าเชื อถืออยู่ในอันดับที สามารถลงทุนได ้(investment grade) หรือเป็นหุ้นกู้แปลงสภาพที มีบริษัทจัดการไม่ตํ่ากว่าสาม
รายเป็นผู้ซื อตราสารดังกล่าวเพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนภายใต้การจัดการ
ในกรณีที หุ้นกู้แปลงสภาพตามวรรคหนึ งมีการค้ําประกัน การค้ําประกันดังกล่าวต้องเป็นการค้ําประกันต้นเงินและดอกเบี ยเต็ม
จํานวนแบบไม่มีเงื อนไข
(2) หุ้นกู้แปลงสภาพที เสนอขายในต่างประเทศโดยมีผู้ออกเป็นนิติบุคคลที จัดตั งขึ นตามกฎหมายไทย

นอกจากนี ในการลงทุนในตราสารกึ งหนี กึ งทุนนั น ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 
(1) ในขณะที ลงทุน หรือได้มา มูลค่าของหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวมีมูลค่าสูงกว่าราคาตลาดของหุ้นที รองรับหุ้นกู้แปลงสภาพ
นั น (out of the money) 
(2) ในกรณีที มีการใช้สิทธิแปลงสภาพ ให้บริษัทจัดการขายหุ้นที ได้รับจากการแปลงสภาพนั นภายใน 30 วัน นับแต่วันที ได้หุ้น
ดังกล่าวมา
การใช้สิทธิแปลงสภาพตาม (2) หมายความว่า การแปลงสภาพแห่งสิทธิในหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้น ไม่ว่าการแปลงสภาพดัง
กล่าวจะเกิดจากการใช้สิทธิแปลงสภาพหรือเกิดจากข้อกําหนดบังคับการแปลงสภาพ

3.12.1.3 เงินฝากในสถาบันการเงินตามกฎหมายไทย

3.12.1.4 สัญญาซื อขายล่วงหน้าที มีตัวแปรเป็นอัตราแลกเปลี ยนเงิน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื อลดความเสี ยง (hedging) ตาม
หลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

3.12.1.5 หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์

3.12.1.6 ทรัพย์สินอื นที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กําหนดเพิ มเติมในอนาคต หรือทรัพย์สินอื นที มีลักษณะทํานองเดียว
กับ 3.12.1.1 – 3.12.1.5 โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

3.12.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในต่างประเทศ : 

บริษัทจัดการอาจลงทุนในทรัพย์สินในต่างประเทศเพื อกองทุนได้เทียบเท่ากับประเภททรัพย์สินในประเทศ โดยกรอบประเทศ
ที ลงทุนต้องมีคุณสมบัติดังนี 
1. มีการเสนอขายในประเทศที มีหน่วยงานกํากับดูแลเป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO หรือประเทศที มีตลาดหลักทรัพย์เป็น
สมาชิกของ WFE 
2. การลงทุนนั นต้องไม่ทําให้การจัดการกองทุนเบี ยงเบนไปจากวัตถุประสงค์ หรือนโยบายการลงทุนของกองทุนและไม่ทําให้
กองทุนขาดทุนเป็นมูลค่าสูงกว่ามูลค่าลงทุน
3. บริษัทจัดการต้องสามารถเข้าถึงข้อมูลเกี ยวกับหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินดังกล่าวเป็นภาษาอังกฤษผ่านระบบอินเตอร์เนตได้
4. มีข้อมูลทางด้านราคาที สะท้อนมูลค่ายุติธรรม โดยเป็นราคาที น่าเชื อถือ อ้างอิงได้ และสอดคล้องตามหลักวิชาการอันเป็นที 
ยอมรับในระดับสากล
5. มีการคุ้มครองประโยชน์ของผู้ลงทุน (investor protection) ที ถือได้ว่าเทียบเท่ากับการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที 
มีลักษณะคล้ายกันในประเทศไทย
6. ลักษณะอื นใดที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจกําหนดเพิ มเติม

3.12.2.1 ตราสารแห่งหนี ต่างประเทศ ได้แก่ หลักทรัพย์หรือตราสารที ออกโดยบุคคลต่างประเทศ และเสนอขายในต่าง
ประเทศ
(1) ตราสารภาครัฐต่างประเทศ อันได้แก่
(1.1) พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี ที รัฐบาลต่างประเทศ องค์การหรือหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศหรือองค์การระหว่าง
ประเทศเป็นผู้ออก หรือผู้ค้ําประกัน
(1.2) พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี ที รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายต่างประเทศเป็นผู้ออก หรือผู้ค้ําประกัน
(2) ตราสารแห่งหนี ภาคเอกชน อันได้แก่ ตราสารแห่งหนี ที ออกโดยนิติบุคคลต่างประเทศ ทั งนี ผู้ลงทุนต้องสามารถเข้าถึง
ข้อมูลเกี ยวกับตราสารแห่งหนี ดังกล่าวเป็นภาษาอังกฤษผ่านระบบอินเตอร์เนตด้วย
(3) ตราสารแห่งหนี อื น อันได้แก่ หน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที เป็นกองทุนรวมตราสารแห่งหนี หรือกองทุนรวมอื น
ที มีนโยบายการลงทุนเฉพาะเงินฝาก ตราสารแห่งหนี หรือทรัพย์สินอื นที สํานักงานให้ความเห็นชอบให้ลงทุนได้ เช่น กองทุน
รวมตลาดเงิน เป็นต้น ซึ งต้องเป็นไปตามเงื อนไขที สํานักงานคณะกํารรมการ ก.ล.ต.ประกาศกําหนด ดังต่อไปนี 
(3.1) ต้องเป็นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที อยู่ภายใต้การกํากับดูแลของหน่วยงานกํากับดูแล
ด้านหลักทรัพย์และตลาดซื อขายหลักทรัพย์ที เป็นสมาชิกสามัญของ International Organizations of Securities 
Commission (IOSCO) หรือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที มีการซื อขายในตลาดซื อขายหลักทรัพย์
ที เป็นสมาชิกของ World Federations of Exchange (WFE) 
(3.2) ต้องเป็นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที มีทรัพย์สินที ลงทุนเป็นประเภทและชนิดเดียวกับ
ทรัพย์สินที กองทุนอาจลงทุนหรือมีไว้ได้ เว้นแต่เป็นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที มีนโยบาย
การลงทุนในทองคําโดยตรง
(3.3) ในกรณีที เป็นการลงทุนหรือมีไว้เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป (retail fund) กองทุน
สํารองเลี ยงชีพ หรือกองทุนส่วนบุคคลรายย่อย หน่วยลงทุนที จะลงทุนหรือมีไว้ได้ ต้องเป็นหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมต่างประเทศที จัดตั งขึ นเพื อผู้ลงทุนทั วไปเช่นกัน
(3.4) ต้องไม่ใช่หน่วยลงทุนของกองทุนรวมประเภทเฮ็ดจ์ฟันด ์(hedge fund)

3.12.2.2 ตราสารหนี ที มีลักษณะคล้ายเงินฝาก ได้แก่ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน บัตรเงินฝาก หรือหุ้นกู้ระยะสั นที 
ออกโดยสถาบันการเงินต่างประเทศ ที ตั งอยู่ในประเทศที กองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินต่างประเทศ ทั งนี ให ้
หมายรวมถึงการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงิน (money market fund) ในต่างประเทศด้วย โดยการ
มีไว้ซึ งเงินฝากหรือตราสารดังกล่าวต้องมีวัตถุประสงค์เพื ออํานวยความสะดวกหรือป้องกันปัญหาในการดําเนินงานใน
ต่างประเทศของกองทุน เช่น เพื อรอการลงทุน หรือเพื อชําระค่าใช้จ่าย หรือเพื อรักษาสภาพคล่องของกองทุนเป็นต้น

3.12.2.3 สัญญาซื อขายล่วงหน้าที มีวัตถุประสงค์ เพื อการลดความเสี ยง (hedging) ตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

3.12.2.4 เงินฝากในสถาบันการเงินต่างประเทศ

3.13.2.5 ใบแสดงสิทธิในประโยชน์ที เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงที มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นพันธบัตร หรือหุ้นกู้ที มิใช่หุ้นกู้อนุพันธ์

3.12.2.6 หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และตราสารของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศ

3.12.2.7 ทรัพย์สินอื นที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กําหนดเพิ มเติมในอนาคตหรือทรัพย์สินอื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับ
ข้อ 3.12.2.1 3.12.2.6 โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน

3.13. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม : 

3.13.1. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นในประเทศ : 

บริษัทจัดการจะลงทุนหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื นเพื อเป็นทรัพย์สินของ
กองทุนรวม ตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนดดังต่อไปนี ในกรณีที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศแก้ไขเปลี ยนแปลงอัตราส่วนการลงทุน
บริษัทจัดการจะลงทุนให้เป็นไปตามประกาศที แก้ไขด้วย

3.13.1.1 บริษัทจัดการอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินดังต่อไปนี เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม โดยไม่จํากัดอัตราส่วน
(1) ตราสารภาครัฐไทย
(2) ตราสารภาครัฐต่างประเทศตามข้อ 3.12.1.2 (2.2) ที มีอันดับความน่าเชื อถืออยู่ในสองอันดับแรก หรือสัญญาซื อขายล่วง
หน้าที มีสินค้าเป็นตราสารดังกล่าว

ในกรณีของกองทุนรวมเปิด มูลค่าของตราสารภาครัฐต่างประเทศตามข้อ (2) เมื อรวมกันแล้วต้องไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่า
ตราสารนั นในแต่ละรุ่น เว้นแต่เป็นกองทุนรวมเปิดที มีการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งล่วงหน้าซึ งระบุเวลาแน่นอน
(auto redemption) 

3.13.1.2 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งตราสารภาครัฐต่างประเทศที นอกเหนือจากข้อ 3.13.1.1 (2) หรือสัญญาซื อขาย
ล่วงหน้าที มีสินค้าเป็นตราสารดังกล่าว เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนได้ โดยมีมูลค่ารวมกันทั งสิ นเมื อคํานวณเฉพาะผู้ออกหรือ
ผู้เป็นคู่สัญญารายนั น ไม่เกินร้อยละ 35 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

การคํานวณอัตราส่วนตามวรรคหนึ ง ให้นับตราสารตามวรรคหนึ งและทรัพย์สินทุกประเภทที ผู้ออกหรือผู้เป็นคู่สัญญารายดัง
กล่าวเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญา ซึ งกองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินเหล่านั น
รวมในอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าวด้วย
ในกรณีของกองทุนรวมเปิด มูลค่าของตราสารภาครัฐต่างประเทศตามวรรคหนึ ง ต้องไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าตราสารนั นใน
แต่ละรุ่น เว้นแต่เป็นกองทุนรวมเปิดที มีการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งล่วงหน้าซึ งระบุเวลาแน่นอน (auto
redemption) 

3.13.1.3 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินดังต่อไปนี ซึ งธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น ธนาคารพาณิชย์
หรือบริษัทเงินทุนรายใดเป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญา เพื อเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนได้ โดยมีมูลค่ารวมกันทั งสิ นเมื อคํานวณเฉพาะธนาคารหรือบริษัทเงินทุนรายนั น ไม่เกินร้อยละ 25 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
(1) ตราสารแห่งหนี ในประเทศ ตามข้อ 13.2.1.1
(2) ตราสารกึ งหนี กึ งทุน ตามข้อ 13.2.1.2 
(3) เงินฝากในสถาบันการเงินตามกฎหมายไทย ตามข้อ 13.2.1.3
(4) สัญญาซื อขายล่วงหน้าตามข้อ 3.12.1.4 ที คู่สัญญามี อันดับความน่าเชื อถืออยู่ในอันดับที สามารถลงทุนได ้(investment
grade)
การคํานวณอัตราส่วนตามวรรคหนึ ง ให้นับตราสารตามวรรคหนึ งและทรัพย์สินตามข้อ 3.13.1.7 (1) ที ธนาคารหรือบริษัทเงิน
ทุนดังกล่าวเป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญา ซึ งกองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้รวมใน
อัตราส่วนดังกล่าว โดยในกรณีของธนาคารพาณิชย์หากธนาคารพาณิชย์นั นเป็นสาขาของธนาคารต่างประเทศให้นําทรัพย์สินที 
นาคารต่างประเทศดังกล่าวเป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้อาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ําประกันหรือคู่สัญญา ซึ งกองทุนได้ลงทุนหรือมี
ไว้รวมในอัตราส่วนดังกล่าวด้วย

ทั งนี ในกรณีที กองทุนมีเงินฝากในนิติบุคคลตามวรรคหนึ ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื อการดําเนินงานของกองทุน มิให้นับมูลค่าของ
เงินฝากดังกล่าวรวมในอัตราส่วนตามวรรคหนึ ง

3.13.1.4 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินดังต่อไปนี ที บุคคลใดเป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลัก
หลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญา เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนได้ โดยมีมูลค่ารวมกันทั งสิ นเมื อคํานวณเฉพาะผู้ออก ผู้สั งจ่าย
ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญารายนั น ไม่เกินร้อยละ 25 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
(1) ตราสารแห่งหนี ในประเทศตามข้อ 3.12.1.1 
(2) ตราสารกึ งหนี กึ งทุนตามข้อ 3.12.1.3 
(3) สัญญาซื อขายล่วงหน้า ตามข้อ 3.12.1.4 ที คู่สัญญามีอันดับความน่าเชื อถืออยู่ในอันดับที สามารถลงทุนได ้(investment
grade) 
ตราสารแห่งหนี ตาม (1) มิให้หมายความรวมถึงหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที ถูกจัดให้เป็นตราสารแห่งหนี ตามข้อ 3.12.1.1

3.13.1.5 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินที กลุ่มกิจการใดเป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้คํ้า
ประกัน หรือคู่สัญญา เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนได้ โดยมีมูลค่ารวมกันทั งสิ นของกลุ่มกิจการนั นไม่เกินอัตราอย่างใดอย่าง
หนึ งดังต่อไปนี แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า
(1) ร้อยละสามสิบของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน
(2) อัตราที คํานวณได้จากนํ้าหนักของกลุ่มกิจการดังกล่าวในตัวชี วัด (benchmark) ของกองทุนนั นรวมกับร้อยละสิบของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนนั น ทั งนี ตัวชี วัดดังกล่าวต้องเป็นดัชนีหรือองค์ประกอบของดัชนี ที มีการเผยแพร่อย่างกว้างขวาง
และสอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนั น

3.13.1.6 การลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินที บริษัทในกลุ่มกิจการใดเป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย หรือคู่สัญญา เพื อเป็นทรัพย์สินของกอง
ทุน หากทรัพย์สินดังกล่าวเป็นองค์ประกอบที ใช้ในการคํานวณตัวชี วัด (benchmark) ของกองทุนนั น บริษัทจัดการอาจลงทุน
หรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินดังกล่าวโดยมีมูลค่ารวมกันทั งสิ นเมื อคํานวณเฉพาะผู้ออก ผู้สั งจ่าย หรือคู่สัญญารายนั น ไม่เกินอัตราที 
คํานวณได้จากนํ้าหนักของทรัพย์สินดังกล่าวในตัวชี วัดรวมกับร้อยละสิบของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั งนี เฉพาะใน
กรณีที อัตราดังกล่าวสูงกว่าอัตราส่วนที กําหนดไว้ในข้อ 3.13.1.3 และข้อ 3.13.1.4 แล้วแต่กรณี
มิให้นําความในข้อ 3.13.1.3 และข้อ 3.13.1.4 มาใช้บังคับกับกรณีตามวรรคหนึ ง

3.13.1.7 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินอื นนอกเหนือจากกรณีที กําหนดไว้ในข้อ 3.13.1.2 ข้อ 3.13.1.3 และ
ข้อ 3.13.1.4 เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมตามอัตราส่วนดังต่อไปนี 
(1) การลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินดังกล่าวซึ งบุคคลใดเป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่
สัญญา ต้องมีมูลค่ารวมกันทั งสิ นเมื อคํานวณเฉพาะผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญา
รายนั น ไม่เกินร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
(2) การลงทุนในหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินตาม (1) เมื อคํานวณรวมทุกบุคคลที เป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง
ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญาแล้วต้องมีมูลค่ารวมกันทั งสิ นไม่เกินร้อยละ15 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

3.13.1.8 ในกรณีของกองทุนรวม ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมลงทุนหรือมีไว้ซึ งเงินฝาก บัตรเงินฝาก ตั วแลกเงิน หรือตั ว
สัญญาใช้เงิน ที ธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ บรรษัทตลาดรอง
สินเชื อที อยู่อาศัย หรือสถาบันการเงินที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น เป็นผู้ออกหรือคู่สัญญา เป็นจํานวนที มีมูลค่ารวมโดยเฉลี ย
ในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 45 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

อัตราส่วนตามวรรคหนึ งมิให้นํามาใช้บังคับกับกองทุนรวมที มีการกําหนดอายุโครงการตั งแต่หนึ งปีขึ นไป ทั งนี เฉพาะในระยะ
เวลาหกเดือนก่อนวันครบกําหนดอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม
ในกรณีที เงินฝากหรือตราสารแห่งหนี ที มีลักษณะคล้ายเงินฝากที กองทุนรวมลงทุนในหรือมีไว้เกินอัตราส่วนที กําหนดตามวรรค
หนึ ง ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินดังกล่าวให้มีมูลค่ารวมโดยเฉลี ยไม่เกินร้อยละ 45 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมภายในสามสิบวันนับแต่วันสิ นรอบปีบัญชีนั น ทั งนี ให้คํานวณอัตราส่วนการลงทุนหรือมีไว้ซึ ง
ทรัพย์สินดังกล่าวโดยเฉลี ยตั งแต่วันแรกของรอบปีบัญชีนั นจนถึงวันที ทรัพย์สินนั นมีมูลค่าเป็นไปตามอัตราส่วนดังกล่าว

เมื อบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ปฏิบัติตามวรรคสามแล้ว ให้บริษัทรายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมทราบภายใน
วันทําการถัดจากวันที ทรัพย์สินนั นมีมูลค่ารวมโดยเฉลี ยไม่เกินร้อยละ 45 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม เพื อให้ผู้
ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ตรวจสอบการปฏิบัติดังกล่าว ทั งนี บริษัทต้องดําเนินการให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน
รวมแจ้งให้สํานักงานทราบภายในห้าวันนับแต่วันที ได้รับรายงานจากบริษัทด้วย

หากบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถปฏิบัติตามวรรคสามได้ สํานักงานอาจสั งให้บริษัทเลิกกองทุนรวมนั น

3.13.1.9 ในกรณีที มีเหตุจําเป็นและสมควร เพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนอันเนื องมาจากปัญหาความผันผวน
(fluctuation) ของตลาดเงินและตลาดทุนในวงกว้างในรอบปีบัญชีใด บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจขอผ่อนผันต่อสํานักงาน
เพื อไม่ต้องนําการลงทุนในหรือมีไว้ซึ งเงินฝาก บัตรเงินฝาก ตั วแลกเงิน หรือตั วสัญญาใช้เงิน ในช่วงเวลาที เกิดความผันผวนดัง
กล่าวมารวมคํานวณอัตราส่วนการลงทุนตามข้อ 3.13.1.8 ได้สําหรับรอบปีบัญชีนั น

3.13.1.10 บริษัทจัดการอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ งสัญญาซื อขายล่วงหน้า ที มีวัตถุประสงค์เพื อการลดความเสี ยง (hedging)
เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนได้ โดยไม่เกินมูลค่าความเสี ยงทั งหมดที กองทุนมีอยู่

3.13.1.11 การคํานวณมูลค่าการลงทุนหรือมีไว้ซึ งสัญญาซื อขายล่วงหน้าเพื อการคํานวณอัตราส่วนการลงทุน ตามข้อ
3.13.1.2 ข้อ 3.13.1.3 และข้อ 3.13.1.4 ให้นับมูลค่าที คู่สัญญาอีกผ่ายหนึ งมีหน้าที ต้องชําระตามสัญญาซื อขายล่วงหน้า รวม
คํานวณในอัตราส่วนของบุคคลที เป็นคู่สัญญาดังกล่าว เว้นแต่กรณีที กองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้ซึ งสัญญานั น ในศูนย์ซื อขาย
สัญญาซื อขายล่วงหน้า บริษัทจัดการไม่ต้องคํานวณมูลค่าและอัตราส่วนตามที กําหนดในข้อดังกล่าว

3.13.1.12 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนได้
โดยมีมูลค่าไม่เกินร้อยละ 25 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

3.13.1.13 บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งหน่วยลงทุนและใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหน่วยลงทุนเพื อเป็น
ทรัพย์สินของกองทุนรวมได้ ไม่เกินอัตราส่วนดังต่อไปนี ทั งนี การลงทุนดังกล่าวไม่รวมถึงหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย์
(1) ลงทุนหรือมีไว้ซึ งหน่วยลงทุนและใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหน่วยลงทุนของแต่ละกองทุนรวมที บริษัทจัดการอื นเป็นผู้รับ
ผิดชอบดําเนินการ ไม่เกินร้อยละ 25 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของแต่ละกองทุนรวมที บริษัทจัดการเป็นผู้รับผิดชอบดําเนินการ
(2) ลงทุนหรือมีไว้ซึ งหน่วยลงทุนและใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหน่วยลงทุนของทุกกองทุนรวมที บริษัทจัดการอื นเป็นผู้รับผิด
ชอบดําเนินการ ไม่เกินร้อยละ 25 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของแต่ละกองทุนรวมที บริษัทจัดการเป็นผู้รับผิดชอบดําเนินการ

3.13.1.14 บริษัทจัดการอาจทําธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืนในนามกองทุนได้ โดยมีมูลค่าธุรกรรมรวมกันทั งสิ นไม่เกิน
ร้อยละ 25 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

3.13.1.15 การลงทุนในหรือมีไว้ซึ งธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืน ให้บริษัทจัดการคํานวณอัตราส่วนการลงทุนตาม
ข้อ3.13.1.3 และ 3.13.1.4 ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 
(1) ในกรณีที มูลค่ารวมของหลักทรัพย์ หรือตราสารแห่งหนี ที ซื อและที โอนมาเพื อดํารงมูลค่าธุรกรรมตามประกาศกําหนด (ถ้า
มี) ณ สิ นวันไม่น้อยกว่ามูลค่าธุรกรรม ให้นําหลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนี ดังกล่าวมาคํานวณอัตราสาวนการลงทุนเท่ากับ
มูลค่าธุรกรรม ทั งนี บริษัทจัดการไม่ต้องนําธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืนมาคํานวณอัตราส่วนการลงทุนที คู่สัญญา
(2) ในกรณีมูลค่ารวมของหลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนี ที ซื อและที โอนมาเพื อดํารงมูลค่าธุรกรรมตามประกาศกําหนด (ถ้าม)ี 
ณ สิ นวัน น้อยกว่ามูลค่าธุรกรรม ให้คํานวณอัตราส่วนการลงทุนดังต่อไปนี 
(ก) นําหลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนี ดังกล่าวมาคํานวณอัตราส่วนการลงทุนเท่ากับมูลค่าหลักทรัพย์ หรือตราสารแห่งหนี นั น
ตามราคาตลาด และ
(ข) นําธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืนมาคํานวณอัตราส่วนการลงทุนที คู่สัญญาเท่ากับส่วนต่างของมูลค่าธุรกรรมกับมูลค่า
หลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนี นั นตามราคาตลาด
(3) ในกรณีเป็นธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืนตามสัญญาที มีข้อกําหนดให้คํานวณมูลค่าหลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนี ที 
ซื อและมูลค่าธุรกรรมรวมเป็นยอดสุทธิของธุรกรรมทั งหมดที กองทุนมีอยู่กับคู่สัญญารายเดียวกัน และที สัญญากําหนดให้
สามารถบังคับชําระหนี ตามธุรกรรมใดธุรกรรมหนึ งจากหลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนี ที ซื อหรือทรัพย์สินที โอนเพื อดํารงมูลค่า
ธุรกรรมตามประกาศกําหนด (ถ้ามี) ของธุรกรรมอื นได้ ให้คํานวณอัตราส่วนการลงทุนดังนี 
(ก) ในกรณีที มูลค่ารวมของหลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนี ที ซื อและที โอนมา เพื อดํารงมูลค่าธุรกรรมตามประกาศกําหนด (ถ้า
มี) ณ สิ นวันของแต่ละธุรกรรม มีมูลค่าไม่น้อยกว่ามูลค่าธุรกรรมแต่ละธุรกรรมนั น ให้คํานวณอัตราสาวนการลงทุนตามหลัก
เกณฑ์ในข้อ (1) 
(ข) ในกรณีที มูลค่ารวมของหลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนี ที ซื อและที โอนมา เพื อดํารงมูลค่าธุรกรรมตามประกาศกําหนด(ถ้า
มี) ณ สิ นวันของแต่ละธุรกรรม มีมูลค่าน้อยกว่ามูลค่าธุรกรรมแต่ละธุรกรรม ให้คํานวณอัตราส่วนการลงทุนตามหลักเกณฑ์ใน
ข้อ (2) 
(ค) ในกรณีที บางธุรกรรมที มูลค่ารวมของหลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนี ที ซื อและที โอนมาเพื อดํารงมูลค่าธุรกรรมตามประกาศ
กําหนด (ถ้ามี) ณ สิ นวันน้อยกว่ามูลค่าธุรกรรม ให้บริษัทจัดการนําหลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนี ที ซื อของธุรกรรม ที มูลค่า
รวมของหลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนี ที ซื อและที โอนมา เพื อดํารงมูลค่าธุรกรรมตามประกาศกําหนด (ถ้าม)ี ณ สิ นวันไม่น้อย
กว่ามูลค่าธุรกรรม มาคํานวณอัตราส่วนการลงทุนเพิ มเติมเพื อชดเชยส่วนต่างของมูลค่าธุรกรรมกับมูลค่ารวมของหลักทรัพย์
หรือตราสารแห่งหนี ที ซื อและที โอนมา เพื อดํารงมูลค่าธุรกรรมตามประกาศกําหนด (ถ้ามี) ณ สิ นวันของธุรกรรมแรก ทั งนี หาก
ภายหลังการชดเชยส่วนต่างข้างต้น มูลค่าสุทธิของทุกหลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนี ที ซื อโดยมีสัญญาขายคืนยังคงน้อยกว่า
มูลค่าสุทธิของทุกธุรกรรม ให้นําธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืนมาคํานวณอัตราส่วนการลงทุนที คู่สัญญาเท่ากับส่วนต่าง
ดังกล่าว

3.13.1.16 บริษัทจัดการอาจทําธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ของกองทุนได้ โดยมีมูลค่าธุรกรรมรวมกันทั งสิ นไม่เกินร้อยละ
25 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั งนี การคํานวณมูลค่าธุรกรรมดังกล่าว ให้บริษัทจัดการคํานวณโดยใช้มูลค่าหลัก
ทรัพย์ที ให้ยืม รวมผลประโยชน์ที พึงได้รับจนถึงวันที คํานวณมูลค่าธุรกรรมดังกล่าว

ในกรณีที ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ในขณะที กองทุนเข้าทําธุรกรรม มีมูลค่าไม่เกินอัตราส่วนที กําหนดในวรรคหนึ ง หากต่อ
มาธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์นั นมีมูลค่าเกินอัตราส่วนดังกล่าวโดยมิได้เกิดจากการทําธุรกรรมเพิ มเติม บริษัทจัดการจะยังคง
มีไว้ซึ งธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ดังกล่าวต่อไปก็ได้

ให้บริษัทจัดการจัดทํารายงานโดยระบุวันที ทรัพย์สินนั นมีมูลค่าเกินอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดพร้อมสาเหตุ และส่งรายงาน
ดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมทราบภายในสามวันทําการนับแต่วันที ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์นั นมีมูลค่า
เกินอัตราส่วนที กําหนด พร้อมทั งจัดทําสําเนารายงานดังกล่าวไว้ที บริษัทจัดการเพื อให้สํานักงานสามารถตรวจสอบได้

3.13.1.17 ให้บริษัทจัดการคํานวณอัตราส่วนการลงทุนหรือมีไว้ซึ งใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิง
ไทย หน่วยลงทุนของกองทุนรวมพันธบัตรเอเชีย หรือธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 
(1) ในกรณีของใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย ให้นับมูลค่าของหลักทรัพย์อ้างอิงของใบแสดง
สิทธิดังกล่าว รวมในอัตราส่วนสําหรับหลักทรัพย์อ้างอิงดังกล่าวที กําหนดในโครงการนี โดยถือเสมือนหนึ งว่ากองทุนได้ลงทุน
หรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์อ้างอิงนั นโดยตรง ทั งนี บริษัทจัดการอาจไม่นับมูลค่าของใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที เกิดจากหลัก
ทรัพย์อ้างอิงไทยรวมในอัตราส่วนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญาที กําหนดตามข้อ 3.13.1.2 3.13.1.3 3.7.1.4
และข้อ 3.13.1.7 ก็ได้

มูลค่าของหลักทรัพย์อ้างอิงที นํามาคํานวณรวมในอัตราส่วนตามวรรคหนึ งให้มีมูลค่าเท่ากับมูลค่าใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์
ที เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทยที กองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้

(2) ในกรณีของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมพันธบัตรเอเชียบริษัทจัดการจะคํานวณอัตราส่วนการลงทุนโดยวิธีใดวิธีหนึ งดังต่อ
ไปนี 
(ก) นับมูลค่าของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมพันธบัตรเอเชียที กองทุนได้ลงทุนในหรือมีไว้ซึ งหน่วยลงทุนดังกล่าว หรือ
(ข) นับมูลค่าของทรัพย์สินที กองทุนรวมพันธบัตรเอเชียดังกล่าวลงทุนหรือมีไว้ รวมในอัตราส่วนสําหรับทรัพย์สินที กําหนดไว้
ในโครงการนี โดยถือเสมือนหนึ งว่ากองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินนั นโดยตรง
(3) ในกรณีของธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ บริษัทจัดการจะคํานวณอัตราส่วนการลงทุนใน หรือมีไว้ซึ งการให้ยืมหลักทรัพย์
โดยให้นับมูลค่าทรัพย์สินที ให้ยืมรวมในอัตราส่วนสําหรับหลักทรัพย์ที กําหนดไว้ในข้อ 3.13.1.2 3.13.1.3 3.13.1.4 และ
3.13.1.7 โดยถือเสมือนหนึ งว่ากองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์นั นอยู่ ทั งนี บริษัทจัดการอาจไม่นับรวมในอัตราส่วนที 
คํานวณตามคู่สัญญาที กําหนดตามข้อ 3.13.1.2 3.13.1.3 3.13.1.4 และ 3.13.1.7 ก็ได้

3.13.1.18 ในการคํานวณอัตราส่วนตามข้อ 3.13.1.2 และ ข้อ 3.13.1.3 ให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี รวม
ทั งเงื อนไขตามข้อ 3.13.1.18 ด้วย
(1) ในกรณีที ทรัพย์สินดังกล่าวมีผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกัน บริษัทจัดการจะคํานวณอัตราส่วนที ผู้ออก
ทรัพย์สินหรือผู้ที เป็นคู่สัญญาดังกล่าว หรือคํานวณอัตราส่วนผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกัน แล้วแต่กรณีก็ได้
(2) ในกรณีที ทรัพย์สินมีบุคคลมากกว่าหนึ งรายเป็นผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกัน บริษัทจัดการจะเลือก
คํานวณอัตราส่วนที ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกันรายใดรายหนึ งก็ได้

3.13.1.19 การคํานวณอัตราส่วนที ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกันตามข้อ 3.13.1.14 จะทําได้ต่อเมื อบุคคลดัง
กล่าวได้ทําการรับรองตลอดไป รับอาวัลทั งจํานวน สลักหลังโอนประเภทมีสิทธิไล่เบี ยโดยไม่มีข้อกําหนดลบล้างหรือจํากัด
ความรับผิดของผู้สลักหลัง หรือค้ําประกันต้นเงินและดอกเบี ยเต็มจํานวนแบบไม่มีเงื อนไข

3.13.1.20 ในกรณีที ตราสารแห่งหนี หรือ ตราสารกึ งหนี กึ งทุน ในขณะที ลงทุนหรือในขณะที ได้มาเป็นทรัพย์สินของกองทุน มี
มูลค่าไม่เกินอัตราส่วนที กําหนดข้างต้น หากต่อมาตราสารแห่งหนี หรือตราสารกึ งหนี กึ งทุนนั น มีมูลค่าเกินอัตราส่วนดังกล่าว
โดยสาเหตุถูกปรับลดอันดับความน่าเชื อถือ ให้บริษัทดําเนินการแก้ไขอัตราส่วนให้เป็นไปตามที กําหนด ภายใน 30 วันนับแต่
วันที มีการประกาศให้ทราบถึงเหตุดังกล่าว เว้นแต่ในกรณีที มีเหตุจําเป็นและสมควรโดยได้รับผ่อนผันจากสํานักงาน

3.13.1.21 ในกรณีที ทรัพย์สินในขณะที ลงทุนหรือในขณะที ได้มาเป็นทรัพย์สินของกองทุน มีมูลค่าไม่เกินอัตราส่วนที กําหนด
ข้างต้น หากต่อมามีมูลค่าเกินอัตราส่วนดังกล่าวจากการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น บริษัทจัดการจะยังคงมีไว้ซึ งทรัพย์สินดัง
กล่าวต่อไป ก็ได้ให้บริษัทจัดการจัดทํารายงานโดยระบุชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินตามวรรคหนึ ง และ
วันที ทรัพย์สินนั นมีมูลค่าเกินอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดพร้อมสาเหตุ และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกอง
ทุนรวมทราบ ภายในสามวันทําการนับแต่วันที ทรัพย์สินนั นมีมูลค่าเกินอัตราส่วนที กําหนด พร้อมทั งจัดทําสําเนารายงานดัง
กล่าวไว้ที บริษัทจัดการ เพื อให้สํานักงานสามารถตรวจสอบได้

3.13.1.22 ในกรณีที การรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นเป็นผลให้กองทุนรวมเป็นผู้ถือหุ้นที บริษัทใดเป็นผู้ออก เพื อเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนรวม เมื อรวมกันทุกกองทุนรวมที บริษัทจัดการเป็นผู้รับผิดชอบดําเนินการเกินกว่าร้อยละ 25 ของจํานวนหุ้นที 
จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของบริษัทนั น บริษัทจัดการจะดําเนินการตามประกาศที สน. 24/2552 เรื อง การลงทุนและการมีไว้
เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุน ลงวันที  28 กรกฎาคม 2552 ดังนี คือ
(1) ปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศที กําหนดให้บริษัทจัดการสามารถรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นได้
(2) งดเว้นการใช้สิทธิออกเสียงในหุ้นจํานวนที เกินอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าว เว้นแต่กรณีที มีเหตุ
จําเป็นและสมควรโดยได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน และ
(3) กรณีที เป็นหุ้นของบริษัทจดทะเบียน และการได้มาซึ งหุ้นของบริษัทดังกล่าว เป็นผลให้กองทุนได้มา หรือเป็นผู้ถือหุ้นของ
บริษัทนั นจนถึงหรือข้ามจุดที ต้องทําคําเสนอซื อ บริษัทจัดการต้องดําเนินการเพื อให้ได้รับการยกเว้นการทําคําเสนอซื อโดย
การลดสัดส่วนการถือหุ้นหรือลดการมีอํานาจควบคุม หรือยื นคําขอผ่อนผันการทําคําเสนอซื อ ตามประกาศคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื อครอบงํากิจการ ทั งนี การ
ลดสัดส่วนการถือหุ้นดังกล่าว ให้บริษัทจัดการลดสัดส่วนตามสัดส่วนของหุ้นของบริษัทจดทะเบียนที แต่ละกองทุนได้มาจาก
การรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น

3.13.1. 23 ในกรณีที ทรัพย์สินในขณะที ลงทุนหรือในขณะที ได้มาเป็นทรัพย์สินของกองทุน มีมูลค่าไม่เกินอัตราส่วนที กําหนด
ข้างต้น หากต่อมามีมูลค่าเกินอัตราส่วนดังกล่าวโดยไม่เข้าลักษณะตามข้อ 3.13.1.6 ข้อ 3.13.1.17  19 และการเกิน
อัตราส่วนดังกล่าวมิได้เกิดจากการลงทุนหรือได้ทรัพย์สินมาเพิ มเติม บริษัทจัดการจะยังคงมีไว้ซึ งทรัพย์สินดังกล่าวต่อไปก็ได้

ให้บริษัทจัดการจัดทํารายงานโดยระบุชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินตามวรรคหนึ ง และวันที ทรัพย์สินนั น
มีมูลค่าเกินอัตราส่วนที กําหนดพร้อมสาเหตุ และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ทราบภายในสามวัน
ทําการ
นับแต่วันที ทรัพย์สินนั นมีมูลค่าเกินอัตราส่วนที กําหนด พร้อมทั งจัดทําสําเนารายงานดังกล่าวไว้ที บริษัทจัดการเพื อให้สํานักงาน
สามารถตรวจสอบได้

3.13.1.24 ข้อจํากัดการลงทุนข้างต้นจะไม่นํามาบังคับใช้ในกรณีที ปรากฏเหตุตามหัวข้อ “การเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม”
และบริษัทจัดการต้องดําเนินการเพื อเลิกกองทุนตามหัวข้อ “การดําเนินการของบริษัทจัดการเมื อเลิกกองทุนรวม”

สรุปอัตราส่วนการลงทุน : 

1. Total noninvestment grade : ลงทุนไม่เกินร้อยละ 100.00 
2. Noninvestment grade company limit : ลงทุนไม่เกินร้อยละ 25.00 
3. Investment grade company limit : ลงทุนไม่เกินร้อยละ 25 
4. Financial institution company limit : ลงทุนไม่เกินร้อยละ 25 
5. Individual fund limit : ลงทุนไม่เกินร้อยละ 25.00 
6. Total fund limit : ลงทุนไม่เกินร้อยละ 25.00 

3.13.2. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นในต่างประเทศ : 

สําหรับกองทุนที มีการลงทุนหรือเข้าเป็นคู่สัญญาในต่างประเทศ ให้บริษัทจัดการลงทุนหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นเพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุน ตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดดังต่อไปนี เพิ มเติมด้วย ทั งนี อัตราส่วนที คํานวณ
ตามประเภททรัพย์สิน ข้อกําหนดในการคํานวณอัตราส่วน และการดําเนินการเมื อมีเหตุที ทําให้ไม่เป็นไปตาม
อัตราส่วน ให้เป็นไปตามที กําหนดในข้อ 3.13.1. โดยอนุโลม

3.13.2.1 บริษัทจัดการอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินดังต่อไปนี เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม โดยไม่จํากัดอัตราส่วน
(1) เงินฝากในสถาบันการเงินต่างประเทศหรือตราสารหนี ที มีลักษณะคล้ายเงินฝากในต่างประเทศตามข้อ 3.12.2.2 ที มี
วัตถุประสงค์เพื อการดําเนินงาน
(2) ตราสารภาครัฐต่างประเทศตามข้อ 3.12.2.1 (1) ที มีอันดับความน่าเชื อถืออยู่ในสองอันดับแรก หรือสัญญาซื อขายล่วง
หน้าที มีสินค้าเป็นตราสารดังกล่าว
ในกรณีของกองทุนรวมเปิด มูลค่าของตราสารภาครัฐต่างประเทศตามข้อ (2) เมื อรวมกันแล้วต้องไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่า
ตราสารนั นในแต่ละรุ่น เว้นแต่เป็นกองทุนรวมเปิดที มีการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งล่วงหน้าซึ งระบุเวลาแน่นอน
(auto redemption) 

3.13.2.2 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งตราสารภาครัฐต่างประเทศที นอกเหนือจากข้อ 3.13.2.1 (2)หรือสัญญาซื อขาย
ล่วงหน้าที มีสินค้าเป็นตราสารดังกล่าว เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนได้โดยมีมูลค่ารวมกันทั งสิ นเมื อคํานวณเฉพาะผู้ออกหรือผู้
เป็นคู่สัญญารายนั น ไม่เกินร้อยละ 35 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั งนี ให้นับรวมกับอัตราส่วนการลงทุนในประเทศ
ด้วย

ในกรณีของกองทุนรวมเปิด มูลค่าของตราสารภาครัฐต่างประเทศตามวรรคหนึ ง ต้องไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าตราสารนั นใน
แต่ละรุ่น เว้นแต่เป็นกองทุนรวมเปิดที มีการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งล่วงหน้าซึ งระบุเวลาแน่นอน (auto
redemption) 

การคํานวณอัตราส่วนตามวรรคหนึ ง ให้นับตราสารตามวรรคหนึ งและทรัพย์สินทุกประเภทที ผู้ออกหรือผู้เป็นคู่สัญญารายดัง
กล่าวเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญา ซึ งกองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินเหล่านั น
รวมในอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าวด้วย

3.13.2.3 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งเงินฝากในสถาบันการเงินต่างประเทศที มีอันดับความน่าเชื อถืออยู่ในอันดับที 
สามารถลงทุนได้ โดยมีมูลค่ารวมกันทั งสิ นเมื อคํานวณเพาะสถาบันการเงินต่างประเทศรายนั น ไม่เกินร้อยละ 25 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

การคํานวณอัตราส่วนตามวรรคหนึ ง ให้นับมูลค่าของทรัพย์สินที กองทุนลงทุนหรือมีไว้ดังต่อไปนี รวมในอัตราส่วนดังกล่าว
1. ทรัพย์สินตามข้อ 3.13.2.4 วรรคหนึ ง และข้อ3.13.2.7 (1) ที สถาบันการเงินต่างประเทศรายเดียวกันเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู ้
รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญา
2. ทรัพย์สินตามข้อ 3.13.1.3 ข้อ 3.13.2.4 และข้อ 3.13.2.7 (1) ที ธนาคารพาณิชย์ซึ งเป็นสาขาของสถาบันการเงินต่าง
ประเทศรายนั นเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญา
ในกรณีที กองทุนมีเงินฝากตามวรรคหนึ ง หรือวรรคสอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื อการดําเนินงานของกองทุน ให้นับมูลค่าของเงิน
ฝากดังกล่าวรวมในอัตราส่วนตามวรรคหนึ ง

3.13.2.4 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินดังต่อไปนี ที บุคคลใดเป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลัก
หลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญา เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนได้ โดยมีมูลค่ารวมกันทั งสิ นเมื อคํานวณเฉพาะผู้ออก ผู้สั งจ่าย
ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญารายนั น ไม่เกินร้อยละ 25 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั งนี 
ให้นับรวมกับอัตราส่วนการลงทุนในประเทศด้วย
(1) ตราสารแห่งหนี ต่างประเทศตามข้อ 3.12.2.1 
(2) หน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศตามข้อ 3.12.2.1 (3) 
(3) สัญญาซื อขายล่วงหน้า ตามข้อ 3.12.2.3 ที คู่สัญญามีอันดับความน่าเชื อถืออยู่ในอันดับที สามารถลงทุนได ้(investment
grade) 
(4) เงินฝากในสถาบันการเงินต่างประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื อการลงทุน
(5) ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิง ที มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นพันธบัตร หรือหุ้นกู้ที ไม่ใช่หุ้นกู้อนุพันธ์
ตามข้อ 13.2.2.5 ทั งนี เฉพาะที มีอันดับความน่าเชื อถืออยู่ในอันดับที สามารถลงทุนได ้(investment grade)
(6) หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และตราสารของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศ ตามข้อ 13.2.2.6

3.13.2.5 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินที กลุ่มกิจการใดเป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้คํ้า
ประกัน หรือคู่สัญญา เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนได้ โดยมีมูลค่ารวมกันทั งสิ นของกลุ่มกิจการนั นไม่เกินอัตราอย่างใดอย่าง
หนึ งดังต่อไปนี แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า
(1) ร้อยละสามสิบของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน
(2) อัตราที คํานวณได้จากนํ้าหนักของกลุ่มกิจการดังกล่าวในตัวชี วัด (benchmark) ของกองทุนนั นรวมกับร้อยละสิบของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนนั น ทั งนี ตัวชี วัดดังกล่าวต้องเป็นดัชนีหรือองค์ประกอบของดัชนี ที มีการเผยแพร่อย่างกว้างขวาง
และสอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนั น

3.13.2.6 การลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินที บริษัทในกลุ่มกิจการใดเป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย หรือคู่สัญญา เพื อเป็นทรัพย์สินของกอง
ทุน หากทรัพย์สินดังกล่าวเป็นองค์ประกอบที ใช้ในการคํานวณตัวชี วัด (benchmark) ของกองทุนนั น บริษัทจัดการอาจลงทุน
หรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินดังกล่าวโดยมีมูลค่ารวมกันทั งสิ นเมื อคํานวณเฉพาะผู้ออก ผู้สั งจ่าย หรือคู่สัญญารายนั น ไม่เกินอัตราที 
คํานวณได้จากนํ้าหนักของทรัพย์สินดังกล่าวในตัวชี วัดรวมกับร้อยละสิบของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั งนี เฉพาะใน
กรณีที อัตราดังกล่าวสูงกว่าอัตราส่วนที กําหนดไว้ในข้อ 3.13.2.2 ข้อ 3.13.2.4 และข้อ 3.13.2.7 แล้วแต่กรณี

มิให้นําความในข้อ 3.13.2.2 ข้อ 3.13.2.4 และข้อ 3.13.2.7 มาใช้บังคับกับกรณีตามวรรคหนึ ง

3.13.2.7 บริษัทจัดการอาจลงทุน หรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินอื นนอกเหนือจากกรณีที กําหนดไว้ในข้อ 3.13.2.2  3.13.2.3 และข้อ
3.13.2.4 เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมตามอัตราส่วนดังต่อไปนี 
(1) การลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินดังกล่าวซึ งบุคคลใดเป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่
สัญญา ต้องมีมูลค่ารวมกันทั งสิ นเมื อคํานวณเฉพาะผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญา
รายนั น ไม่เกินร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
(2) การลงทุนในหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินตาม (1) เมื อคํานวณรวมทุกบุคคลที เป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง
ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญาแล้วต้องมีมูลค่ารวมกันทั งสิ นไม่เกินร้อยละ15 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

3.13.2.8 ในกรณีของกองทุนรวม ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมลงทุนหรือมีไว้ซึ งเงินฝาก บัตรเงินฝาก ตั วแลกเงิน หรือตั ว
สัญญาใช้เงิน ที ธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ บรรษัทตลาดรอง
สินเชื อที อยู่อาศัย หรือสถาบันการเงินที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น หรือธนาคารต่างประเทศเป็นผู้ออกหรือคู่สัญญา เป็นจํานวน
ที มีมูลค่ารวมโดยเฉลี ยไม่เกิน ร้อยละ 45 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ในรอบระยะเวลาบัญชี หรือในรอบอายุ
ของกองทุนรวมสําหรับกองทุนรวมที มีอายุน้อยกว่า 1 ปีแล้วแต่กรณี โดยให้นับรวมเงินฝากในประเทศและต่างประเทศ ทั งนี 
ไม่ว่ากรณีใด มิให้คํานวณเงินฝากในบัญชีเงินฝากเพื อการดําเนินงานของกองทุนเข้าในอัตราส่วนดังกล่าว
อัตราส่วนตามวรรคหนึ งมิให้นํามาใช้บังคับกับกองทุนรวมที มีการกําหนดอายุโครงการตั งแต่หนึ งปีขึ นไป ทั งนี เฉพาะในระยะ
เวลาหกเดือนก่อนวันครบกําหนดอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม
ในกรณีที เงินฝากหรือตราสารแห่งหนี ที มีลักษณะคล้ายเงินฝากที กองทุนรวมลงทุนในหรือมีไว้เกินอัตราส่วนที กําหนดตามวรรค
หนึ ง ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินดังกล่าวให้มีมูลค่ารวมโดยเฉลี ยไม่เกินร้อยละ 45 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมภายในสามสิบวันนับแต่วันสิ นรอบปีบัญชีนั น ทั งนี ให้คํานวณอัตราส่วนการลงทุนหรือมีไว้ซึ ง
ทรัพย์สินดังกล่าว โดยเฉลี ยตั งแต่วันแรกของรอบปีบัญชีนั นจนถึงวันที ทรัพย์สินนั นมีมูลค่าเป็นไปตามอัตราส่วนดังกล่าว
เมื อบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ปฏิบัติตามวรรคสามแล้ว ให้บริษัทรายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมทราบภายใน
วันทําการถัดจากวันที ทรัพย์สินนั นมีมูลค่ารวมโดยเฉลี ยไม่เกินร้อยละ 45 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม เพื อให้ผู้
ดูแลผล ประโยชน์ของกองทุนรวม ตรวจสอบการปฏิบัติดังกล่าว ทั งนี บริษัทต้องดําเนินการให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน
รวมแจ้งให้สํานักงานทราบภายในห้าวันนับแต่วันที ได้รับรายงานจากบริษัทด้วย
หากบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถปฏิบัติตามวรรคสามได้ สํานักงานอาจสั งให้บริษัทเลิกกองทุนรวมนั น

3.13.2.9 ในกรณีที มีเหตุจําเป็นและสมควร เพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนอันเนื องมาจากปัญหาความผันผวน
(fluctuation) ของตลาดเงินและตลาดทุนในวงกว้างในรอบปีบัญชีใด บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจขอผ่อนผันต่อสํานักงาน
เพื อไม่ต้องนําการลงทุนในหรือมีไว้ซึ งเงินฝาก บัตรเงินฝาก ตั วแลกเงิน หรือตั วสัญญาใช้เงิน ในช่วงเวลาที เกิดความผันผวนดัง
กล่าวมารวมคํานวณอัตราส่วนการลงทุนตามข้อ 3.13.2.8 ได้สําหรับรอบปีบัญชีนั น

3.13.2.10 บริษัทจัดการอาจลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้าที มีคู่สัญญาเป็นศูนย์ซื อขายสัญญาซื อขายล่วงหน้าโดยไม่จํากัด
อัตราส่วนของคู่สัญญา

3.13.2.11 การคํานวณมูลค่าการลงทุนหรือมีไว้ซึ งสัญญาซื อขายล่วงหน้าเพื อการคํานวณอัตราส่วนการลงทุนตามข้อ 3.13.2.2
และข้อ 3.13.2.4 ให้นับมูลค่าที คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งมีหน้าที ต้องชําระตามสัญญาซื อขายล่วงหน้า รวมคํานวณในอัตราส่วนของ
บุคคลที เป็นคู่สัญญาดังกล่าว เว้นแต่กรณีที กองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้ซึ งสัญญานั น ในศูนย์ซื อขายสัญญาซื อขายล่วงหน้า
บริษัทจัดการไม่ต้องคํานวณมูลค่าและอัตราส่วนตามที กําหนดในข้อดังกล่าว

3.13.2.12 ในการคํานวณอัตราส่วนตามข้อ 3.13.2.2 และ ข้อ 3.13.2.4 ให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี รวม
ทั งเงื อนไขตามข้อ 3.13.2.13 ด้วย
(1) ในกรณีที ทรัพย์สินดังกล่าวมีผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกัน บริษัทจัดการจะคํานวณอัตราส่วนที ผู้ออก
ทรัพย์สินหรือผู้ที เป็นคู่สัญญาดังกล่าว หรือคํานวณอัตราส่วนผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกัน แล้วแต่กรณีก็ได้
(2) ในกรณีที ทรัพย์สินมีบุคคลมากกว่าหนึ งรายเป็นผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกัน บริษัทจัดการจะเลือก
คํานวณอัตราส่วนที ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกันรายใดรายหนึ งก็ได้

3.13.2.13 การคํานวณอัตราส่วนที ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกันตามข้อ 3.13.2.12 จะทําได้ต่อเมื อบุคคลดัง
กล่าวได้ทําการรับรองตลอดไป รับอาวัลทั งจํานวน สลักหลังโอนประเภทมีสิทธิไล่เบี ยโดยไม่มีข้อกําหนดลบล้างหรือจํากัด
ความรับผิดของผู้สลักหลัง หรือค้ําประกันต้นเงินและดอกเบี ยเต็มจํานวนแบบไม่มีเงื อนไข

3.13.2.14 ในกรณีที ตราสารแห่งหนี ในขณะที ลงทุนหรือในขณะที ได้มาเป็นทรัพย์สินของกองทุน มีมูลค่าไม่เกินอัตราส่วนที 
กําหนดข้างต้น หากต่อมาตราสารแห่งหนี มีมูลค่าเกินอัตราส่วนดังกล่าวโดยสาเหตุ ถูกปรับลดอันดับความน่าเชื อถือให้บริษัท
ดําเนินการแก้ไขอัตราส่วนให้เป็นไปตามที กําหนดภายใน 30 วันนับแต่วันที มีการประกาศให้ทราบถึงเหตุดังกล่าว เว้นแต่ใน
กรณีที มีเหตุจําเป็นและสมควรโดยได้รับผ่อนผันจากสํานักงาน

3.13.2.15 ในกรณีที ทรัพย์สินในขณะที ลงทุนหรือในขณะที ได้มาเป็นทรัพย์สินของกองทุน มีมูลค่าไม่เกินอัตราส่วนที กําหนด
ข้างต้น หากต่อมามีมูลค่าเกินอัตราส่วนดังกล่าวจากการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น บริษัทจัดการจะยังคงมีไว้ซึ งทรัพย์สินดัง
กล่าวต่อไปก็ได้

ให้บริษัทจัดการจัดทํารายงานโดยระบุชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินตามวรรคหนึ ง และวันที ทรัพย์สินนั น
มีมูลค่าเกินอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดพร้อมสาเหตุ และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ทราบ
ภายในสามวันทําการนับแต่วันที ทรัพย์สินนั นมีมูลค่าเกินอัตราส่วนที กําหนด พร้อมทั งจัดทําสําเนารายงานดังกล่าวไว้ ที บริษัท
จัดการเพื อให้สํานักงานสามารถตรวจสอบได้

3.13.2.16 ในกรณีที ทรัพย์สินในขณะที ลงทุนหรือในขณะที ได้มาเป็นทรัพย์สินของกองทุน มีมูลค่าไม่เกินอัตราส่วนที กําหนด
ข้างต้น หากต่อมามีมูลค่าเกินอัตราส่วนดังกล่าวโดยไม่เข้าลักษณะตาม 3.13.2.8 ข้อ 3.13.2.14 และข้อ 3.13.2.15 และการ
เกินอัตราส่วนดังกล่าวมิได้เกิดจากการลงทุนหรือได้ทรัพย์สินมาเพิ มเติม บริษัทจัดการจะยังคงมีไว้ซึ งทรัพย์สินดังกล่าวต่อไป
ก็ได้

ให้บริษัทจัดการจัดทํารายงานโดยระบุชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินตามวรรคหนึ ง และวันที ทรัพย์สินนั น
มีมูลค่าเกินอัตราส่วนที กําหนดพร้อมสาเหตุ และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ทราบภายในสามวัน
ทําการนับแต่วันที ทรัพย์สินนั นมีมูลค่าเกินอัตราส่วนที กําหนด พร้อมทั งจัดทําสําเนารายงานดังกล่าวไว้ที บริษัทจัดการเพื อให้
สํานักงานสามารถตรวจสอบได้

3.13.2.17 ข้อจํากัดการลงทุนข้างต้นจะไม่นํามาบังคับใช้ในกรณีที ปรากฏเหตุตามหัวข้อ “การเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม”
และบริษัทจัดการต้องดําเนินการเพื อเลิกกองทุนตามหัวข้อ “การดําเนินการของบริษัทจัดการเมื อเลิกกองทุนรวม”

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) : 

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.3. รายละเอียดเพิ มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : 

ไม่มี

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 โทรสาร

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

บริษัทจัดการจะเสนอขายหน่วยลงทุนในระยะเวลาเสนอขายครั งแรกที ระบุไว้ในหนังสือชี ชวน โดยเริ มตั งแต่เวลาเปิดทําการ
ของบริษัทจัดการ หรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ถึงเวลา 15.30 น.

5.2.1 การขอรับหนังสือชี ชวนและเอกสารการจองซื อ
ผู้สนใจจองซื อหน่วยลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี ชวน และ เอกสารการจองซื อได้ที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื อคืน ทุกวัน ระหว่าง เวลาทําการ

5.2.2 วิธีการเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน
ในกรณีที ไม่เคยมีบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน ผู้สนใจลงทุนต้องเปิดบัญชีดังกล่าวก่อน โดยกรอกรายละเอียดในใบคําขอเปิดบัญชีผู้
ถือหน่วยลงทุน และเอกสารที กําหนดอย่างถูกต้องและตามความเป็นจริง พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน ตามที บริษัทจัดการ
กําหนดในการเปิดบัญชีซึ งลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง

ผู้จองซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนต้องรับทราบและยินยอมที จะปฏิบัติตามเงื อนไขที กําหนดในใบคําขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน
และใบคําขอเปลี ยนแปลงข้อมูล รวมทั งเงื อนไขอื น ๆ ที บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะกําหนดต่อไป ซึ งจะติดประกาศไว้ที 
บริษัทจัดการ หรือมีจดหมายเพื อแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ ทั งนี กรณีบริษัทจัดการจะแก้ไขเปลี ยนแปลงวิธีการเปิดบัญชี
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยติดประกาศไว้ที บริษัทจัดการ และสํานักงานของผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื อคืน

5.2.3 เอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชี
1. กรณีบุคคลธรรมดา
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรประจําตัวข้าราชการ หรือสําเนาบัตรประจําตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือสําเนา
หนังสือเดินทางซึ งลงนามรับรองความถูกต้อง

2. กรณีนิติบุคคล
(1) สําเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์
(2) สําเนาหนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับ
(3) ตัวอย่างลายมือชื อผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล และเงื อนไขการลงนาม
(4) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล

ทั งนี เอกสารต่าง ๆ ต้องลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง

5.2.4 วิธีการจองซื อหน่วยลงทุน
เมื อผู้สนใจจองซื อหน่วยลงทุนมีบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน แล้ว สามารถจองซื อหน่วยลงทุนด้วยตนเองที บริษัทจัดการหรือผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ได้ตามราคาเสนอขายหน่วยลงทุนในการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก โดยกรอกใบคําสั งซื อ
หน่วยลงทุนให้ครบถ้วนพร้อมชําระเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุน โดยผู้สั งซื อจะต้องสั งซื อหน่วยลงทุนไม่ตํ่ากว่า 50,000 บาท

5.2.5 การรับชําระ และการเก็บรักษาเงินค่าซื อหน่วยลงทุน
ผู้จองซื ออาจชําระเป็นเงินสด หรือชําระเป็นเช็ค ดราฟต์ หรือวิธีอื นใด โดยการชําระเป็นเช็ค ดราฟต์ หรือวิธีอื นใดผู้จองซื อต้อง
ขีดคร่อมเฉพาะสั งจ่าย “บัญชีจองซื อหน่วยลงทุนของ บลจ.แอสเซท พลัส จํากัด” ซึ งเป็นบัญชีกระแสรายวัน ที เปิดไว้กับ
ธนาคารดังต่อไปนี ซึ งดอกเบี ยรับหรือผลประโยชน์ใดๆ ที ได้รับจากบัญชีจองซื อหน่วยลงทุนข้างต้น บริษัทจัดการจะดําเนินการ
ให้เป็นผลประโยชน์ต่อกองทุน
• ธนาคารกสิกรไทย สาขาราษฎร์บูรณะ
• ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาพระรามที  3
• ธนาคารกรุงเทพ สาขาสาทร
• ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาถนนวิทยุ
บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงเพิ มเติมบัญชีดังกล่าว โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ โดยจะติดประกาศไ
ที ที ทําการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

ทั งนี ในการชําระเงินไม่ว่าด้วยวิธีใด หากมิใช่กรณีที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิดอื นภายใต้การ
จัดการของบริษัทจัดการเพื อจองซื อหน่วยลงทุนของกองทุน บริษัทจัดการต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้ก่อนระยะเวลาเสนอ
ขายครั งแรกจะสิ นสุด

ในกรณีที ผู้จองซื อชําระเป็นเงินสด หรือวิธีอื นใดที สามารถเรียกเก็บเงินได้ทันที ผู้จองซื อสามารถจองซื อได้ภายในเวลา 15.30
น. แต่หากผู้จองซื อชําระเป็นเช็ค ดราฟต์ หรือวิธีอื นใดที ต้องส่งเรียกเก็บเงินและทราบผลในวันทําการถัดไป ผู้จองซื อต้อง
ชําระค่าซื อหน่วยลงทุนภายในเวลา 12.00 น.

การจองซื อหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื อบริษัทจัดการได้รับเงินค่าซื อหน่วยลงทุนครบตามจํานวนเงินที สั งซื อ และได้ทํา
รายการขายหน่วยลงทุนแล้ว เพื อให้บริษัทจัดการจัดสรรหน่วยลงทุน ผู้จองซื อหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกคําสั งจองซื อ
หน่วยลงทุนนั นได้เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

ในกรณีที ผู้จองซื อหน่วยลงทุนชําระเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุนเป็นเช็ค ดราฟต์ หรือวิธีอื นใดซึ งถูกปฏิเสธการจ่ายเงิน บริษัท
จัดการจะดําเนินการยกเลิกรายการจองซื อหน่วยลงทุนนั นและแจ้งให้ผู้จองซื อทราบ
บริษัทจัดการจะนําเงินที ได้รับจากการจองซื อหน่วยลงทุนนี เก็บรักษาไว้ในบัญชีเงินฝากในนาม “บัญชีจองซื อหน่วยลงทุนของ
บลจ. แอสเซท พลัส จํากัด” 

5.2.6 การจัดสรรหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื อโดยคํานวณจากจํานวนเงินที ได้รับชําระหารด้วยมูลค่าที ตราไว้ โดยจํานวน
หน่วยลงทุนที ได้รับจัดสรรจะคํานวณตามหลักสากลเป็นตัวเลขทศนิยม 5 ตําแหน่งแต่ใช้ทศนิยม 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยม
ตําแหน่งที  5 ทิ ง

กรณีที ผู้จองซื อชําระค่าจองซื อหน่วยลงทุนเป็นเช็ค ดราฟต์ ตั วแลกเงิน คําสั งจ่ายเงิน หรือวิธีอื นใด บริษัทจัดการจะจัดสรร
หน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื อหน่วยลงทุน ณ วันที บริษัทจัดการ สามารถเรียกเก็บเงินจากเช็ค ดราฟต์ ตั วแลกเงิน คําสั งจ่ายเงิน
หรือวิธีการอื นใดได้เรียบร้อยแล้ว และวันที บริษัทจัดการได้รับเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุนจะต้องอยู่ระหว่างระยะเวลาเสนอขาย
โดยบริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนตามหลักการ “จองซื อก่อนได้ก่อน” 

ในกรณีที จํานวนเงินที ระบุในใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนไม่ตรงกับจํานวนเงินที บริษัทจัดการได้รับชําระ บริษัทจัดการจะจัดสรร
หน่วยลงทุนให้ตามจํานวนเงินที ได้รับชําระเป็นเกณฑ์
ในกรณีที การจองซื อหน่วยลงทุนนั นมีผลให้จํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินจํานวนหน่วยลงทุนที ได้รับอนุมัติจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนโดยใช้หลักการ “จองซื อก่อนได้ก่อน” ตามคําสั งซื อที สามารถเรียก
เก็บเงินได้ ในกรณีที จองซื อพร้อมกัน และมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรร บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรหน่วยลงทุน
ที เหลืออยู่ให้ผู้จองซื อ ที จองซื อพร้อมกันนั นตามสัดส่วนจํานวนหน่วยลงทุนที ผู้จองซื อแต่ละรายจองซื อเข้ามา (Pro Rata)
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทั งหมดก็ได้โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้
ทราบล่วงหน้า

ในกรณีที บริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการจัดสรรหน่วยลงทุนมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือหน่วย
ลงทุน หรือต่อชื อเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะจัดสรรหรือไม่
จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทั งหมดก็ได้ โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ผู้จองซื อทราบล่วงหน้า

5.2.7 การคืนเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุน
ในกรณีที ผู้จองซื อหน่วยลงทุนในการเสนอขายครั งแรกไม่ได้รับการจัดสรรไม่ว่าทั งหมด หรือบางส่วน และ/หรือในกรณีที 
บริษัทจัดการต้องยุติโครงการจัดการเนื องจากไม่สามารถจําหน่ายให้แก่ประชาชนได้ถึง 35 ราย หรือในกรณีที มีการจัดสรร
หน่วยลงทุนให้แก่บุคคลใด หรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกินกว่าหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด
บริษัทจัดการจะแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันสิ นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุน
ครั งแรก และจะคืนเงินค่าซื อหน่วยลงทุนส่วนที ไม่ได้รับการจัดสรรพร้อมดอกเบี ย (ถ้ามี) ให้ผู้จองซื อตามวิธีการรับเงินค่าขาย
คืนหน่วยลงทุนที ผู้จองซื อระบุไว้ในใบคําขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน ภายใน 1 เดือน นับแต่วันสิ นสุดการเสนอขายหน่วย
ลงทุนครั งแรก หรือนับตั งแต่วันปิดการเสนอขายแล้วแต่กรณี เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ให้ดําเนินการโครงการจัดการต่อไปได้ หากบริษัทจัดการไม่สามารถคืนเงินพร้อมดอกเบี ย (ถ้าม)ี อันเนื องจากความผิด
พลาดของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะชําระดอกเบี ยในอัตราไม่ต่ํากว่าร้อยละเจ็ดครึ งต่อปี นับแต่วันที ครบกําหนดเวลาดัง
กล่าวข้างต้น ถึงวันที บริษัทจัดการชําระเงินค่าจองซื อคืนจนครบถ้วน

5.2.8 เงื อนไขการขายหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะปฏิเสธคําสั งซื อหากผู้ลงทุนไม่ใช่ "ผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย"

บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนภายในประเทศไทย และมีวัตถุประสงค์ที จะไม่เสนอขาย
หน่วยลงทุนของกองทุนกับหรือเพื อประโยชน์ของประเทศสหรัฐอเมริกา พลเมืองสหรัฐอเมริกา รวมถึงผู้ที มีหนังสือเดินทางของ
ประเทศสหรัฐอเมริกาหรือผู้ที มีถิ นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา หรือบุคคลซึ งโดยปกติมีถิ นที อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกอง
ทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าวและบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนซึ งจัดให้มีขึ นและดําเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา บริษัทจัดการจึงขอ
สงวนสิทธิที จะปฏิเสธหรือระงับการสั งซื อ การจัดสรร และ/หรือการโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมสําหรับผู้
ลงทุนที เป็นบุคคลอเมริกัน (US person) ดังที กล่าวมาข้างต้น เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก

ในการชําระค่าซื อหน่วยลงทุน หากมิใช่กรณีที ผู้จองซื อหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอื นที จัดตั งโดยบริษัท
จัดการเพื อจองซื อหน่วยลงทุนของกองทุนนี ผู้จองซื อจะต้องชําระค่าซื อหน่วยลงทุนด้วยเงินจนเต็มมูลค่า จะหักกลบลบหนี กับ
บริษัทจัดการไม่ได้

การจองซื อหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื อบริษัทจัดการได้รับเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวนและได้ทํารายการขายหน่วย
ลงทุนแล้ว เพื อให้บริษัทจัดการจัดสรรหน่วยลงทุนและผู้จองซื อจะไม่สามารถยกเลิกคําสั งจองซื อหน่วยลงทุนนั นได้ เว้นแต่ จะ
ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธการจองซื อตามคําสั งจองซื อหน่วยลงทุน ในกรณีที บริษัทจัดการได้
พิจารณาแล้วว่าการจองซื อในกรณีดังกล่าวมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรือต่อชื อเสียง
หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ

สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ นหลังจากนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการจองซื อหน่วยลงทุนของผู้จองซื อ
หน่วยลงทุนแล้วเท่านั น

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

 

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

บริษัทจัดการจะเสนอขายหน่วยลงทุนระหว่างการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกเท่านั น โดยจะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนภาย
หลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก

7. การรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

7.1. ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 บริษัทจัดการ

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.3. วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 รับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.4.1 บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติดังนี 

1. บริษัทจัดการจะรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติไม่เกินปีละ 4 ครั ง โดยบริษัทจัดการจะแจ้งกําหนดวันทําการรับซื อคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบทางไปรษณีย์ ภายใน 30 วันนับตั งแต่วันถัดจากวันจดทะเบียนกองทรัพย์สิน
เป็นกองทุนรวม

ทั งนี บริษัทจัดการจะรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายที มีชื อปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วย
ลงทุน ณ เวลา 8.00 น. ของวันที บริษัทจัดการกําหนดให้มีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

ในการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ บริษัทจัดการมีนโยบายที จะรับซื อคืนเป็นจํานวนเงินที จัดสรรจากเงินสดรับที ได้จาก
ดอกเบี ย และ/หรือกําไรจากเงินลงทุนของตราสารแห่งหนี หรือหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นที กองทุนลงทุน หลังหักค่าใช้จ่าย
ของกองทุน (ถ้ามี) โดยจะจัดสรรเป็นจํานวนเงินที เท่าๆ กันสําหรับแต่ละหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน กรณีที กองทุนได้รับผลกระทบจากการได้รับชําระเงิน
ตามตราสารหนี หรือหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นที กองทุนลงทุนไว้ แตกต่างไปจากเงื อนไขที กําหนด โดยบริษัทจะประกาศใ
ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบในเวปไซต์ของบริษัทจัดการ

2. สําหรับการรับซื อคืนหน่วยลงทุนงวดสุดท้าย บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติที เหลือทั งหมดของผู้
ถือหน่วยลงทุนทุกราย ณ วันครบอายุโครงการ

7.4.2  การจัดสรรเงินให้แก่ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุน
ยกเว้นในกรณีตามข้อ “การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน” หรือ “การไม่ขายหรือไม่
รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน” หรือ “การหยุดรับซื อคืนหน่วยลงทุน” บริษัทจัดการจะจัดสรร
เงินให้แก่ ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยคํานวณจากราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ณ สิ นวันที บริษัทจัดการดําเนินการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติ หากวันดังกล่าวตรงกับวันหยุดจะเลื อนเป็นวันทําการถัดไป

บริษัทจัดการจะคํานวณจํานวนหน่วยลงทุนที จะรับซื อคืนอัตโนมัติ โดยหารจํานวนเงินที จะรับซื อคืนด้วยราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการรับซื อคืนนั น ทั งนี จํานวนหน่วยลงทุนที คํานวณได้จะเป็นตัวเลขทศนิยม 4 ตําแหน่ง โดยตัด
ทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง

บริษัทจัดการจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในทะเบียนหน่วยลงทุน ในวันทําการถัดจากวันทําการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนจํานวนนั น

7.4.3 การชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน ภายใน 5 วันทําการ นับตั งแต่วันถัดจากวัน
ที ทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ในการชําระเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนให้
แก่ ผู้ถือหน่วยลงทุนตามวิธีการที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในใบคําขอเปิดบัญชี ผู้ถือหน่วยลงทุน หรือใบคําสั งขายคืนหน่วย
ลงทุน

7.4.4  เงื อนไขในการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ตกลงสั งขายคืนหน่วยลงทุน และยินยอมให้บริษัทจัดการรับซื อหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
ตามกําหนดเวลาที บริษัทจัดการกําหนด

นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก้ผู้ถือหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ ภายใน 5 วันทําการ
นับตั งแต่วันถัดจากวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมติั

การสั งขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื อบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ได้รับคําสั งขายคืนหน่วย
ลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุน และได้ทํารายการรับซื อคืนหน่วยลงทุนแล้ว

บริษัทจัดการจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในทะเบียนหน่วยลงทุนในวันทําการถัดจากวันทําการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนจํานวนนั น

7.5. ระยะเวลาในการรับซื อคืน :  ไม่เกินปีละ 4 ครั งตามที บริษัทจัดการกําหนด

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน : 

1) บริษัทจัดการจะรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติไม่เกินปีละ 4 ครั ง โดยบริษัทจัดการจะแจ้งวันที จะดําเนินการรับซื อคืน
หน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบทางไปรษณีย์ ภายใน 30 วันนับตั งแต่วันถัดจากวันจดทะเบียนกองทรัพย์สิน
เป็นกองทุนรวม
2) สําหรับการรับซื อคืนหน่วยลงทุนงวดสุดท้าย บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติที เหลือทั งหมด
ของผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย ณ วันครบอายุโครงการ

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.9. รายละเอียดเพิ มเติม : 

8. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

8.1. ช่องทางการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

 บริษัทจัดการ

8.2. รายละเอียดการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการที บริษัทจัดการ
กําหนดให้สามารถสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ เข้ากองทุนนี ระหว่างการเสนอขายครั งแรก
การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนดังกล่าวหมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนหนึ ง (กองทุนต้นทาง) เพื อซื อหน่วยลงทุนของ
อีกกองทุนหนึ ง (กองทุนปลายทาง) โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนจาก กองทุนต้นทางซึ งได้หัก
ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เพื อไปชําระค่าซื อหน่วยลงทุนกองทุนปลายทาง ในกรณีที กองทุนต้นทางใดมี
การคิดค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามระยะเวลาการถือหน่วยลงทุน การคํานวณหน่วยลงทุนที จะขายคืนจาก
กองทุนต้นทาง จะใช้เกณฑ์การคํานวณโดยระบบ “เข้าก่อน ออกก่อน (FIFO)”

9. การชําระค่ารับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน : 

กรณีบริษัทจัดการไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน และจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื นแทน บริษัทจัดการจะกําหนดขั นตอนการดําเนินการต่อไป โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานก่อน และไม่
ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ โดยขั นตอนที กําหนดดังกล่าวต้องสามารถปฏิบัติได้จริง และเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมทุกราย และบริษัทจัดการจะต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วัน

10. การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิด
ไว้แล้วได้ ในกรณีดังต่อไปนี 
(1) บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที เข้าเหตุดังต่อไปนี โดยได้รับ
ความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(ก) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล หรือ
(ข) มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าวอยู่
นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม
(2) มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้ว แต่ในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการยังไม่ได้ชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุน บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลใน
รายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาโดยราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องนั นต่างจากราคารับซื อ
คืนหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไปและคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ถูกต้อง
(3) ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการกองทุนรวมพบว่า ราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุนไม่ถูกต้องและผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
โดยราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องนั นต่างจากราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป และคิดเป็น
อัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ถูกต้อง
การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามข้อ (1) (2)หรือ (3) บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 
(1) เลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนได้ไม่เกินสิบวันทําการนับแต่วันที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนนั น เว้นแต่ได้รับ
การผ่อนผันจากสํานักงาน
(2) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื อนกําหนดการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน
ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบเรื องดังกล่าวด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน
(3) แจ้งการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน พร้อมทั งจัดส่งรายงานที แสดงเหตุผลของการเลื อน และหลักฐานการได้รับความเห็น
ชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ (1) หรือการรับรองข้อมูลของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ (2) ต่อสํานักงานโดยพลัน ทั งนี 
บริษัทจัดการกองทุนรวมจะมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดําเนินการแทนก็ได้
(4) ในระหว่างการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าว ให้บริษัท
จัดการกองทุนรวมรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั น โดยต้องชําระค่าขายคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามลําดับวันที ส่งคําสั งขายคืนก่อน
หลัง

11. การไม่ขายไม่รับซื อคืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง : 

1. บริษัทจัดการจะไม่ขายหรือไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้ว หรือจะหยุดรับคําสั งซื อหรือ
คําสั งขายคืนหน่วยลงทุนได้ เฉพาะในกรณีที กําหนดไว้ ซึ งไม่เกินกรณีดังต่อไปนี 
(1) ตลาดหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิดทําการซื อขายได้ตามปกติ
(2) บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีดังต่อไปนี โดยได้รับความเห็น
ชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(ก) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล
(ข) ไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม หรือ
(ค) มีเหตุจําเป็นอื นใดเพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
ทั งนี การไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้ว หรือการหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนตาม
(ก) (ข) หรือ (ค) ให้กระทําได้ไม่เกินหนึ งวันทําการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน
(3) กองทุนรวมได้ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี เกิดขึ น ซึ งก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อกองทุนรวมอย่างมีนัยสําคัญ
(ก) ตลาดซื อขายหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิดทําการซื อขายได้ตามปกติ ทั งนี เฉพาะในกรณีที กองทุนรวม
ลงทุนในหลักทรัพย์ที ซื อขายในตลาดซื อขายหลักทรัพย์แห่งนั นเกินกว่าร้อยละสิบของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
(ข) มีเหตุการณ์ที ทําให้ไม่สามารถแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และทําให้ไม่สามารถโอนเงินออกจากประเทศ
หรือรับโอนเงินจากต่างประเทศได้ตามปกติ หรือ
(ค) มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าวอยู่
เหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม และผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว
(4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหน่วยลงทุนที รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุน แก่ผู้ลงทุน
เฉพาะราย เนื องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังต่อไปนี 
(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั น ๆ มีส่วนเกี ยวข้องกับการกระทําดังต่อไปนี 
1. การกระทําที เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไม่
ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
2. การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือ
3. การกระทําที เป็นการปฏิบัติตามคําสั งเกี ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน โดยบุคคลผู้มีอํานาจตามกฎหมาย
(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื อทราบข้อเท็จจริงเกี ยวกับลูกค้าได้ในสาระ
สําคัญ

2. เมื อปรากฏเหตุตามข้อ 1 และบริษัทจัดการกองทุนรวมประสงค์จะไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อ
หรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมปฏิบัติดังต่อไปนี 
(1) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุน
โดยพลัน และหากเป็นเหตุตาม ข้อ 1(1) (2) หรือ (3) ให้เปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการ
หยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลันด้วย
(2) รายงานการไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือการหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนพร้อมทั งแสดง
เหตุผล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทุนรวมเปิดนั นให้สํานักงานทราบโดยพลัน
(3) ในกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนหรือหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
ตามข้อ 1(1) (2) และ (3) เกินหนึ งวันทําการให้บริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการดังต่อไปนี ก่อนการเปิดรับคําสั งซื อหรือคํา
สั งขายคืนหน่วยลงทุน
(ก) รายงานการเปิดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนรวมเปิด ณ วันทําการ
สุดท้ายก่อนวันรายงานนั นให้สํานักงานทราบภายในวันทําการก่อนวันเปิดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
(ข) แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเปิดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน
ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการเปิดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนด้วย
วิธีการใด ๆ โดยพลัน

3. บริษัทจัดการจะหยุดการขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้วหรือหยุดรับคําสั งซื อ
หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง โดยราคาขายหน่วย
ลงทุนที ไม่ถูกต้องนั นต่างจากราคาขายหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไปและคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของ
ราคาขายหน่วยลงทุนที ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงาน
การชดเชยราคา ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการ
หยุดขายหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการหยุดรับคําสั งซื อหน่วย
ลงทุนด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน

12. การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

เพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือในกรณีที มีความจําเป็นเพื อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของ
ประเทศ หรือเพื อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศให้บริษัทจัดการหยุด
รับคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดได้เป็นการชั วคราวตามระยะเวลาที เห็นสมควร แต่
รวมแล้วต้องไม่เกิน 20 วันทําการติดต่อกัน เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ขยายระยะเวลาหยุด
รับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกไปได้

13. เงือนไขและข้อจํากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะปฏิเสธคําสั งโอนหน่วยลงทุนหากผู้ลงทุนไม่ใช่ "ผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย" 

บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนภายในประเทศไทย และมีวัตถุประสงค์ที จะไม่เสนอขาย
หน่วยลงทุนของกองทุนกับหรือเพื อประโยชน์ของประเทศสหรัฐอเมริกา พลเมืองสหรัฐอเมริกา รวมถึงผู้ที มีหนังสือเดินทางของ
ประเทศสหรัฐอเมริกาหรือผู้ที มีถิ นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา หรือบุคคลซึ งโดยปกติมีถิ นที อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกอง
ทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าวและบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนซึ งจัดให้มีขึ นและดําเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา บริษัทจัดการจึงขอ
สงวนสิทธิที จะปฏิเสธหรือระงับการสั งซื อ การจัดสรร และ/หรือการโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมสําหรับผู้ลงทุน
ที เป็นบุคคลอเมริกัน (US person) ดังที กล่าวมาข้างต้น เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะไม่จัดสรร และ/หรือปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุนที จะทําให้การถือหน่วยลงทุนเกินข้อจํากัดการถือ
หน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและ
หน้าที ของบริษัทจัดการ

ข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน
ในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัทจัดการมีข้อยกเว้นได้ในกรณีดังต่อไปนี 

(1)  กรณียกเว้นให้ถือหน่วยลงทุนได้โดยไม่จํากัดสัดส่วนสําหรับผู้ถือหน่วยลงทุนดังต่อไปนี 

(ก)  กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ

(ข)  กองทุนประกันสังคม

(ค)  กองทุนการออมแห่งชาติ

(ง)  กองทุนบําเหน็จบํานาญแห่งชาติ

(จ)  กองทุนสํารองเลี ยงชีพ

(ฉ)  กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป

(ช)  กองทุนต่างประเทศที มีลักษณะตาม (ก) ถึง (ฉ)

(ซ)  กองทุนอื นใดที มีลักษณะทํานองเดียวกับกองทุนตาม (ก) ถึง (ฉ)

(ฌ)  นิติบุคคลที จัดตั งขึ นตามกฎหมายไทยนอกเหนือจาก  (ก)  ถึง  (ฉ)  ซึ งไม่อยู่ภายใต้บังคับต้องเสียภาษีเงินไ
นิติบุคคล เช่น ธนาคารออมสิน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มูลนิธิ หรือวัด เป็นต้น

(ญ) บุคคลอื นที ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงานเมื อมีเหตุจําเป็นและสมควร

(2) กรณียกเว้นให้โดยผ่อนคลายสัดส่วนการถือหน่วยลงทุน หรือเมื อเป็นไปตามเงื อนไข ซึ งได้แก่กรณีดังต่อไปนี 

(ก)  กรณีที เป็นการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมอีทีเอฟโดยผู้ลงทุนรายใหญ่และผู้ดูแลสภาพคล่องที ได้รับการแต่ง
ตั งจากบริษัทจัดการ อาจถือหน่วยลงทุนได้โดยไม่จํากัดสัดส่วน ทั งนี เฉพาะในช่วงระยะเวลาตั งแต่วันจดทะเบียน
กองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมจนถึงวันที ครบกําหนดหนึ งปีนับแต่วันที เริ มซื อขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟ
ดังกล่าวในตลาดรอง

(ข)  กรณีของกองทุนรวมที มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนตามอัตราผลประโยชน์ตอบแทนที ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับ
จากการลงทุนในหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจถือหน่วยลงทุนเกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะ
กรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัท
จัดการได้ไม่เกินสัดส่วนที ระบุไว้ในโครงการ ทั งนี เมื อได้รับการผ่อนผันจากสํานักงานตามเหตุจําเป็นและสมควร

(ค)   กรณีที มีเหตุจําเป็นและสมควรอื นใด ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจถือหน่วยลงทุนเกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนตาม
ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและ
หน้าที ของบริษัทจัดการได้แต่ไม่เกินร้อยละห้าสิบของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด โดยได้รับการ
ผ่อนผันจากสํานักงาน ทั งนี ในการผ่อนผันดังกล่าว ให้สํานักงานพิจารณาถึงประโยชน์โดยรวมของผู้ถือหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมดังกล่าวเป็นสําคัญ

14. การจ่ายเงินปันผล : 

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่าย

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : 

14.3. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที ประมาณการได้ที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด) : 

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) : 
ประมาณการค่าธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่าใช้จ่ายทั งหมดข้างต้น ไม่เกินร้อยละ 4.00 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิถัวเฉลี ย (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ ม) 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนทั งหมดไม่เกินร้อยละ 4.00 ต่อปีของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิถัวเฉลี ย (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ ม)

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวม : 

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
อัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วันที คํานวณ *

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
อัตราไม่เกินร้อยละ 0.07 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วันที คํานวณ *

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
อัตราไม่เกินร้อยละ 1.50 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วันที คํานวณ *

15.2.4. ค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการลงทุน : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่าย : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
(1) ค่าใช้จ่ายเพื อวัตถุประสงค์ในการเสนอขายครั งแรกจะจ่ายตามจํานวนที จ่ายจริง โดยทางบัญชีจะตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ของกองทุนเฉลี ยเท่ากันทุกวัน ตลอดอายุโครงการ ได้แก่
(ก) ค่าใช้จ่ายในการจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ การจัดอบรมเผยแพร่ความรู้ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด การส่งเสริมการขาย
ตลอดจนการสัมมนาแนะนํากองทุน ตามที จ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 0.50 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ
(ข) ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที เกี ยวข้องในการจัดตั งกองทุน และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามกฎหมาย
ก.ล.ต.
(2) ค่าใช้จ่ายเพื อการดําเนินงานของกองทุนที เรียกเก็บตามจํานวนที จ่ายจริง โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาตัดจ่ายทั งจํานวน
หรือทยอยตัดจ่ายตามระยะเวลาการใช้งานของค่าใช้จ่ายนั น ได้แก่
(ก) ค่าใช้จ่ายในการจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าสื อโฆษณาประชาสัมพันธ์ การจัดอบรมเผยแพร่ความรู้ ค่าใช้จ่ายด้านการ
ตลาด การส่งเสริมการขายตลอดจนการสัมมนาแนะนํากองทุน ตามที จ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 0.50 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุน
(ข) ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี ค่าที ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามคําสั ง หรือตามกฎหมาย หรือ
ประกาศของสมาคม
(ค) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์และจัดส่งใบแจ้งผลการจัดสรรหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการจัดทําและจัดพิมพ์ ใบคําขอเปิดบัญชี ผู้ถือ
หน่วยลงทุน ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน ใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน เอกสารที เกี ยวข้อง ค่าจัดทําจัดพิมพ์ และจัดส่งหนังสือบอก
กล่าวรายงานต่าง ๆ สาส์นถึงผู้ถือหน่วยลงทุน
(ง) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งเอกสารที เกี ยวกับการแก้ไขเปลี ยนแปลงโครงการ ค่าใช้จ่ายในการลงประกาศในหนังสือพิมพ์
การจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามกฎหมาย ก.ล.ต.
(จ) ค่าจัดทํา ค่าพิมพ์และจัดส่งหนังสือชี ชวนและรายงานประจําปีถึงผู้ถือหน่วยลงทุน
(ฉ) ค่าแปลเอกสารที เกี ยวกับการดําเนินงานของกองทุนเป็นภาษาต่างประเทศ
(ช) ค่าเอกสารทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าเอกสารการลงบัญชีกองทุน
(ซ) ค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) ในการดําเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติหน้าที หรือเรียกค่าสินไหม
ทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการเพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายเพื อรักษาสิทธิของกองทุน ค่าใช้จ่ายในการติดตามหนี ของกองทุน
(ฌ) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระหนี เป็นทรัพย์สินอื นแทนการชําระหนี ด้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนี 
ค่าธรรมเนียมศาล ค่าธรรมเนียมทนายความ ค่าใช้จ่ายในด้านนิติกรรม ค่าประเมินราคา ค่าจดจํานอง ค่าปลดจํานอง ค่าจัด
พิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่าย หรือค่าธรรมเนียมอื นใดที เกี ยวข้องกับทางราชการ ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการรับชําระหนี เป็นทรัพย์สิน
อื นแทนการชําระหนี ด้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนี ค่าใช้จ่ายด้านภาษี ค่าทําประกันภัยดูแล และเก็บรักษาตลอดจน ค่าใช้จ่าย
ในการจําหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สินดังกล่าว
(ญ) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
(ฎ) ค่าธรรมเนียมธนาคารต่าง ๆ ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าประกาศในหนังสือพิมพ์ ค่า
ไปรษณียากรสําหรับหนังสือโต้ตอบกับผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าพาหนะ ค่าใช้จ่ายในการสื อสารโต้ตอบโดยวิธีอื นที มิใช่ทาง
ไปรษณีย์
(ฏ) ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการชําระบัญชีและเลิกกองทุน
(ฐ) ค่าใช้จ่ายที เกิดขึ นจากการติดตามทวงถาม หรือการดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใด ของกองทุนรวม
การคิดค่าใช้จ่ายตาม (1) และ (2) จะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที กําหนดโดยสมาคมนักบัญชี และผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
แห่งประเทศไทย
(3) ค่าธรรมเนียมที เกี ยวกับการซื อหลักทรัพย์ ซึ งจะรวมอยู่ในต้นทุนของค่าซื อหลักทรัพย์เมื อมีการซื อหลักทรัพย์และค่า
ธรรมเนียมที เกี ยวกับการขายหลักทรัพย์จะถูกหักจากค่าขายหลักทรัพย์เมื อมีการขายหลักทรัพย์ ได้แก่
(ก) ค่าอากรแสตมป์
(ข) ค่าธรรมเนียมหรือค่านายหน้าการซื อขายหลักทรัพย์
(ค) ค่าใช้จ่ายอื น ๆ (ถ้ามี) 
(4) ค่าใช้จ่ายที อาจเกิดขึ นจากการลงทุนในต่างประเทศ เช่น ค่าธรรมเนียมการทํารายการซื อ ขาย รับมอบ ส่งมอบทรัพย์สิน
ในต่างประเทศ (Transaction Fee) อากรแสตมป์ และภาษีต่างๆที เกี ยวข้อง ค่าใช้จ่าย หรือค่าธรรมเนียมที ต้องจ่ายตามข้อ
กําหนด หรือกฎหมายของประเทศที กองทุนไปลงทุน ตลอดจนค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้องกับการติดต่อประสานงานกับผู้จัดการ
กองทุนในต่างประเทศ เช่น ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าโทรสารทางไกล เป็นต้น (ถ้ามี) ตามที จ่ายจริง
(5) ค่าใช้จ่ายเกี ยวกับการเก็บรักษาทรัพย์สินในต่างประเทศ (ถ้ามี) นอกเหนือจาก ”ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี”
ตามที จ่ายจริง โดยจะไม่เกินร้อยละ 0.15 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
(6) ค่าใช้จ่ายในการประกันความเสี ยงจากอัตราแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศ หรืออัตราดอกเบี ย (ถ้าม)ี ตามที จ่ายจริง
(7) ใช้จ่ายที เกิดจากการผิดนัดชําระราคา (Failed Trade) 
(8) ค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้อง กับการจัดการกองทุนซึ งมิได้ระบุไว้ในข้อ 23.2 (ถ้ามี) โดยบริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากกองทุนตาม
จํานวนเงินและเวลาที เกิดค่าใช้จ่ายนั นจริง ทั งนี การเรียกเก็บค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะไม่เกินร้อยละ 0.01 ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนโดยบริษัทจัดการจะเป็นผู้รับผิดชอบส่วนที เกินกว่าอัตราที กําหนด

ในกรณีที มีค่าใช้จ่ายตามข้อ (8) บริษัทจัดการจะเปิดเผยแยกเป็นรายการอย่างชัดเจนในหนังสือชี ชวนฉบับข้อมูลสําคัญที ผ ู ้
ลงทุนควรทราบและในรายงานประจําปี ซึ งบริษัทจัดการ จัดทําเมื อสิ นรอบระยะเวลาบัญชีแต่ละปี

ค่าใช้จ่ายตามข้อ (1) และข้อ (2) จะถูกเปิดเผยเป็นยอดรวมของค่าใช้จ่าย ปรากฎในรายการค่าใช้จ่าย การดําเนินงานในงบ
กําไรขาดทุน ของกองทุนซึ งเป็นส่วนหนึ งของรายงานประจําปี

ทั งนี ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั งหมดของกองทุนจะบวกด้วยภาษีมูลค่าเพิ มและภาษีอื นใดในทํานองเดียวกัน

อย่างไรก็ตาม หากมีการเปลี ยนแปลงเกี ยวกับภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดในทํานองเดียวกัน บริษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงการรับรู้ภาษีต่าง ๆ ดังกล่าวโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

15.3. ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Frontend Fee) : มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ไม่เกินร้อยละ 1 ของมูลค่าหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจเก็บค่าธรรมเนียมการขายจากผู้สั งซื อหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มใน
อัตราที ไม่เท่ากัน

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (Backend Fee) : ไม่มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 

15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) : มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
คิดเช่นเดียวกับการคิดค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน โดยอาจคิดค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนแต่ละกลุ่มมนอัตราที ไม่เท่ากัน

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ในอัตรา 50 บาท ต่อรายการ โดยผู้โอนจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวในวันที ยื นคําขอโอนหน่วยลงทุน

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนขอให้บริษัทจัดการออกใบหน่วยลงทุน ทั งนี ภายใต้เงื อนไขข้อ 14.2 หรือขอให้ออกเอกสารแสดงสิทธิ
แทนฉบับเดิมที สูญหาย บริษัทจัดการจะคิดค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนในอัตรา 50 บาท ต่อ 1
ฉบับ

15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
1. ค่าธรรมเนียมการทํารายการซื อขายหน่วยลงทุนตามอัตราที ธนาคารพาณิชย์กําหนด (ถ้ามี)
2. ค่าธรรมเนียมการโอนเงินเพื อซื อหน่วยลงทุนหรือการโอนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือค่าธรรมเนียมการหักเงินจากบัญชีผู้
ซื อหน่วยลงทุน ตามอัตราที ธนาคารพาณิชย์กําหนด (ถ้ามี)
บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าใช้จ่ายอื นๆจากผู้ถือหน่วยลงทุนที ขอให้บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนดําเนินการให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือจากกรณีปกติ ที บริษัทจัดการดําเนินการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย เช่น ค่าใช้จ่ายในการจด
แจ้งจํานํากับนายทะเบียน ค่าแก้ไขเปลี ยนแปลงข้อมูลในทะเบียน เป็นต้น ทั งนี บริษัทจัดการจะคิดค่าธรรมเนียมการดําเนิน
การให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นกรณีพิเศษ ในอัตราไม่เกิน 75 บาท ต่อ 1 รายการ

15.4. วิธีการคํานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม : 

* บริษัทจัดการจะคํานวณค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วย
ลงทุน ทุกวันที มีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิโดยใช้มูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่า
ธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วันที คํานวณ นั นเป็น
ฐานในการคํานวณค่าธรรมเนียม โดยค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะบวกด้วยภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื นใดใน
ทํานองเดียวกัน (ถ้ามี) และบริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการ, ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน เป็นราย
3 เดือน และค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ เป็นรายเดือน

ทั งนี การตัดค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที กําหนดโดยสมาคมบริษัทนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
แห่งประเทศไทยและหากมีการเปลี ยนแปลงเกี ยวกับภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื นใดในทํานองเดียวกัน บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงการรับรู้ภาษีต่าง ๆ ดังกล่าวโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

15.5. การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย : 

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายโดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ โดยบริษัทจะ
ดําเนินการดังต่อไปนี 

1. กรณีเพิ มอัตราค่าธรรมเนียม หรืออัตราค่าใช้จ่ายที บริษัทจัดการได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนและหรือจากกองทุน บริษัท
จัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วันโดยจะติดประกาศที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการและ
ที ทําการทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับเป็นเวลา 3
วันติดต่อกัน ทั งนี การเพิ มอัตราค่าธรรมเนียมหรืออัตราค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะต้องไม่เกินร้อยละ 5 ของอัตราค่าธรรมเนียมหรือ
อัตราค่าใช้จ่ายภายในรอบระยะเวลา 1 ปี

2. กรณีที บริษัทจัดการจะลดค่าธรรมเนียมหรืออัตราค่าใช้จ่าย บริษัทจัดการจะปิดประกาศไว้ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ
และที ทําการทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ทั งนี การเปลี ยนแปลงดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการต้องแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับตั งแต่
วันเปลี ยนแปลง กรณีที สมาคม คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือหน่วยงานที เกี ยวข้องมีการ
เปลี ยนแปลงหลักเกณฑ์ในการตัดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมตามที ระบุเป็นอย่างอื นในอนาคต บริษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงวิธีการตัดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ที บังคับใช้ใหม่ โดยถือว่าได้รับมติจากผู้
ถือหน่วยลงทุนแล้ว

15.6. หมายเหตุ : 

16. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.1. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน : ในประเทศ

16.2. เงื อนไขพิเศษ : 

1. บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกําหนด
ทั งนี กรณีที กองทุนมีการลงทุนในทรัพย์สินต่างประเทศบริษัทจัดการจะใช้อัตราแลกเปลี ยนที เหมาะสม ภายใต้ความเห็นชอบ
ของผู้ดูแลผลประโยชน์ ซึ งเป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือประกาศของสมาคมบริษัทจัดการลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคํานวณ
ทรัพย์สินสุทธิส่วนที ลงทุนในต่างประเทศ
2. บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี 
(2.1) คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการ
(2.2) คํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ทั งนี ให้ใช้มูลค่าหน่วย
ลงทุนของสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาดังกล่าว
(2.3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังต่อไปนี 
(ก) วันทําการก่อนวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศภายในวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด
(ข) วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศภายในวันทําการถัดไป
(ค) วันทําการสุดท้ายของแต่ละเดือน โดยให้ประกาศภายในวันทําการถัดไป ทั งนี เฉพาะในกรณีที กองทุนรวมกําหนดวัน
ทําการซื อขายหน่วยลงทุนแต่ละครั งห่างกันยาวกว่าหนึ งเดือน
(ง) วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล โดยให้ประกาศภายในวันทําการถัดไป
ความใน (ก) มิให้นํามาใช้บังคับกับกองทุนรวมเปิดที ซื อขายหน่วยลงทุนทุกวันทําการ และกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภท
สถาบัน
(4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศ
ภายในวันทําการถัดไป
การประกาศมูลค่าและราคาตามวรรคหนึ ง (3) และ (4) ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมปฏิบัติดังต่อไปนี 
(1) ใช้ตัวเลขทศนิยมตามที กําหนดไว้ในข้อ 3. และต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(2) ดําเนินการด้วยวิธีการใด ๆ เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที เหมาะสม เช่น การประกาศทางหนังสือพิมพ์
หรือการประกาศทางเว็บไซต์ เป็นต้น และภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้ และ
(3) จัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวม และสถานที ทุกแห่งที ผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซื อคืนหน่วยลงทุนใช้ซื อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการกองทุนรวม
จะจัดให้มีข้อมูลดังกล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้

ในกรณีที มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดไม่ถูกต้อง บริษัทจัดการจะดําเนิน
การตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศกําหนด

3. การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือจํานวนหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมเปิด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
(3.1) คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยม ตามหลัก
สากล
(3.2) คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลัก
สากล สําหรับมูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณ ราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมตําแหน่ง
ที  4 ขึ น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตําแหน่ง
ที  5 ทิ ง
(3.3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (3.2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหน่ง โดยตัดทศนิยม
ตําแหน่งที  5 ทิ ง และประกาศราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ตามที คํานวณได้ใน (3.2) 
(3.4) คํานวณจํานวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล แต่จะ ใช ้
ผลลัพธ์เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตําแหน่ง โดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
ในกรณีที มีผลประโยชน์เกิดขึ นจากการคํานวณตาม (3.1) ถึง (3.4) บริษัทจัดการจะนําผลประโยชน์นั นรวมเข้าเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนรวมเปิด

16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : 

ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการที www.assetfund.co.th
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะประกาศ โดยช่องทางอื นใดที เหมาะสม โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
และบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน

16.4. หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

1.ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องน้อยกว่าหนึ งสตางค์ หรือต่างจากราคาหน่วยลงทุน
ที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป แต่ไม่ถึงร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง บริษัทจัดการจะจัดทําและส่งรายงานให้
ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบถึงความผิดพลาดภายใน 7 วันทําการนับแต่วันที พบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และจัดให้มีสําเนา
รายงานดังกล่าวไว้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการเพื อให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้ โดยรายงานดัง
กล่าวจะมีรายการอย่างน้อย ดังต่อไปนี 
(1) ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง
(2) ราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง
(3) สาเหตุที ทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
(4) มาตรการป้องกันเพื อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง ทั งนี เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจาก
ปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือ
ศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง
ในกรณีที เหตุของความผิดพลาดซึ งทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามวรรคหนึ งมีผลต่อเนื องต่อการคํานวณราคาหน่วย
ลงทุนครั งต่อไป เช่น การกําหนดอัตราดอกเบี ยผิดพลาด เป็นต้น บริษัทจัดการจะแก้ไขราคาหน่วยลงทุนให้ถูกต้องนับแต่วันที 
บริษัทจัดการพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องด้วย

2.ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราตั งแต่
ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง บริษัทจัดการจะคํานวณราคาหน่วยลงทุนย้อนหลังนับแต่วันที พบราคาหน่วยลงทุน
ไม่ถูกต้องจนถึงวันที ราคาหน่วยลงทุนถูกต้อง และดําเนินการดังต่อไปนี เฉพาะวันที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องต่างจากราคา
หน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราส่วนตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง

(1) จัดทํารายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาให้เสร็จสิ นภายในวันทําการถัดจากวันที พบว่าราคาหน่วย
ลงทุนนั นไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ภายในวันทําการถัดจากวันที คํานวณราคาหน่วยลงทุนเสร็จ
สิ น เพื อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าวภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการส่งรายงานให้ผู้ดูแล
ผลประโยชน์ ทั งนี รายงานดังกล่าวจะมีรายการอย่างน้อยดังต่อไปนี 
(ก) ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง
(ข) ราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง
(ค) สาเหตุที ทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
(ง) การดําเนินการของบริษัทจัดการเมื อพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
ทั งนี บริษัทจัดการจะจัดให้มีสําเนารายงานตาม (1) ไว ้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการ เพื อให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
สามารถตรวจสอบได้
(2) แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนที ถุกต้องภายในวันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาตาม (1)
(3) ประกาศชื อกองทุนรวมที มีการแก้ไขราคาตาม (2) และวัน เดือน ปีที มีการแก้ไขราคาตาม (2)ในหนังสือพิมพ์รายวันอย่าง
น้อยหนึ งฉบับภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว
(4) ชดเชยราคาให้แล้วเสร็จและแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที ได้ซื อหรือขายคืนหน่วยลงทุน
ในช่วงระยะเวลาที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องทราบถึงการแก้ไขราคาตาม (2) และการชดเชยราคา ภายใน 5 วันทําการนับแต่
วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว
(5) จัดทํารายงานมาตรการป้องกันเพื อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าว พร้อมทั งสําเนารายงานการ
แก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาที จัดทําตาม (1) ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 7 วันทําการนับ
แต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคานั น เว้นแต่ในกรณีที 
ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ บริษัทจัดการจะไม่ส่งรายงานมาตรการป้องกัน
ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่จะส่งสําเนาเอกสารที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่าการที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมี
สาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้แทน

3. ในการชดเชยราคาตามข้อ 2 (4) บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี 
(1) กรณีราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องตํ่ากว่าราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง (understate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี 
(ก) กรณีที เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับ
ส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องหากปรากฏว่าผู้ซื อหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลือ
อยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จะต้องลด บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวน
เท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วยลงทุนที เหลืออยู่นั นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับ
ส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื อชดเชยราคาให้แก่กองทุนเปิด เว้นแต่การที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมา
จากปัจจัยภายนอกที 
ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื อขายหลัก
ทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว
(ข) กรณีที เป็นการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่า
เท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับ
ส่วนต่างของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน แต่หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่
บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน
(2) กรณีราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องสูงกว่าราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง (overstate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี 
(ก) กรณีที เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับ
ส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่าง
ของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุน
(ข) กรณีที เป็นการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่า
เท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องหากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วย
ลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จะต้องลด บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการ
เองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วยลงทุนที เหลืออยู่นั นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็น
จํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื อชดเชยราคาให้แก่กองทุนเปิด เว้นแต่การที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูก
ต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว
ในกรณีที บริษัทจัดการต้องชดเชยราคาเป็นเงินให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนรายใดมีมูลค่าไม่ถึงหนึ งร้อย
บาท บริษัทจัดการอาจนําเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที มีการจ่ายเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุน แต่ถ้าบุคคลดังกล่าว
ไม่มีสถานะเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจัดการจะชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาการจ่ายเงินของกองทุนเปิดเพื อชดเชย
ราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนตาม (1) (ข) หรือผู้ซื อหน่วยลงทุนตาม 2(ก) บริษัทจัดการอาจจ่ายเงินของบริษัทจัดการเอง
แทนกองทุนเปิดก็ได้

4. บริษัทจัดการจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที เกิดขึ นจากราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง เช่น ค่าใช้จ่ายในการประกาศการแก้ไข
ราคาตามข้อ 2(3) ในหนังสือพิมพ์ ค่าออกเช็ค ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเงินชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุนและผู้ขายคืน
หน่วยลงทุน เป็นต้น เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้

17. ชื อผู้เกี ยวข้อง : 

17.1. ชื อบริษัทจัดการ : 

ชื อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนแอสเซท พลัส จํากัด

17.2. ชื อผู้ดูแลผลประโยชน์ : 

ชื อ : ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)

17.3. ชื อผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : 

ไม่มี

17.4. ชื อของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : 

ชื อ :

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

17.5. ที ปรึกษา : 

17.5.1. ชื อที ปรึกษาการลงทุน : 

ชื อ :

17.5.2. ชื อที ปรึกษากองทุน : 

17.6. ผู้สอบบัญช ี: 

ชื อ : นาย ประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์

ชื อ : นาย เทอดทอง เทพมังกร

ชื อ : นางสาว ชมภูนุช แซ่แต้

ชื อ : นาย ไกรสิทธิ ศิลปมงคลกุล

รายละเอียดเพิ มเติม (ผู้สอบบัญช)ี : 

หรือบุคคลอื นที ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี โดยบริษัทจัดการจะแจังให้สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

17.7. การแต่งตั งคณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : 

18. รอบระยะเวลาบัญชีประจําปีของกองทุนรวม : 

18.1. วันที สิ นสุดรอบบัญช ี: วันที เดือน

18.2. วันที สิ นสุดรอบบัญชีครั งแรก : วันที 

18.3. รายละเอียดเพิ มเติม : 

ประมาณ 12 เดือนนับจากวันที จดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม

ทั งนี บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะขยายรอบระยะเวลาบัญชีสุดท้ายของกองทุนให้สิ นสุด ณ วันเลิกกองทุนได้ โดยรอบระยะ
เวลาบัญชีดังกล่าวจะไม่เกิน 15 เดือน ซึ งบริษัทจัดการจะจัดทํางบการเงินเพียงรอบเดียว ณ วันเลิกกองทุน

19. การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ :

19.1 การแก้ไขเพิ มเติมโครงการตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากปรากฏว่ามติของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่เกินร้อยละห้า
สิบห้าของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของโครงการ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมส่งเอกสารหลักฐานเกี ยวกับ
การขอมติและการนับมติไปยังผู้ดูแลผลประโยชน์ เพื อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองผลการนับมตินั น

มติของผู้ถือหน่วยลงทุนตามวรรคหนึ ง หมายความว่า มติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุน
รวมกันเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของโครงการ

19.2 ในกรณีที กองทุนรวมใดมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนนอกจากจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลัก
เกณฑ์เกี ยวกับการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนที กําหนดไว้ในข้อผูกพัน หรือที กําหนดไว้ในมาตรา 129 หรือตามที กําหนดใน
ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที ของ
บริษัทจัดการ การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์เพิ มเติมดังต่อไปนี ด้วย

(1) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้รับผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนไม่
เท่ากัน ให้ได้รับมติผู้ถือหน่วยลงทุนที ถือหน่วยลงทุนชนิดที ได้รับผลกระทบเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิด

(2) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใด ให้ได้รับมติผู้ถือหน่วยลงทุนที ถือ
หน่วยลงทุนชนิดที ได้รับผลกระทบเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิด

(3) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ งให้ได้รับมติผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดที ได้รับผลกระ
ทบเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนชนิดนั น

19.3 ในกรณีที การแก้ไขเพิ มเติมโครงการหรือวิธีการจัดการได้กระทําตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะแจ้งให้
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับตั งแต่วันถัดจากวันที ได้มีมติแก้ไขและแจ้งการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ
จัดการกองทุนรวมหรือวิธีการจัดการไปยังผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายและจะประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ
ภายใน 15 วันนับตั งแต่วันถัดจากวันที ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือวันที ได้มีมติให้แก้ไขเพิ ม
เติม แล้วแต่กรณี

เว้นแต่กฎหมาย ก.ล.ต. กําหนดเป็นอย่างอื น ในการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนหรือแก้ไขวิธีจัดการ หากมิได้กระทํา
ตามมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที 
จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของโครงการจัดการกองทุนรวม จะต้องได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมติดังกล่าว ให้เป็นไปตามข้อกําหนดในข้อ
ผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การขอมติเพื อแก้ไขเพิ มเติมโครงการเป็นไปตามที กําหนดไว้
ในมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

19.4 ในการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ หากไม่สามารถดําเนินการตามมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ เนื องจากข้อ
จํากัดในการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการ
ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการอาจดําเนินการขอรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ตามแนวทางที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดได้

หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมติดังกล่าว ให้เป็นไปตามข้อกําหนดในข้อ
ผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การขอมติเพื อแก้ไขเพิ มเติมโครงการเป็นไปตามที กําหนดไว้
ในมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

20. ข้อกําหนดอื น ๆ : 

1. ในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนตามนัยข้อ 4 ของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่า
ด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับการดํารงความเพียงพอของเงินกองทุน และการทําประกันภัยความรับผิดของบริษัทจัดการ บริษัท
จัดการจะเปลี ยนให้บริษัทจัดการรายอื นเข้าจัดการกองทุนรวมแทน ด้วยวิธีขอรับความเห็นชอบจากสํานักงาน หรือ ขอมติโดย
เสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้ว
ทั งหมดของกองทุนรวมภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที บริษัทจัดการรู้ หรืออาจรู้ถึงการไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงิน
กองทุนดังกล่าว ทั งนี หากมีเหตุจําเป็นและสมควร บริษัทจัดการอาจขอให้สํานักงานพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้ โดย
การคัดเลือกบริษัทจัดการรายใหม่จะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ และ ในกรณีที มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ นจาก
การเปลี ยนบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว

หากบริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการภายในระยะเวลาที กําหนด บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุนรวมต่อไป

2. ในกรณีที บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้ว
ทั งหมด บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องไม่นับคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนั นในส่วนที เกินกว่าหนึ งในสามของ
จํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด และดําเนินการแก้ไขสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนของบุคคลหรือกลุ่มบุคคล
เดียวกันนั นให้มีจํานวนไม่เกินหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนรวมนั นภายในสองเดือน
นับแต่วันที ปรากฏกรณีดังกล่าว หรือดําเนินการเลิกกองทุนรวมนั นทันที เว้นแต่เข้าข้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการตลาด
ทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัทจัดการ

3. บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื อกองทุนจากบุคคลที เป็นผู้ให้บริการ อันเนื องมาจากการใช้บริการของบุคคล
ดังกล่าวในการจัดการกองทุนได้ แต่ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 
(1) ผลประโยชน์ตอบแทนที รับไว้นั นต้องเป็นทรัพย์สินที มีมูลค่าในทางเศรษฐกิจและต้องเกี ยวกับบทบาทโดยตรงของความ
เป็นกองทุนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
(2) ต้องไม่มีพฤติกรรมที แสดงให้เห็นว่าบริษัทจัดการใช้บริการของบุคคลนั นบ่อยครั งเกินความจําเป็นเพื อให้กองทุนได้รับ
ประโยชน์จากบุคคลดังกล่าว (churning) 
ในการจัดสรรผลประโยชน์ตามวรรคหนึ งให้แก่กองทุนที อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ บริษัทต้องกระทําด้วย
ความเป็นธรรมและคํานึงถึงลักษณะและประเภทหลักทรัพย์ที อาจมีไว้ได้ของกองทุนนั นด้วย

4. ตัวชี วัด (Benchmark) ของการลงทุนในกองทุนนี จะเปรียบเทียบกับอัตราผลตอบแทนของการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลอายุ
ประมาณ 5 ปี ที ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี ไทย (ThaiBMA) (35%) และอัตราผลตอบแทนของการลงทุนใน
พันธบัตรรัฐบาลอาย ุ5 ปี ของประเทศที ลงทุน ณ วันที ลงทุน บวกด้วยส่วนชดเชยความเสี ยงจากการลงทุน (Spread) อันดับ
ความน่าเชื อถือ BBB ณ วันที ลงทุนปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี ยงอัตราแลกเปลี ยนเพื อคํานวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงิน
บาท ณ วันที ลงทุน (65%)

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ ที จะเปลี ยนแปลงเกณฑ์มาตรฐานในการวัดผลการดําเนินงาน เพื อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ
นโยบายของกองทุนหลักตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน โดย
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า และจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสมาคม
บริษัทจัดการลงทุนประกาศกําหนด

ทั งนี กรณีที มีการเปลี ยนแปลงตัวชี วัดของการลงทุนอันเนื องมาจากปัจจัยภายนอก เช่น มีการยกเลิกการคํานวณดัชนีดังกล่าว
หรือหน่วยงานที กํากับดูแลมีการเปลี ยนแปลงตัวชี วัด เป็นต้นบริษัทจัดการสงสนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงตัวชี วัดดังกล่าว โดยไม่
ถือเป็นการแก้ไขโครงการ โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ สํานักงานของ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนและประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

5. ข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน

บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดจะถือหน่วยลงทุนได้ไม่เกินหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด
ของกองทุนรวม

6. ข้อกําหนดเกี ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกัน
ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายที เรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ งต่อไปจะเรียก
ว่า FATCA) โดยมีผลบังคับใช้วันที  1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าวกําหนดให้สถาบันการเงินที ไม่ใช่สัญชาติ
อเมริกันนอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานข้อมูลเกี ยวกับบัญชีของบุคคลที อยู่ใน
บังคับต้องเสียภาษีให้กับประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ งรวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล สัญชาติอเมริกัน ผู้ซึ งมีถิ นที อยู่ถาวรใน
สหรัฐอเมริกา และผู้ซึ งมีถิ นที อยู่ทางภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึ งเปิดหรือมีไว้กับ FFI นั น นอกจากนี ยังปรากฎด้วยว่าในปัจจุบนัมี
รัฐบาลในหลายประเทศกําลังดําเนินการออกกฎหมายที มีข้อกําหนดและหลักเกณฑ์ในลักษณะที คล้ายคลึงกับ FATCA (ซึ งต่อ
ไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดังกล่าวว่า “กฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง”) 
กองทุนรวมและบริษัทจัดการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ งถูกกําหนดให้ต้องเข้าผูกพันตนกับหน่วยงาน
สรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหน้าที ต้องรายงานข้อมูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสัญชาติอเมริกันและ
บุคคลที มีลักษณะตามหลักเกณฑ์ที  FATCA กําหนด หน้าที ในการตรวจสอบข้อมูลลูกค้าเพื อหาความสัมพันธ์ของลูกค้ากับ
ประเทศสหรัฐอเมริกา และรวมถึงหน้าที ในการกําหนดให้ลูกค้าบางประเภทต้องจัดทําเอกสารยืนยันตนตามหลักเกณฑ์ของ
FATCA เป็นต้น

ภายใต้ข้อกําหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เข้าผูกพันตนเพื อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ FATCA (กล่าวคือ มีสถานะ
เป็น NonParticipating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทุนรวมนั นจะได้รับผลกระทบที สําคัญในสองกรณี
คือ
(1) ต้องถูกหักเงินในอัตรา 30 % ของเงินที กองทุนรวมจะได้รับจากรายได้ ผลประโยชน์หรือเงินจากการขายทรัพย์สินทางการ
เงินในประเทศสหรัฐอเมริกา (เงินลงทุนทางตรง) ซึ งจะเริ มต้นตั งแต่วันที  1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป และเงินลงทุน
ทางอ้อมในทรัพย์สินทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Passthru) ซึ งอาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกับสถาบันการเงิน
อื นๆ นอกประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ งจะเริ มต้นตั งแต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป โดย FATCA กําหนดให้สถาบันการเงินของประเทศ
สหรัฐอเมริกาและ FFI ที เข้าร่วมผูกพันตนตามข้อกําหนดของ FATCA (ซึ งรวมถึงธนาคารและสถาบันการเงินในประเทศไทย
ผู้รับฝากทรัพย์สิน ผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน) มีหน้าที ดําเนินการหักเงิน ณ ที จ่ายดังกล่าวก่อนชําระให้กับ
กองทุนรวมที เป็น NPFFI 
(2) ธนาคารและสถาบันการเงินทั งในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทั งผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้
สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน ที เข้าร่วมผูกพันตามข้อกําหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือระงับการทําธุรกรรม
ทางการเงินหรือยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรือบริษัทจัดการ ซึ งอาจทําให้กองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการ
ลงทุนต่อไปได้ และ/หรือดําเนินการลงทุนได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจทําให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถทํารายการ
ผ่านทางผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุนได้อีกต่อไป
เพื อมิให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมได้รับผลกระทบในการดําเนินงานรวมทั งเพื อเป็นการรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วย
ลงทุนโดยรวม บริษัทจัดการและกองทุนรวม (โดยบริษัทจัดการ) จึงเข้าผูกพันตนเพื อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และข้อกําหนด
ของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง และเพื อให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใต้ข้อกําหนด
และหลักเกณฑ์ของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องได้ บริษัทจัดการและกองทุนรวม (ซึ งรวมทั งผู้ที เกี ยวข้องกับการปฎิบัติ
งานของกองทุน เช่น ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน) จึงขอสงวน
สิทธิในการดําเนินการดังนี 
(1) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามที กฎหมายต่างประเทศที 
เกี ยวข้องกําหนด) ให้คํายินยอมบริษัทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการนําส่งข้อมูล (เช่น ชื อ ที อยู่ เลขประจําตัวผู้เสีย
ภาษีของสหรัฐอเมริกา จํานวนและมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ จํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือเงินปันผลที ได้รับ เป็นต้น)
มีอยู่ในบัญชีทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนนั นกับบริษัทจัดการ ให้กับหน่วยงานของรัฐทั งในและต่างประเทศ ตามข้อกําหนด
ของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง
(2) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนนําส่งข้อมูล เอกสาร และ/หรือคํายินยอม เพิ มเติม เพื อยืนยันหรือพิสูจน์ทราบความเกี ยวข้อง
กับประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสัญชาติอเมริกันหรือการให้ข้อมูลตามหัวข้อที กําหนดไว้ในแบบ
ฟอร์มของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจ้งปรับปรุงข้อมูลเมื อข้อมูลที เคยให้ไว้มีการเปลี ยนแปลง
เป็นต้น รวมถึงนําส่งหลักฐานเพื อยืนยันการเข้าร่วมใน FATCA หรือกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง (ในกรณีที เป็นลูกค้า
สถาบันการเงิน) ทั งนี เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายดังกล่าว
(3) ดําเนินการอื นใดเพื อให้สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง

เพื อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบที จะเกิดต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทั งเพื อให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วย
ลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ มขึ นหากมีการดําเนินการที สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องข้างต้น ในกรณีที ผู้
ถือหน่วยลงทุนปฏิเสธการดําเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวน
สิทธิในการดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี ตามความจําเป็นและความเหมาะสม โดยถือว่าผู้ถือหน่วย
ลงทุนดังกล่าวรับทราบการดําเนินการตามที บริษัทจัดการแจ้งนี แล้ว และ/หรือได้ดําเนินการตามข้อตกลงที ได้ระบุไว้ในคําขอ
เปิดบัญชี
(1) ไม่รับคําสั งซื อ/ สับเปลี ยน/ โอน หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว
(2) ระงับหรือหยุดให้บริการ และดําเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว
(3) ดําเนินการหักเงิน ณ ที จ่ายจากรายได้เงินลงทุน เงินปันผลและ/หรือเงินที ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน
รายนั นได้ เพื อให้สอดคล้องกับเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง ทั งนี ต้องไม่ขัดกับกฎหมายของ
ประเทศไทย
(4) ดําเนินการอื นใดอันเป็นการป้องกันหรือลดผลกระทบ หรือทําให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ ม
ขึ น หากมีการดําเนินการที สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องข้างต้น
การดําเนินการดังกล่าวถือเป็นความจําเป็น และเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะเป็นการกระทําเพื อหลีก
เลี ยงมิให้บริษัทจัดการและกองทุนมีการดําเนินการที ไม่สอดคล้องข้อบังคับของ FATCA และกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง
อันจะทําให้กองทุนอาจต้องถูกหัก ณ ที จ่าย หรือถูกปิดบัญชีธนาคารตามที กล่าวแล้วข้างต้น ซึ งในทางปฏิบัติบริษัทจัดการจะ
เลือกดําเนินการเฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามที กฎหมายต่าง
ประเทศที เกี ยวข้องกําหนด)เท่านั น

ทั งนี ในกรณีที กฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิ มเติมข้อกําหนดเพื อรองรับการดําเนินการตามที บริษัทจัดการได้สงวนสิทธิไว้ข้างต้น
บริษัทจัดการ(รวมถึงผู้ที เกี ยวข้อง) จะดําเนินการตามข้อกําหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนําส่งข้อมูลของผู้ถือ
หน่วยลงทุนไปยังหน่วยงาน หรือดําเนินการอื นใดที ราชการกําหนด โดยไม่จําเป็นต้องร้องขอต่อผู้ถือหน่วยลงทุน

7. บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนภายในประเทศไทย และมีวัตถุประสงค์ที จะไม่เสนอขาย
หน่วยลงทุนของกองทุนกับหรือเพื อประโยชน์ของประเทศสหรัฐอเมริกา พลเมืองสหรัฐอเมริกา รวมถึงผู้ที มีหนังสือเดินทางของ
ประเทศสหรัฐอเมริกาหรือผู้ที มีถิ นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา หรือบุคคลซึ งโดยปกติมีถิ นที อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกอง
ทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าวและบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนซึ งจัดให้มีขึ นและดําเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา บริษัทจัดการจึงขอ
สงวนสิทธิที จะปฏิเสธหรือระงับการสั งซื อ การจัดสรร และ/หรือการโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมสําหรับผู้ลงทุน
ที เป็นบุคคลอเมริกัน (US person) ดังที กล่าวมาข้างต้น เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก

21. มาตรการเยียวยากรณีบริษัทจัดการปฏิบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์เกี ยวกับการอนุมัติให้จัดตั ง
กองทุนรวมเป็นการทั วไป : 

ในกรณีที บริษัทจัดการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี ยวกับการอนุมัติให้จัดตั งกองทุนรวมแบบ autoapprove และการ
ฝ่าฝืนหรือการไม่ปฏิบัตินั นก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ลงทุน บริษัทจัดการจะดําเนินการเยียวยาความเสียหายให้แก่ผู้ลงทุน
โดยไม่ชักช้า โดยในกรณีที ไม่สามารถตกลงกันได้ บริษัทจัดการจะยินยอมให้นําข้อพิพาทเข้าสู่การพิจารณาของ
อนุญาโตตุลาการ

22. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที ปฏิบัติตามโครงการจัดการกองทุนรวม ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ
กองทุนรวม และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ และคําสั งที ออกโดยอาศัยอํานาจแห่ง
กฎหมายดังกล่าว ทั งนี ในกรณีที ข้อกําหนดในโครงการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งดังกล่าว
หากบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งนั น ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุน
รวมได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามโครงการแล้ว

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม โดยผู้ดูแล
ผลประโยชน์มีอํานาจลงนามในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การลงนามในข้อผูกพัน
ของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ได้รับการแต่งตั งโดยชอบ ให้ถือว่าผูกพันผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง

การที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจัดการกองทุน
รวมนี ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที จะผูกพันตามข้อกําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมและ
ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม

โครงการจัดการกองทุนรวมที ผ่านการอนุมัติจากสํานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็น
ส่วนหนึ งของข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม

REFERENCE CODE : 

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอเทิร์มฟันด์ 5Y1

10/11/2558 รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม  [0692/2558] หน้า 17 / 30



คําจํากัดความ / คํานิยาม : 

กองทุน หมายถึง กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอเทิร์มฟันด ์5Y1

โครงการ หมายถึง โครงการจัดการกองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอเทิร์มฟันด ์5Y1 

บริษัทจัดการ หมายถึง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จํากัด

หน่วยลงทุน หมายถึง หน่วยลงทุนของกองทุน

หนังสือชี ชวน หมายถึง หนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุน หมายถึง ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน

ผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย หมายถึง ผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ที กจ.9/2555 ว่าด้วยการกําหนดนิยามผู้ลงทุนสถาบันและผ้ลงทุนรายใหญ่ และที แก้ไขเพิ มเติม

ผู้ดูแลผลประโยชน์ หมายถึง ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) 

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน หมายถึง บุคคลที บริษัทจัดการกองทุนรวมมอบหมายให้ทําหน้าที ขายหรือรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนแล้วแต่กรณี ของกองทุน

นายทะเบียน หมายถึง นายทะเบียนหน่วยลงทุน

ผู้สอบบัญชี หมายถึง ผู้สอบบัญชีของกองทุน

วันทําการ หมายถึง วันเปิดทําการตามปกติของบริษัทจัดการ

เสนอขายครั งแรก หมายถึง เสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก

จองซื อ หมายถึง จองซื อหน่วยลงทุนในการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก

หนังสือรับรองสิทธิ หมายถึง หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน

มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหารด้วยจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดตามทะเบียน
หน่วยลงทุน เมื อสิ นวันที คํานวณนั น โดยคํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขที มีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษ
ทศนิยมตามหลักสากล

ตลาดหลักทรัพย์ หมายถึง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สมาคมตลาดตราสารหนี ไทย หมายถึง สมาคมตลาดตราสารหนี ไทย ซึ งจัดตั งขึ นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์

บริษัทจดทะเบียน หมายถึง บริษัทที มีหุ้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทขึ นทะเบียน หมายถึง บริษัทที มีหลักทรัพย์ซื อขายในสมาคมตลาดตราสารหนี ไทย

ใบแสดงสิทธิ หมายถึง ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (depositary receipt) 

หลักทรัพย์อ้างอิง หมายถึง หลักทรัพย์ประเภทใดประเภทหนึ งที ออกโดยบริษัทจดทะเบียนและใช้เพื อรองรับใบแสดงสิทธิ

คําเสนอซื อ หมายถึง คําเสนอซื อหลักทรัพย์ของกิจการเป็นการทั วไปที ผู้ทําคําเสนอซื อต้องปฏิบัติตามประกาศว่าด้วยหลัก
เกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื อครอบงํากิจการ

แก้ไขราคาย้อนหลัง หมายถึง แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องโดยแก้ไขราคาย้อนหลัง
ตั งแต่วันที ราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องจนถึงปัจจุบัน

การชดเชยราคา หมายถึง การเพิ มหรือลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที มีราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
หรือการจ่ายเงินซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องแทนการเพิ มหรือลด
จํานวนหน่วยลงทุน

กิจการ หมายถึง บริษัทที มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทที มีหลักทรัพย์ซื อขายในศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์
หรือบริษัทมหาชนจํากัด

กลุ่มกิจการ หมายถึง บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีที สภาวิชาชีพบัญชีกําหนดเกี ยวกับการจัดทํางบการเงิน
รวม

สถาบันการเงิน หมายถึง สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยดอกเบี ยเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงิน

สมาคม หมายถึง สมาคมที เกี ยวเนื องกับธุรกิจหลักทรัพย์ที ได้รับอนุญาตและจดทะเบียนกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
โดยมีวัตถุประสงค์เพื อทําการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทที เกี ยวกับการจัดการลงทุน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

กฎหมาย ก.ล.ต. หมายถึง พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ
หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ปัจจุบันและที แก้ไขเพิ มเติม

มูลค่าธุรกรรม หมายถึง ราคาซื อรวมผลประโยชน์ที กองทุนพึงได้รับจากธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืนจนถึงวันที มีการ
คํานวณ

1. ชื อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

1.1. ชื อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอเทิร์มฟันด์ 5Y1 

1.2. ชื อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  Asset Plus AI Term Fund 5Y1 

1.3. ชื อย่อ :  ASPAITF5Y1 

1.4. ประเภทโครงการ :  กองทุนเปิด

1.5. ประเภทการขาย :  ขายครั งเดียว

1.6. การกําหนดอายุโครงการ :  กําหนด

1.7. อายุโครงการ : 5  ปี   เดือน   วัน

1.8. อายุโครงการถึงวันที  (กรณีกําหนดอายุเป็นช่วงเวลา) : 

1.9. เงื อนไข (อายุโครงการ) : 

ประมาณ 5 ปี แต่ไม่ต่ํากว่า 4 ปี 11 เดือน และไม่เกิน 5 ปี 1 เดือน นับตั งแต่วันถัดจากวันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุน
รวม โดยบริษัทจัดการจะแจ้งวันครบอายุโครงการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบทางไปรษณีย์ ภายใน 30 วันนับตั งแต่วันถัดจากวัน
จดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะยุติการจัดตั งโครงการ หากหลังจากปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก มูลค่าหน่วยลงทุนที 
จําหน่ายได้แล้วทั งหมดคํานวณตามมูลค่าที ตราไว้ของหน่วยลงทุนตํ่ากว่ามูลค่าขั นตํ่าที จะลงทุนในหลักทรัพย์ได้ตาม
วัตถุประสงค์ของกองทุน โดยบริษัทจัดการจะคืนเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนตามที ระบุไว้ในข้อ 5.2.7
“การคืนเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุน”

1.10. ลักษณะโครงการ :  กองทุนรวมที เสนอขายเฉพาะผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย

2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที ตราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที 
เสนอขาย : 

2.1. จํานวนเงินทุนของโครงการ : 1,000,000,000.00 บาท

2.2. เงื อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) : 

ระหว่างระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจํานวนเงินทุนของ
โครงการได้ไม่เกิน ร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ

2.3. มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย : 10.0000 บาท

2.4. จํานวนหน่วยลงทุน : 100,000,000.0000 หน่วย

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรก : 10 บาท

2.6. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก : 50,000.00 บาท

2.7. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป : 

2.8. มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด

2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่าของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด

2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด

2.12. รายละเอียดเพิ มเติม : 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน
ลักษณะพิเศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า ประเภทและอัตราส่วนการ
ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

เพื อเพิ มทางเลือกในการลงทุนสําหรับผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย (accredited investors) ที มีศักยภาพในการดูแลตนเอง ที มุ่งหวัง
ผลตอบแทนที ดี และยอมรับความเสี ยงของการลงทุนได้ในระดับสูง

3.2. ชนิดกองทุนรวม :  ลงทุนโดยตรง

3.3. ประเภทกองทุนรวม :  ทั วไป

3.4. นโยบายการลงทุน :  ตราสารแห่งหนี 

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้าม)ี :  

3.6. การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) :  ลงทุน
เพื อ การลดความเสี ยง (Hedging)

3.7. การลงทุนในตราสารที มีลักษณะของสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ไม่ลงทุน

3.8. ลักษณะพิเศษ : 

ไม่มี

3.9. รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 

รายละเอียดเพิ มเติมเกี ยวกับนโยบายการลงทุน

1. กองทุนมีนโยบายที จะลงทุนในตราสารแห่งหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน ตราสารทางการเงิน และ/หรือเงินฝาก และ/หรือหลัก
ทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดให้กองทุนลงทุนได้

2. กองทุนอาจจะพิจารณาลงทุนในตราสารแห่งหนี ต่างประเทศ และอาจเข้าทําสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives)โดยมี
วัตถุประสงค์เพื อลดความเสี ยง (Hedging) จากการลงทุน ตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกําหนด
โดยจะไม่ลงทุนในหรือมีไว้ซึ งตราสารที มีลักษณะของสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured note)

3. กรณีที กองทุนมีการลงทุนในต่างประเทศ บริษัทจัดการมีนโยบายที จะทําการป้องกันความเสี ยงด้านอัตราแลกเปลี ยนเงินตรา
ต่างประเทศเต็มจํานวน (Fully hedge)

4. กองทุนอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ งตราสารแห่งหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือตํ่ากว่าที สามารถลงทุนได้ (NonInvestment
Grade) และ/หรือตราสารที ไม่ได้รับการจัดอ้นดับความน่าเชื อถือ (Unrated Securities) ซึ งเป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือได้รับ
ความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

3.10. การลงทุนในต่างประเทศ : ลงทุนในต่างประเทศบางส่วน
วงเงินการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน ไม่เกิน 0  ล้านเหรียญ หรือไม่เกินร้อยละ 79.00  ของ NAV
และมีนโยบายลดหรือป้องกันความเสี ยงจากอัตราแลกเปลี ยนทั งหมดที มีอยู่

3.11. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 

กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในต่างประเทศไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและไม่เกินวงเงินที ได้รับจัดสรร

3.12. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.12.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในประเทศ : 

บริษัทจัดการจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื นอย่างใดอย่างหนึ งหรือหลาย
อย่างตามที ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนประกาศกําหนดดังต่อไปนี รวมถึงการลงทุนในหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือหาดอกผลโดย
วิธีอื นอย่างใด ตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการกํากับตลาดทุนจะได้มี
ประกาศแก้ไขหรือเพิ มเติม หรือผ่อนผันให้กองทุนรวมสามารถลงทุนได้เพิ มเติมในอนาคตอีกด้วย
3.12.1.1 ตราสารแห่งหนี ในประเทศ ได้แก่ หลักทรัพย์ ตราสาร หรือสัญญา ที เสนอขายในประเทศ หรือมีผู้ออกหรือคู่สัญญา
เป็นนิติบุคคลที จัดตั งขึ นตามกฎหมายไทย ดังต่อไปนี 
(1) ตราสารแห่งหนี ที มีลักษณะคล้ายเงินฝาก ได้แก่
(1.1) ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน บัตรเงินฝาก หรือหุ้นกู้ระยะสั น ที ธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น ธนาคารพาณิชย์ หรือ
บริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกัน
(1.2) ตั วแลกเงินหรือตั วสัญญาใช้เงินที บริษัทหลักทรัพย์ที ประกอบธุรกิจประเภทการให้สินเชื อเพื อธุรกิจหลักทรัพย์เป็นผู้ออก
ซึ งกําหนดวันใช้เงินตามตั วไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตั ว และเป็นตั วเมื อทวงถามหรือเมื อได้เห็น
(1.3) ตั วแลกเงินหรือตั วสัญญาใช้เงินอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที ออก ซึ งมีอันดับความน่าเชื อถือดังต่อไปนี 
(ก) อันดับความน่าเชื อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับแรก ทั งนี ในกรณีที เป็นอันดับความน่าเชื อถือของผู้
ออกตราสาร ต้องเป็นอันดับความน่าเชื อถือที ได้มาจากการจัดอันดับความน่าเชื อถือระยะสั น (shortterm rating) ด้วย หรือ
(ข) อันดับความน่าเชื อถือของผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกัน อยู่ในอันดับที สามารถลงทุนได ้(investment
grade) ทั งนี โดยการจัดอันดับความน่าเชื อถือของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื อถือภายใต้ชื อ Standard & Poor หรือ
Moody’s หรือ Fitch หรือสถาบันอื นที สํานักงานกําหนดเพิ มเติม
(2) ตราสารแห่งหนี ทั วไป ได้แก่
(2.1) ตราสารภาครัฐไทย อันได้แก่
(ก) ตั วเงินคลัง
(ข) พันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
(ค) พันธบัตร ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน หุ้นกู้ หรือใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้นกู้ ที กระทรวงการคลังหรือกองทุนเพื อการ
ฟื นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินเป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล หรือผู้ค้ําประกัน
(2.2) ตราสารภาครัฐต่างประเทศ อันได้แก่ ตราสารที มีรูปแบบทํานองเดียวกับตราสารภาครัฐไทยที รัฐบาลต่างประเทศ
องค์การหรือหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศ รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศ เป็นผู้ออก
หรือผู้ค้ําประกัน ทั งนี ตราสารดังกล่าวต้องมีลักษณะตามเงื อนไขท้ายข้อ 3.12.1.1 ด้วย
(2.3) ตราสารที เปลี ยนมือได้ ซึ งหมายถึง พันธบัตร ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน หรือหุ้นกู้ที ไม่รวมถึงหุ้นกู้แปลงสภาพและหุ้น
กู้อนุพันธ์ ที สํานักงานอนุญาตให้เสนอขายในลักษณะทั วไปหรือในลักษณะจํากัด หรือที ออกภายใต้ข้อผูกพันที กําหนดและ
อนุญาตโดยกระทรวงการคลัง หรือที นิติบุคคลที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ นเป็นผู้ออก หรือที เป็นหลักทรัพย์ที ออกใหม่ ซึ งผู้
ออกหลักทรัพย์ได้เสนอขายหลักทรัพย์ที ออกใหม่นั นทั งหมดต่อผู้ถือหุ้นโดยได้รับชําระราคาเต็มมูลค่าที เสนอขายจากผู้ถือหุ้น
ทั งนี ตราสารที เปลี ยนมือได้ต้องมีลักษณะตามเงื อนไขท้ายข้อ 3.12.1.1 ด้วย
(2.4) ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทยที มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้ที ไม่ใช่หุ้นกู้
อนุพันธ์
(2.5) ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน หุ้นกู้ หรือใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้นกู้ ที เสนอขายในต่างประเทศโดยมีผู้ออกเป็น
นิติบุคคลที จัดตั งขึ นตามกฎหมายไทย ทั งนี หุ้นกู้ดังกลา่วไมร่วมถงึหุน้กูแ้ปลงสภาพและหุน้กูอ้นุพันธ์
(2.6) หน่วยลงทุนหรือใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหน่วยลงทุนของกอ งทุนรวมตราสารแห่งหนี หรือของกองทุนรวมอื นที มีนโย
บายการลงทุนเฉพาะเงินฝาก ตราสารแห่งหนี หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที สํานักงานกําหนด หรือให้ความเห็นชอบ เช่น
กองทุนรวมตลาดเงิน เป็นต้น
(2.7) ธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืน ทั งนี บริษัทจัดการต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
(2.8) ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์โดยหลักทรัพย์ที ให้ยืมเป็นตราสารแห่งหนี ตาม (1.1)(1.2)(1.3) (2.1)(2.2)(2.3)(2.4)
หรือ (2.6) ทั งนี บริษัทจัดการต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

ในกรณีที ตราสารแห่งหนี ตามข้อ 3.12.1.1 เป็นตั วแลกเงินหรือตั วสัญญาใช้เงินที มีการจ่ายผลตอบแทน ผลตอบแทนนั นต้อง
อยู่ในรูปอัตราดอกเบี ยคงที หรืออัตราดอกเบี ยลอยตัวเท่านั น

การรับรอง รับอาวัล สลักหลัง หรือคํ้าประกันของบุคคลที กําหนดไว้ในข้อ 3.12.1.1 ต้องเป็นการรับรองตลอดไป รับอาวัลทั ง
จํานวน สลักหลังโอนประเภทมีสิทธิไล่เบี ยโดยไม่มีข้อกําหนดลบล้างหรือจํากัดความรับผิดของผู้สลักหลัง หรือค้ําประกันต้น
เงินและดอกเบี ยเต็มจํานวนแบบไม่มีเงื อนไข

เงื อนไข : ตราสารภาครัฐต่างประเทศตามข้อ (2.2) และตราสารที เปลี ยนมือได้ตามข้อ (2.3) ต้องมีลักษณะดังต่อไปนี 
(1) เป็นตราสารขึ นทะเบียนในสมาคมตลาดตราสารหนี ไทย
(2) มีราคาที เหมาะสมตามที สมาคมตลาดตราสารหนี ไทยกําหนด หรือมีผู้แสดงตนต่อบุคคลทั วไปว่าพร้อมจะเสนอราคาซื อ
และรับซื อตราสารนั น ในราคาดังกล่าว (bid price แบบ firm quote) ตามจํานวนและวิธีการที สมาคมตลาดตราสารหนี ไทย
กําหนดอยู่เสมอ โดยได้ส่งสําเนาราคาแก่สมาคมตลาดตราสารหนี ไทยตลอดอายุของตราสารนั น และ
(3) เป็นตราสารที เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 
(ก) ในกรณีที เป็นตราสารภาครัฐต่างประเทศ ตราสารดังกล่าวต้องเป็นตราสารที มีอันดับความน่าเชื อถือของตราสารหรือของผู้
ออกตราสารอยู่ในอันดับที สามารถลงทุนได ้(investment grade) เว้นแต่ผู้ออกตราสารดังกล่าวเป็นรัฐวิสาหกิจตามกฎหมาย
ต่างประเทศ ตราสารนั นต้องมีอันดับความน่าเชื อถือของตราสารอยู่ในอันดับที สามารถลงทุนได ้(investment grade) เท่านั น
(ข) ในกรณีที ผู้ออกตราสารเป็นนิติบุคคลต่างประเทศ ตราสารนั นต้องมีอันดับความน่าเชื อถือของตราสารอยู่ในอันดับที 
สามารถลงทุนได ้(investment grade) 
(ค) ในกรณีที กองทุนลงทุนในตราสารอื นนอกเหนือจาก (ก) และ (ข) ในการเสนอขายครั งแรก หากตราสารดังกล่าวไม่มี
อันดับความน่าเชื อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับที สามารถลงทุนได ้(investment grade) ตราสารนั นต้อง
มีบริษัทจัดการไม่ต่ํากว่าสามรายเป็นผู้ซื อตราสารดังกล่าวเพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนภายใต้การจัดการ

3.12.1.2 ตราสารกึ งหนี กึ งทุน ได้แก่
(1) หุ้นกู้แปลงสภาพที เสนอขายในประเทศ ซึ งต้องมีลักษณะตามเงื อนไขในท้ายข้อ 3.12.1.1 (1) และ (2) ทั งนี ในกรณีที 
กองทุนลงทุนในหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวในการเสนอขายครั งแรก หุ้นกู้แปลงสภาพนั นต้องเป็นหุ้นกู้แปลงสภาพที มีอันดับ
ความน่าเชื อถืออยู่ในอันดับที สามารถลงทุนได ้(investment grade) หรือเป็นหุ้นกู้แปลงสภาพที มีบริษัทจัดการไม่ตํ่ากว่าสาม
รายเป็นผู้ซื อตราสารดังกล่าวเพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนภายใต้การจัดการ
ในกรณีที หุ้นกู้แปลงสภาพตามวรรคหนึ งมีการค้ําประกัน การค้ําประกันดังกล่าวต้องเป็นการค้ําประกันต้นเงินและดอกเบี ยเต็ม
จํานวนแบบไม่มีเงื อนไข
(2) หุ้นกู้แปลงสภาพที เสนอขายในต่างประเทศโดยมีผู้ออกเป็นนิติบุคคลที จัดตั งขึ นตามกฎหมายไทย

นอกจากนี ในการลงทุนในตราสารกึ งหนี กึ งทุนนั น ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 
(1) ในขณะที ลงทุน หรือได้มา มูลค่าของหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวมีมูลค่าสูงกว่าราคาตลาดของหุ้นที รองรับหุ้นกู้แปลงสภาพ
นั น (out of the money) 
(2) ในกรณีที มีการใช้สิทธิแปลงสภาพ ให้บริษัทจัดการขายหุ้นที ได้รับจากการแปลงสภาพนั นภายใน 30 วัน นับแต่วันที ได้หุ้น
ดังกล่าวมา
การใช้สิทธิแปลงสภาพตาม (2) หมายความว่า การแปลงสภาพแห่งสิทธิในหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้น ไม่ว่าการแปลงสภาพดัง
กล่าวจะเกิดจากการใช้สิทธิแปลงสภาพหรือเกิดจากข้อกําหนดบังคับการแปลงสภาพ

3.12.1.3 เงินฝากในสถาบันการเงินตามกฎหมายไทย

3.12.1.4 สัญญาซื อขายล่วงหน้าที มีตัวแปรเป็นอัตราแลกเปลี ยนเงิน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื อลดความเสี ยง (hedging) ตาม
หลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

3.12.1.5 หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์

3.12.1.6 ทรัพย์สินอื นที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กําหนดเพิ มเติมในอนาคต หรือทรัพย์สินอื นที มีลักษณะทํานองเดียว
กับ 3.12.1.1 – 3.12.1.5 โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

3.12.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในต่างประเทศ : 

บริษัทจัดการอาจลงทุนในทรัพย์สินในต่างประเทศเพื อกองทุนได้เทียบเท่ากับประเภททรัพย์สินในประเทศ โดยกรอบประเทศ
ที ลงทุนต้องมีคุณสมบัติดังนี 
1. มีการเสนอขายในประเทศที มีหน่วยงานกํากับดูแลเป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO หรือประเทศที มีตลาดหลักทรัพย์เป็น
สมาชิกของ WFE 
2. การลงทุนนั นต้องไม่ทําให้การจัดการกองทุนเบี ยงเบนไปจากวัตถุประสงค์ หรือนโยบายการลงทุนของกองทุนและไม่ทําให้
กองทุนขาดทุนเป็นมูลค่าสูงกว่ามูลค่าลงทุน
3. บริษัทจัดการต้องสามารถเข้าถึงข้อมูลเกี ยวกับหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินดังกล่าวเป็นภาษาอังกฤษผ่านระบบอินเตอร์เนตได้
4. มีข้อมูลทางด้านราคาที สะท้อนมูลค่ายุติธรรม โดยเป็นราคาที น่าเชื อถือ อ้างอิงได้ และสอดคล้องตามหลักวิชาการอันเป็นที 
ยอมรับในระดับสากล
5. มีการคุ้มครองประโยชน์ของผู้ลงทุน (investor protection) ที ถือได้ว่าเทียบเท่ากับการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที 
มีลักษณะคล้ายกันในประเทศไทย
6. ลักษณะอื นใดที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจกําหนดเพิ มเติม

3.12.2.1 ตราสารแห่งหนี ต่างประเทศ ได้แก่ หลักทรัพย์หรือตราสารที ออกโดยบุคคลต่างประเทศ และเสนอขายในต่าง
ประเทศ
(1) ตราสารภาครัฐต่างประเทศ อันได้แก่
(1.1) พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี ที รัฐบาลต่างประเทศ องค์การหรือหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศหรือองค์การระหว่าง
ประเทศเป็นผู้ออก หรือผู้ค้ําประกัน
(1.2) พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี ที รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายต่างประเทศเป็นผู้ออก หรือผู้ค้ําประกัน
(2) ตราสารแห่งหนี ภาคเอกชน อันได้แก่ ตราสารแห่งหนี ที ออกโดยนิติบุคคลต่างประเทศ ทั งนี ผู้ลงทุนต้องสามารถเข้าถึง
ข้อมูลเกี ยวกับตราสารแห่งหนี ดังกล่าวเป็นภาษาอังกฤษผ่านระบบอินเตอร์เนตด้วย
(3) ตราสารแห่งหนี อื น อันได้แก่ หน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที เป็นกองทุนรวมตราสารแห่งหนี หรือกองทุนรวมอื น
ที มีนโยบายการลงทุนเฉพาะเงินฝาก ตราสารแห่งหนี หรือทรัพย์สินอื นที สํานักงานให้ความเห็นชอบให้ลงทุนได้ เช่น กองทุน
รวมตลาดเงิน เป็นต้น ซึ งต้องเป็นไปตามเงื อนไขที สํานักงานคณะกํารรมการ ก.ล.ต.ประกาศกําหนด ดังต่อไปนี 
(3.1) ต้องเป็นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที อยู่ภายใต้การกํากับดูแลของหน่วยงานกํากับดูแล
ด้านหลักทรัพย์และตลาดซื อขายหลักทรัพย์ที เป็นสมาชิกสามัญของ International Organizations of Securities 
Commission (IOSCO) หรือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที มีการซื อขายในตลาดซื อขายหลักทรัพย์
ที เป็นสมาชิกของ World Federations of Exchange (WFE) 
(3.2) ต้องเป็นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที มีทรัพย์สินที ลงทุนเป็นประเภทและชนิดเดียวกับ
ทรัพย์สินที กองทุนอาจลงทุนหรือมีไว้ได้ เว้นแต่เป็นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที มีนโยบาย
การลงทุนในทองคําโดยตรง
(3.3) ในกรณีที เป็นการลงทุนหรือมีไว้เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป (retail fund) กองทุน
สํารองเลี ยงชีพ หรือกองทุนส่วนบุคคลรายย่อย หน่วยลงทุนที จะลงทุนหรือมีไว้ได้ ต้องเป็นหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมต่างประเทศที จัดตั งขึ นเพื อผู้ลงทุนทั วไปเช่นกัน
(3.4) ต้องไม่ใช่หน่วยลงทุนของกองทุนรวมประเภทเฮ็ดจ์ฟันด ์(hedge fund)

3.12.2.2 ตราสารหนี ที มีลักษณะคล้ายเงินฝาก ได้แก่ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน บัตรเงินฝาก หรือหุ้นกู้ระยะสั นที 
ออกโดยสถาบันการเงินต่างประเทศ ที ตั งอยู่ในประเทศที กองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินต่างประเทศ ทั งนี ให ้
หมายรวมถึงการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงิน (money market fund) ในต่างประเทศด้วย โดยการ
มีไว้ซึ งเงินฝากหรือตราสารดังกล่าวต้องมีวัตถุประสงค์เพื ออํานวยความสะดวกหรือป้องกันปัญหาในการดําเนินงานใน
ต่างประเทศของกองทุน เช่น เพื อรอการลงทุน หรือเพื อชําระค่าใช้จ่าย หรือเพื อรักษาสภาพคล่องของกองทุนเป็นต้น

3.12.2.3 สัญญาซื อขายล่วงหน้าที มีวัตถุประสงค์ เพื อการลดความเสี ยง (hedging) ตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

3.12.2.4 เงินฝากในสถาบันการเงินต่างประเทศ

3.13.2.5 ใบแสดงสิทธิในประโยชน์ที เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงที มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นพันธบัตร หรือหุ้นกู้ที มิใช่หุ้นกู้อนุพันธ์

3.12.2.6 หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และตราสารของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศ

3.12.2.7 ทรัพย์สินอื นที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กําหนดเพิ มเติมในอนาคตหรือทรัพย์สินอื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับ
ข้อ 3.12.2.1 3.12.2.6 โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน

3.13. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม : 

3.13.1. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นในประเทศ : 

บริษัทจัดการจะลงทุนหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื นเพื อเป็นทรัพย์สินของ
กองทุนรวม ตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนดดังต่อไปนี ในกรณีที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศแก้ไขเปลี ยนแปลงอัตราส่วนการลงทุน
บริษัทจัดการจะลงทุนให้เป็นไปตามประกาศที แก้ไขด้วย

3.13.1.1 บริษัทจัดการอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินดังต่อไปนี เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม โดยไม่จํากัดอัตราส่วน
(1) ตราสารภาครัฐไทย
(2) ตราสารภาครัฐต่างประเทศตามข้อ 3.12.1.2 (2.2) ที มีอันดับความน่าเชื อถืออยู่ในสองอันดับแรก หรือสัญญาซื อขายล่วง
หน้าที มีสินค้าเป็นตราสารดังกล่าว

ในกรณีของกองทุนรวมเปิด มูลค่าของตราสารภาครัฐต่างประเทศตามข้อ (2) เมื อรวมกันแล้วต้องไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่า
ตราสารนั นในแต่ละรุ่น เว้นแต่เป็นกองทุนรวมเปิดที มีการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งล่วงหน้าซึ งระบุเวลาแน่นอน
(auto redemption) 

3.13.1.2 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งตราสารภาครัฐต่างประเทศที นอกเหนือจากข้อ 3.13.1.1 (2) หรือสัญญาซื อขาย
ล่วงหน้าที มีสินค้าเป็นตราสารดังกล่าว เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนได้ โดยมีมูลค่ารวมกันทั งสิ นเมื อคํานวณเฉพาะผู้ออกหรือ
ผู้เป็นคู่สัญญารายนั น ไม่เกินร้อยละ 35 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

การคํานวณอัตราส่วนตามวรรคหนึ ง ให้นับตราสารตามวรรคหนึ งและทรัพย์สินทุกประเภทที ผู้ออกหรือผู้เป็นคู่สัญญารายดัง
กล่าวเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญา ซึ งกองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินเหล่านั น
รวมในอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าวด้วย
ในกรณีของกองทุนรวมเปิด มูลค่าของตราสารภาครัฐต่างประเทศตามวรรคหนึ ง ต้องไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าตราสารนั นใน
แต่ละรุ่น เว้นแต่เป็นกองทุนรวมเปิดที มีการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งล่วงหน้าซึ งระบุเวลาแน่นอน (auto
redemption) 

3.13.1.3 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินดังต่อไปนี ซึ งธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น ธนาคารพาณิชย์
หรือบริษัทเงินทุนรายใดเป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญา เพื อเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนได้ โดยมีมูลค่ารวมกันทั งสิ นเมื อคํานวณเฉพาะธนาคารหรือบริษัทเงินทุนรายนั น ไม่เกินร้อยละ 25 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
(1) ตราสารแห่งหนี ในประเทศ ตามข้อ 13.2.1.1
(2) ตราสารกึ งหนี กึ งทุน ตามข้อ 13.2.1.2 
(3) เงินฝากในสถาบันการเงินตามกฎหมายไทย ตามข้อ 13.2.1.3
(4) สัญญาซื อขายล่วงหน้าตามข้อ 3.12.1.4 ที คู่สัญญามี อันดับความน่าเชื อถืออยู่ในอันดับที สามารถลงทุนได ้(investment
grade)
การคํานวณอัตราส่วนตามวรรคหนึ ง ให้นับตราสารตามวรรคหนึ งและทรัพย์สินตามข้อ 3.13.1.7 (1) ที ธนาคารหรือบริษัทเงิน
ทุนดังกล่าวเป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญา ซึ งกองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้รวมใน
อัตราส่วนดังกล่าว โดยในกรณีของธนาคารพาณิชย์หากธนาคารพาณิชย์นั นเป็นสาขาของธนาคารต่างประเทศให้นําทรัพย์สินที 
นาคารต่างประเทศดังกล่าวเป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้อาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ําประกันหรือคู่สัญญา ซึ งกองทุนได้ลงทุนหรือมี
ไว้รวมในอัตราส่วนดังกล่าวด้วย

ทั งนี ในกรณีที กองทุนมีเงินฝากในนิติบุคคลตามวรรคหนึ ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื อการดําเนินงานของกองทุน มิให้นับมูลค่าของ
เงินฝากดังกล่าวรวมในอัตราส่วนตามวรรคหนึ ง

3.13.1.4 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินดังต่อไปนี ที บุคคลใดเป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลัก
หลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญา เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนได้ โดยมีมูลค่ารวมกันทั งสิ นเมื อคํานวณเฉพาะผู้ออก ผู้สั งจ่าย
ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญารายนั น ไม่เกินร้อยละ 25 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
(1) ตราสารแห่งหนี ในประเทศตามข้อ 3.12.1.1 
(2) ตราสารกึ งหนี กึ งทุนตามข้อ 3.12.1.3 
(3) สัญญาซื อขายล่วงหน้า ตามข้อ 3.12.1.4 ที คู่สัญญามีอันดับความน่าเชื อถืออยู่ในอันดับที สามารถลงทุนได ้(investment
grade) 
ตราสารแห่งหนี ตาม (1) มิให้หมายความรวมถึงหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที ถูกจัดให้เป็นตราสารแห่งหนี ตามข้อ 3.12.1.1

3.13.1.5 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินที กลุ่มกิจการใดเป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้คํ้า
ประกัน หรือคู่สัญญา เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนได้ โดยมีมูลค่ารวมกันทั งสิ นของกลุ่มกิจการนั นไม่เกินอัตราอย่างใดอย่าง
หนึ งดังต่อไปนี แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า
(1) ร้อยละสามสิบของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน
(2) อัตราที คํานวณได้จากนํ้าหนักของกลุ่มกิจการดังกล่าวในตัวชี วัด (benchmark) ของกองทุนนั นรวมกับร้อยละสิบของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนนั น ทั งนี ตัวชี วัดดังกล่าวต้องเป็นดัชนีหรือองค์ประกอบของดัชนี ที มีการเผยแพร่อย่างกว้างขวาง
และสอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนั น

3.13.1.6 การลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินที บริษัทในกลุ่มกิจการใดเป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย หรือคู่สัญญา เพื อเป็นทรัพย์สินของกอง
ทุน หากทรัพย์สินดังกล่าวเป็นองค์ประกอบที ใช้ในการคํานวณตัวชี วัด (benchmark) ของกองทุนนั น บริษัทจัดการอาจลงทุน
หรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินดังกล่าวโดยมีมูลค่ารวมกันทั งสิ นเมื อคํานวณเฉพาะผู้ออก ผู้สั งจ่าย หรือคู่สัญญารายนั น ไม่เกินอัตราที 
คํานวณได้จากนํ้าหนักของทรัพย์สินดังกล่าวในตัวชี วัดรวมกับร้อยละสิบของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั งนี เฉพาะใน
กรณีที อัตราดังกล่าวสูงกว่าอัตราส่วนที กําหนดไว้ในข้อ 3.13.1.3 และข้อ 3.13.1.4 แล้วแต่กรณี
มิให้นําความในข้อ 3.13.1.3 และข้อ 3.13.1.4 มาใช้บังคับกับกรณีตามวรรคหนึ ง

3.13.1.7 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินอื นนอกเหนือจากกรณีที กําหนดไว้ในข้อ 3.13.1.2 ข้อ 3.13.1.3 และ
ข้อ 3.13.1.4 เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมตามอัตราส่วนดังต่อไปนี 
(1) การลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินดังกล่าวซึ งบุคคลใดเป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่
สัญญา ต้องมีมูลค่ารวมกันทั งสิ นเมื อคํานวณเฉพาะผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญา
รายนั น ไม่เกินร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
(2) การลงทุนในหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินตาม (1) เมื อคํานวณรวมทุกบุคคลที เป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง
ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญาแล้วต้องมีมูลค่ารวมกันทั งสิ นไม่เกินร้อยละ15 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

3.13.1.8 ในกรณีของกองทุนรวม ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมลงทุนหรือมีไว้ซึ งเงินฝาก บัตรเงินฝาก ตั วแลกเงิน หรือตั ว
สัญญาใช้เงิน ที ธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ บรรษัทตลาดรอง
สินเชื อที อยู่อาศัย หรือสถาบันการเงินที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น เป็นผู้ออกหรือคู่สัญญา เป็นจํานวนที มีมูลค่ารวมโดยเฉลี ย
ในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 45 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

อัตราส่วนตามวรรคหนึ งมิให้นํามาใช้บังคับกับกองทุนรวมที มีการกําหนดอายุโครงการตั งแต่หนึ งปีขึ นไป ทั งนี เฉพาะในระยะ
เวลาหกเดือนก่อนวันครบกําหนดอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม
ในกรณีที เงินฝากหรือตราสารแห่งหนี ที มีลักษณะคล้ายเงินฝากที กองทุนรวมลงทุนในหรือมีไว้เกินอัตราส่วนที กําหนดตามวรรค
หนึ ง ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินดังกล่าวให้มีมูลค่ารวมโดยเฉลี ยไม่เกินร้อยละ 45 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมภายในสามสิบวันนับแต่วันสิ นรอบปีบัญชีนั น ทั งนี ให้คํานวณอัตราส่วนการลงทุนหรือมีไว้ซึ ง
ทรัพย์สินดังกล่าวโดยเฉลี ยตั งแต่วันแรกของรอบปีบัญชีนั นจนถึงวันที ทรัพย์สินนั นมีมูลค่าเป็นไปตามอัตราส่วนดังกล่าว

เมื อบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ปฏิบัติตามวรรคสามแล้ว ให้บริษัทรายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมทราบภายใน
วันทําการถัดจากวันที ทรัพย์สินนั นมีมูลค่ารวมโดยเฉลี ยไม่เกินร้อยละ 45 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม เพื อให้ผู้
ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ตรวจสอบการปฏิบัติดังกล่าว ทั งนี บริษัทต้องดําเนินการให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน
รวมแจ้งให้สํานักงานทราบภายในห้าวันนับแต่วันที ได้รับรายงานจากบริษัทด้วย

หากบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถปฏิบัติตามวรรคสามได้ สํานักงานอาจสั งให้บริษัทเลิกกองทุนรวมนั น

3.13.1.9 ในกรณีที มีเหตุจําเป็นและสมควร เพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนอันเนื องมาจากปัญหาความผันผวน
(fluctuation) ของตลาดเงินและตลาดทุนในวงกว้างในรอบปีบัญชีใด บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจขอผ่อนผันต่อสํานักงาน
เพื อไม่ต้องนําการลงทุนในหรือมีไว้ซึ งเงินฝาก บัตรเงินฝาก ตั วแลกเงิน หรือตั วสัญญาใช้เงิน ในช่วงเวลาที เกิดความผันผวนดัง
กล่าวมารวมคํานวณอัตราส่วนการลงทุนตามข้อ 3.13.1.8 ได้สําหรับรอบปีบัญชีนั น

3.13.1.10 บริษัทจัดการอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ งสัญญาซื อขายล่วงหน้า ที มีวัตถุประสงค์เพื อการลดความเสี ยง (hedging)
เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนได้ โดยไม่เกินมูลค่าความเสี ยงทั งหมดที กองทุนมีอยู่

3.13.1.11 การคํานวณมูลค่าการลงทุนหรือมีไว้ซึ งสัญญาซื อขายล่วงหน้าเพื อการคํานวณอัตราส่วนการลงทุน ตามข้อ
3.13.1.2 ข้อ 3.13.1.3 และข้อ 3.13.1.4 ให้นับมูลค่าที คู่สัญญาอีกผ่ายหนึ งมีหน้าที ต้องชําระตามสัญญาซื อขายล่วงหน้า รวม
คํานวณในอัตราส่วนของบุคคลที เป็นคู่สัญญาดังกล่าว เว้นแต่กรณีที กองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้ซึ งสัญญานั น ในศูนย์ซื อขาย
สัญญาซื อขายล่วงหน้า บริษัทจัดการไม่ต้องคํานวณมูลค่าและอัตราส่วนตามที กําหนดในข้อดังกล่าว

3.13.1.12 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนได้
โดยมีมูลค่าไม่เกินร้อยละ 25 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

3.13.1.13 บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งหน่วยลงทุนและใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหน่วยลงทุนเพื อเป็น
ทรัพย์สินของกองทุนรวมได้ ไม่เกินอัตราส่วนดังต่อไปนี ทั งนี การลงทุนดังกล่าวไม่รวมถึงหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย์
(1) ลงทุนหรือมีไว้ซึ งหน่วยลงทุนและใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหน่วยลงทุนของแต่ละกองทุนรวมที บริษัทจัดการอื นเป็นผู้รับ
ผิดชอบดําเนินการ ไม่เกินร้อยละ 25 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของแต่ละกองทุนรวมที บริษัทจัดการเป็นผู้รับผิดชอบดําเนินการ
(2) ลงทุนหรือมีไว้ซึ งหน่วยลงทุนและใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหน่วยลงทุนของทุกกองทุนรวมที บริษัทจัดการอื นเป็นผู้รับผิด
ชอบดําเนินการ ไม่เกินร้อยละ 25 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของแต่ละกองทุนรวมที บริษัทจัดการเป็นผู้รับผิดชอบดําเนินการ

3.13.1.14 บริษัทจัดการอาจทําธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืนในนามกองทุนได้ โดยมีมูลค่าธุรกรรมรวมกันทั งสิ นไม่เกิน
ร้อยละ 25 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

3.13.1.15 การลงทุนในหรือมีไว้ซึ งธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืน ให้บริษัทจัดการคํานวณอัตราส่วนการลงทุนตาม
ข้อ3.13.1.3 และ 3.13.1.4 ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 
(1) ในกรณีที มูลค่ารวมของหลักทรัพย์ หรือตราสารแห่งหนี ที ซื อและที โอนมาเพื อดํารงมูลค่าธุรกรรมตามประกาศกําหนด (ถ้า
มี) ณ สิ นวันไม่น้อยกว่ามูลค่าธุรกรรม ให้นําหลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนี ดังกล่าวมาคํานวณอัตราสาวนการลงทุนเท่ากับ
มูลค่าธุรกรรม ทั งนี บริษัทจัดการไม่ต้องนําธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืนมาคํานวณอัตราส่วนการลงทุนที คู่สัญญา
(2) ในกรณีมูลค่ารวมของหลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนี ที ซื อและที โอนมาเพื อดํารงมูลค่าธุรกรรมตามประกาศกําหนด (ถ้าม)ี 
ณ สิ นวัน น้อยกว่ามูลค่าธุรกรรม ให้คํานวณอัตราส่วนการลงทุนดังต่อไปนี 
(ก) นําหลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนี ดังกล่าวมาคํานวณอัตราส่วนการลงทุนเท่ากับมูลค่าหลักทรัพย์ หรือตราสารแห่งหนี นั น
ตามราคาตลาด และ
(ข) นําธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืนมาคํานวณอัตราส่วนการลงทุนที คู่สัญญาเท่ากับส่วนต่างของมูลค่าธุรกรรมกับมูลค่า
หลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนี นั นตามราคาตลาด
(3) ในกรณีเป็นธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืนตามสัญญาที มีข้อกําหนดให้คํานวณมูลค่าหลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนี ที 
ซื อและมูลค่าธุรกรรมรวมเป็นยอดสุทธิของธุรกรรมทั งหมดที กองทุนมีอยู่กับคู่สัญญารายเดียวกัน และที สัญญากําหนดให้
สามารถบังคับชําระหนี ตามธุรกรรมใดธุรกรรมหนึ งจากหลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนี ที ซื อหรือทรัพย์สินที โอนเพื อดํารงมูลค่า
ธุรกรรมตามประกาศกําหนด (ถ้ามี) ของธุรกรรมอื นได้ ให้คํานวณอัตราส่วนการลงทุนดังนี 
(ก) ในกรณีที มูลค่ารวมของหลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนี ที ซื อและที โอนมา เพื อดํารงมูลค่าธุรกรรมตามประกาศกําหนด (ถ้า
มี) ณ สิ นวันของแต่ละธุรกรรม มีมูลค่าไม่น้อยกว่ามูลค่าธุรกรรมแต่ละธุรกรรมนั น ให้คํานวณอัตราสาวนการลงทุนตามหลัก
เกณฑ์ในข้อ (1) 
(ข) ในกรณีที มูลค่ารวมของหลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนี ที ซื อและที โอนมา เพื อดํารงมูลค่าธุรกรรมตามประกาศกําหนด(ถ้า
มี) ณ สิ นวันของแต่ละธุรกรรม มีมูลค่าน้อยกว่ามูลค่าธุรกรรมแต่ละธุรกรรม ให้คํานวณอัตราส่วนการลงทุนตามหลักเกณฑ์ใน
ข้อ (2) 
(ค) ในกรณีที บางธุรกรรมที มูลค่ารวมของหลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนี ที ซื อและที โอนมาเพื อดํารงมูลค่าธุรกรรมตามประกาศ
กําหนด (ถ้ามี) ณ สิ นวันน้อยกว่ามูลค่าธุรกรรม ให้บริษัทจัดการนําหลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนี ที ซื อของธุรกรรม ที มูลค่า
รวมของหลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนี ที ซื อและที โอนมา เพื อดํารงมูลค่าธุรกรรมตามประกาศกําหนด (ถ้าม)ี ณ สิ นวันไม่น้อย
กว่ามูลค่าธุรกรรม มาคํานวณอัตราส่วนการลงทุนเพิ มเติมเพื อชดเชยส่วนต่างของมูลค่าธุรกรรมกับมูลค่ารวมของหลักทรัพย์
หรือตราสารแห่งหนี ที ซื อและที โอนมา เพื อดํารงมูลค่าธุรกรรมตามประกาศกําหนด (ถ้ามี) ณ สิ นวันของธุรกรรมแรก ทั งนี หาก
ภายหลังการชดเชยส่วนต่างข้างต้น มูลค่าสุทธิของทุกหลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนี ที ซื อโดยมีสัญญาขายคืนยังคงน้อยกว่า
มูลค่าสุทธิของทุกธุรกรรม ให้นําธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืนมาคํานวณอัตราส่วนการลงทุนที คู่สัญญาเท่ากับส่วนต่าง
ดังกล่าว

3.13.1.16 บริษัทจัดการอาจทําธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ของกองทุนได้ โดยมีมูลค่าธุรกรรมรวมกันทั งสิ นไม่เกินร้อยละ
25 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั งนี การคํานวณมูลค่าธุรกรรมดังกล่าว ให้บริษัทจัดการคํานวณโดยใช้มูลค่าหลัก
ทรัพย์ที ให้ยืม รวมผลประโยชน์ที พึงได้รับจนถึงวันที คํานวณมูลค่าธุรกรรมดังกล่าว

ในกรณีที ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ในขณะที กองทุนเข้าทําธุรกรรม มีมูลค่าไม่เกินอัตราส่วนที กําหนดในวรรคหนึ ง หากต่อ
มาธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์นั นมีมูลค่าเกินอัตราส่วนดังกล่าวโดยมิได้เกิดจากการทําธุรกรรมเพิ มเติม บริษัทจัดการจะยังคง
มีไว้ซึ งธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ดังกล่าวต่อไปก็ได้

ให้บริษัทจัดการจัดทํารายงานโดยระบุวันที ทรัพย์สินนั นมีมูลค่าเกินอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดพร้อมสาเหตุ และส่งรายงาน
ดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมทราบภายในสามวันทําการนับแต่วันที ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์นั นมีมูลค่า
เกินอัตราส่วนที กําหนด พร้อมทั งจัดทําสําเนารายงานดังกล่าวไว้ที บริษัทจัดการเพื อให้สํานักงานสามารถตรวจสอบได้

3.13.1.17 ให้บริษัทจัดการคํานวณอัตราส่วนการลงทุนหรือมีไว้ซึ งใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิง
ไทย หน่วยลงทุนของกองทุนรวมพันธบัตรเอเชีย หรือธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 
(1) ในกรณีของใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย ให้นับมูลค่าของหลักทรัพย์อ้างอิงของใบแสดง
สิทธิดังกล่าว รวมในอัตราส่วนสําหรับหลักทรัพย์อ้างอิงดังกล่าวที กําหนดในโครงการนี โดยถือเสมือนหนึ งว่ากองทุนได้ลงทุน
หรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์อ้างอิงนั นโดยตรง ทั งนี บริษัทจัดการอาจไม่นับมูลค่าของใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที เกิดจากหลัก
ทรัพย์อ้างอิงไทยรวมในอัตราส่วนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญาที กําหนดตามข้อ 3.13.1.2 3.13.1.3 3.7.1.4
และข้อ 3.13.1.7 ก็ได้

มูลค่าของหลักทรัพย์อ้างอิงที นํามาคํานวณรวมในอัตราส่วนตามวรรคหนึ งให้มีมูลค่าเท่ากับมูลค่าใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์
ที เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทยที กองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้

(2) ในกรณีของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมพันธบัตรเอเชียบริษัทจัดการจะคํานวณอัตราส่วนการลงทุนโดยวิธีใดวิธีหนึ งดังต่อ
ไปนี 
(ก) นับมูลค่าของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมพันธบัตรเอเชียที กองทุนได้ลงทุนในหรือมีไว้ซึ งหน่วยลงทุนดังกล่าว หรือ
(ข) นับมูลค่าของทรัพย์สินที กองทุนรวมพันธบัตรเอเชียดังกล่าวลงทุนหรือมีไว้ รวมในอัตราส่วนสําหรับทรัพย์สินที กําหนดไว้
ในโครงการนี โดยถือเสมือนหนึ งว่ากองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินนั นโดยตรง
(3) ในกรณีของธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ บริษัทจัดการจะคํานวณอัตราส่วนการลงทุนใน หรือมีไว้ซึ งการให้ยืมหลักทรัพย์
โดยให้นับมูลค่าทรัพย์สินที ให้ยืมรวมในอัตราส่วนสําหรับหลักทรัพย์ที กําหนดไว้ในข้อ 3.13.1.2 3.13.1.3 3.13.1.4 และ
3.13.1.7 โดยถือเสมือนหนึ งว่ากองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์นั นอยู่ ทั งนี บริษัทจัดการอาจไม่นับรวมในอัตราส่วนที 
คํานวณตามคู่สัญญาที กําหนดตามข้อ 3.13.1.2 3.13.1.3 3.13.1.4 และ 3.13.1.7 ก็ได้

3.13.1.18 ในการคํานวณอัตราส่วนตามข้อ 3.13.1.2 และ ข้อ 3.13.1.3 ให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี รวม
ทั งเงื อนไขตามข้อ 3.13.1.18 ด้วย
(1) ในกรณีที ทรัพย์สินดังกล่าวมีผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกัน บริษัทจัดการจะคํานวณอัตราส่วนที ผู้ออก
ทรัพย์สินหรือผู้ที เป็นคู่สัญญาดังกล่าว หรือคํานวณอัตราส่วนผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกัน แล้วแต่กรณีก็ได้
(2) ในกรณีที ทรัพย์สินมีบุคคลมากกว่าหนึ งรายเป็นผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกัน บริษัทจัดการจะเลือก
คํานวณอัตราส่วนที ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกันรายใดรายหนึ งก็ได้

3.13.1.19 การคํานวณอัตราส่วนที ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกันตามข้อ 3.13.1.14 จะทําได้ต่อเมื อบุคคลดัง
กล่าวได้ทําการรับรองตลอดไป รับอาวัลทั งจํานวน สลักหลังโอนประเภทมีสิทธิไล่เบี ยโดยไม่มีข้อกําหนดลบล้างหรือจํากัด
ความรับผิดของผู้สลักหลัง หรือค้ําประกันต้นเงินและดอกเบี ยเต็มจํานวนแบบไม่มีเงื อนไข

3.13.1.20 ในกรณีที ตราสารแห่งหนี หรือ ตราสารกึ งหนี กึ งทุน ในขณะที ลงทุนหรือในขณะที ได้มาเป็นทรัพย์สินของกองทุน มี
มูลค่าไม่เกินอัตราส่วนที กําหนดข้างต้น หากต่อมาตราสารแห่งหนี หรือตราสารกึ งหนี กึ งทุนนั น มีมูลค่าเกินอัตราส่วนดังกล่าว
โดยสาเหตุถูกปรับลดอันดับความน่าเชื อถือ ให้บริษัทดําเนินการแก้ไขอัตราส่วนให้เป็นไปตามที กําหนด ภายใน 30 วันนับแต่
วันที มีการประกาศให้ทราบถึงเหตุดังกล่าว เว้นแต่ในกรณีที มีเหตุจําเป็นและสมควรโดยได้รับผ่อนผันจากสํานักงาน

3.13.1.21 ในกรณีที ทรัพย์สินในขณะที ลงทุนหรือในขณะที ได้มาเป็นทรัพย์สินของกองทุน มีมูลค่าไม่เกินอัตราส่วนที กําหนด
ข้างต้น หากต่อมามีมูลค่าเกินอัตราส่วนดังกล่าวจากการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น บริษัทจัดการจะยังคงมีไว้ซึ งทรัพย์สินดัง
กล่าวต่อไป ก็ได้ให้บริษัทจัดการจัดทํารายงานโดยระบุชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินตามวรรคหนึ ง และ
วันที ทรัพย์สินนั นมีมูลค่าเกินอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดพร้อมสาเหตุ และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกอง
ทุนรวมทราบ ภายในสามวันทําการนับแต่วันที ทรัพย์สินนั นมีมูลค่าเกินอัตราส่วนที กําหนด พร้อมทั งจัดทําสําเนารายงานดัง
กล่าวไว้ที บริษัทจัดการ เพื อให้สํานักงานสามารถตรวจสอบได้

3.13.1.22 ในกรณีที การรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นเป็นผลให้กองทุนรวมเป็นผู้ถือหุ้นที บริษัทใดเป็นผู้ออก เพื อเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนรวม เมื อรวมกันทุกกองทุนรวมที บริษัทจัดการเป็นผู้รับผิดชอบดําเนินการเกินกว่าร้อยละ 25 ของจํานวนหุ้นที 
จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของบริษัทนั น บริษัทจัดการจะดําเนินการตามประกาศที สน. 24/2552 เรื อง การลงทุนและการมีไว้
เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุน ลงวันที  28 กรกฎาคม 2552 ดังนี คือ
(1) ปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศที กําหนดให้บริษัทจัดการสามารถรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นได้
(2) งดเว้นการใช้สิทธิออกเสียงในหุ้นจํานวนที เกินอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าว เว้นแต่กรณีที มีเหตุ
จําเป็นและสมควรโดยได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน และ
(3) กรณีที เป็นหุ้นของบริษัทจดทะเบียน และการได้มาซึ งหุ้นของบริษัทดังกล่าว เป็นผลให้กองทุนได้มา หรือเป็นผู้ถือหุ้นของ
บริษัทนั นจนถึงหรือข้ามจุดที ต้องทําคําเสนอซื อ บริษัทจัดการต้องดําเนินการเพื อให้ได้รับการยกเว้นการทําคําเสนอซื อโดย
การลดสัดส่วนการถือหุ้นหรือลดการมีอํานาจควบคุม หรือยื นคําขอผ่อนผันการทําคําเสนอซื อ ตามประกาศคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื อครอบงํากิจการ ทั งนี การ
ลดสัดส่วนการถือหุ้นดังกล่าว ให้บริษัทจัดการลดสัดส่วนตามสัดส่วนของหุ้นของบริษัทจดทะเบียนที แต่ละกองทุนได้มาจาก
การรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น

3.13.1. 23 ในกรณีที ทรัพย์สินในขณะที ลงทุนหรือในขณะที ได้มาเป็นทรัพย์สินของกองทุน มีมูลค่าไม่เกินอัตราส่วนที กําหนด
ข้างต้น หากต่อมามีมูลค่าเกินอัตราส่วนดังกล่าวโดยไม่เข้าลักษณะตามข้อ 3.13.1.6 ข้อ 3.13.1.17  19 และการเกิน
อัตราส่วนดังกล่าวมิได้เกิดจากการลงทุนหรือได้ทรัพย์สินมาเพิ มเติม บริษัทจัดการจะยังคงมีไว้ซึ งทรัพย์สินดังกล่าวต่อไปก็ได้

ให้บริษัทจัดการจัดทํารายงานโดยระบุชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินตามวรรคหนึ ง และวันที ทรัพย์สินนั น
มีมูลค่าเกินอัตราส่วนที กําหนดพร้อมสาเหตุ และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ทราบภายในสามวัน
ทําการ
นับแต่วันที ทรัพย์สินนั นมีมูลค่าเกินอัตราส่วนที กําหนด พร้อมทั งจัดทําสําเนารายงานดังกล่าวไว้ที บริษัทจัดการเพื อให้สํานักงาน
สามารถตรวจสอบได้

3.13.1.24 ข้อจํากัดการลงทุนข้างต้นจะไม่นํามาบังคับใช้ในกรณีที ปรากฏเหตุตามหัวข้อ “การเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม”
และบริษัทจัดการต้องดําเนินการเพื อเลิกกองทุนตามหัวข้อ “การดําเนินการของบริษัทจัดการเมื อเลิกกองทุนรวม”

สรุปอัตราส่วนการลงทุน : 

1. Total noninvestment grade : ลงทุนไม่เกินร้อยละ 100.00 
2. Noninvestment grade company limit : ลงทุนไม่เกินร้อยละ 25.00 
3. Investment grade company limit : ลงทุนไม่เกินร้อยละ 25 
4. Financial institution company limit : ลงทุนไม่เกินร้อยละ 25 
5. Individual fund limit : ลงทุนไม่เกินร้อยละ 25.00 
6. Total fund limit : ลงทุนไม่เกินร้อยละ 25.00 

3.13.2. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นในต่างประเทศ : 

สําหรับกองทุนที มีการลงทุนหรือเข้าเป็นคู่สัญญาในต่างประเทศ ให้บริษัทจัดการลงทุนหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นเพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุน ตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดดังต่อไปนี เพิ มเติมด้วย ทั งนี อัตราส่วนที คํานวณ
ตามประเภททรัพย์สิน ข้อกําหนดในการคํานวณอัตราส่วน และการดําเนินการเมื อมีเหตุที ทําให้ไม่เป็นไปตาม
อัตราส่วน ให้เป็นไปตามที กําหนดในข้อ 3.13.1. โดยอนุโลม

3.13.2.1 บริษัทจัดการอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินดังต่อไปนี เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม โดยไม่จํากัดอัตราส่วน
(1) เงินฝากในสถาบันการเงินต่างประเทศหรือตราสารหนี ที มีลักษณะคล้ายเงินฝากในต่างประเทศตามข้อ 3.12.2.2 ที มี
วัตถุประสงค์เพื อการดําเนินงาน
(2) ตราสารภาครัฐต่างประเทศตามข้อ 3.12.2.1 (1) ที มีอันดับความน่าเชื อถืออยู่ในสองอันดับแรก หรือสัญญาซื อขายล่วง
หน้าที มีสินค้าเป็นตราสารดังกล่าว
ในกรณีของกองทุนรวมเปิด มูลค่าของตราสารภาครัฐต่างประเทศตามข้อ (2) เมื อรวมกันแล้วต้องไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่า
ตราสารนั นในแต่ละรุ่น เว้นแต่เป็นกองทุนรวมเปิดที มีการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งล่วงหน้าซึ งระบุเวลาแน่นอน
(auto redemption) 

3.13.2.2 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งตราสารภาครัฐต่างประเทศที นอกเหนือจากข้อ 3.13.2.1 (2)หรือสัญญาซื อขาย
ล่วงหน้าที มีสินค้าเป็นตราสารดังกล่าว เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนได้โดยมีมูลค่ารวมกันทั งสิ นเมื อคํานวณเฉพาะผู้ออกหรือผู้
เป็นคู่สัญญารายนั น ไม่เกินร้อยละ 35 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั งนี ให้นับรวมกับอัตราส่วนการลงทุนในประเทศ
ด้วย

ในกรณีของกองทุนรวมเปิด มูลค่าของตราสารภาครัฐต่างประเทศตามวรรคหนึ ง ต้องไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าตราสารนั นใน
แต่ละรุ่น เว้นแต่เป็นกองทุนรวมเปิดที มีการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งล่วงหน้าซึ งระบุเวลาแน่นอน (auto
redemption) 

การคํานวณอัตราส่วนตามวรรคหนึ ง ให้นับตราสารตามวรรคหนึ งและทรัพย์สินทุกประเภทที ผู้ออกหรือผู้เป็นคู่สัญญารายดัง
กล่าวเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญา ซึ งกองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินเหล่านั น
รวมในอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าวด้วย

3.13.2.3 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งเงินฝากในสถาบันการเงินต่างประเทศที มีอันดับความน่าเชื อถืออยู่ในอันดับที 
สามารถลงทุนได้ โดยมีมูลค่ารวมกันทั งสิ นเมื อคํานวณเพาะสถาบันการเงินต่างประเทศรายนั น ไม่เกินร้อยละ 25 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

การคํานวณอัตราส่วนตามวรรคหนึ ง ให้นับมูลค่าของทรัพย์สินที กองทุนลงทุนหรือมีไว้ดังต่อไปนี รวมในอัตราส่วนดังกล่าว
1. ทรัพย์สินตามข้อ 3.13.2.4 วรรคหนึ ง และข้อ3.13.2.7 (1) ที สถาบันการเงินต่างประเทศรายเดียวกันเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู ้
รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญา
2. ทรัพย์สินตามข้อ 3.13.1.3 ข้อ 3.13.2.4 และข้อ 3.13.2.7 (1) ที ธนาคารพาณิชย์ซึ งเป็นสาขาของสถาบันการเงินต่าง
ประเทศรายนั นเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญา
ในกรณีที กองทุนมีเงินฝากตามวรรคหนึ ง หรือวรรคสอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื อการดําเนินงานของกองทุน ให้นับมูลค่าของเงิน
ฝากดังกล่าวรวมในอัตราส่วนตามวรรคหนึ ง

3.13.2.4 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินดังต่อไปนี ที บุคคลใดเป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลัก
หลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญา เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนได้ โดยมีมูลค่ารวมกันทั งสิ นเมื อคํานวณเฉพาะผู้ออก ผู้สั งจ่าย
ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญารายนั น ไม่เกินร้อยละ 25 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั งนี 
ให้นับรวมกับอัตราส่วนการลงทุนในประเทศด้วย
(1) ตราสารแห่งหนี ต่างประเทศตามข้อ 3.12.2.1 
(2) หน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศตามข้อ 3.12.2.1 (3) 
(3) สัญญาซื อขายล่วงหน้า ตามข้อ 3.12.2.3 ที คู่สัญญามีอันดับความน่าเชื อถืออยู่ในอันดับที สามารถลงทุนได ้(investment
grade) 
(4) เงินฝากในสถาบันการเงินต่างประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื อการลงทุน
(5) ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิง ที มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นพันธบัตร หรือหุ้นกู้ที ไม่ใช่หุ้นกู้อนุพันธ์
ตามข้อ 13.2.2.5 ทั งนี เฉพาะที มีอันดับความน่าเชื อถืออยู่ในอันดับที สามารถลงทุนได ้(investment grade)
(6) หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และตราสารของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศ ตามข้อ 13.2.2.6

3.13.2.5 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินที กลุ่มกิจการใดเป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้คํ้า
ประกัน หรือคู่สัญญา เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนได้ โดยมีมูลค่ารวมกันทั งสิ นของกลุ่มกิจการนั นไม่เกินอัตราอย่างใดอย่าง
หนึ งดังต่อไปนี แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า
(1) ร้อยละสามสิบของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน
(2) อัตราที คํานวณได้จากนํ้าหนักของกลุ่มกิจการดังกล่าวในตัวชี วัด (benchmark) ของกองทุนนั นรวมกับร้อยละสิบของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนนั น ทั งนี ตัวชี วัดดังกล่าวต้องเป็นดัชนีหรือองค์ประกอบของดัชนี ที มีการเผยแพร่อย่างกว้างขวาง
และสอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนั น

3.13.2.6 การลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินที บริษัทในกลุ่มกิจการใดเป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย หรือคู่สัญญา เพื อเป็นทรัพย์สินของกอง
ทุน หากทรัพย์สินดังกล่าวเป็นองค์ประกอบที ใช้ในการคํานวณตัวชี วัด (benchmark) ของกองทุนนั น บริษัทจัดการอาจลงทุน
หรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินดังกล่าวโดยมีมูลค่ารวมกันทั งสิ นเมื อคํานวณเฉพาะผู้ออก ผู้สั งจ่าย หรือคู่สัญญารายนั น ไม่เกินอัตราที 
คํานวณได้จากนํ้าหนักของทรัพย์สินดังกล่าวในตัวชี วัดรวมกับร้อยละสิบของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั งนี เฉพาะใน
กรณีที อัตราดังกล่าวสูงกว่าอัตราส่วนที กําหนดไว้ในข้อ 3.13.2.2 ข้อ 3.13.2.4 และข้อ 3.13.2.7 แล้วแต่กรณี

มิให้นําความในข้อ 3.13.2.2 ข้อ 3.13.2.4 และข้อ 3.13.2.7 มาใช้บังคับกับกรณีตามวรรคหนึ ง

3.13.2.7 บริษัทจัดการอาจลงทุน หรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินอื นนอกเหนือจากกรณีที กําหนดไว้ในข้อ 3.13.2.2  3.13.2.3 และข้อ
3.13.2.4 เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมตามอัตราส่วนดังต่อไปนี 
(1) การลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินดังกล่าวซึ งบุคคลใดเป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่
สัญญา ต้องมีมูลค่ารวมกันทั งสิ นเมื อคํานวณเฉพาะผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญา
รายนั น ไม่เกินร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
(2) การลงทุนในหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินตาม (1) เมื อคํานวณรวมทุกบุคคลที เป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง
ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญาแล้วต้องมีมูลค่ารวมกันทั งสิ นไม่เกินร้อยละ15 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

3.13.2.8 ในกรณีของกองทุนรวม ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมลงทุนหรือมีไว้ซึ งเงินฝาก บัตรเงินฝาก ตั วแลกเงิน หรือตั ว
สัญญาใช้เงิน ที ธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ บรรษัทตลาดรอง
สินเชื อที อยู่อาศัย หรือสถาบันการเงินที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น หรือธนาคารต่างประเทศเป็นผู้ออกหรือคู่สัญญา เป็นจํานวน
ที มีมูลค่ารวมโดยเฉลี ยไม่เกิน ร้อยละ 45 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ในรอบระยะเวลาบัญชี หรือในรอบอายุ
ของกองทุนรวมสําหรับกองทุนรวมที มีอายุน้อยกว่า 1 ปีแล้วแต่กรณี โดยให้นับรวมเงินฝากในประเทศและต่างประเทศ ทั งนี 
ไม่ว่ากรณีใด มิให้คํานวณเงินฝากในบัญชีเงินฝากเพื อการดําเนินงานของกองทุนเข้าในอัตราส่วนดังกล่าว
อัตราส่วนตามวรรคหนึ งมิให้นํามาใช้บังคับกับกองทุนรวมที มีการกําหนดอายุโครงการตั งแต่หนึ งปีขึ นไป ทั งนี เฉพาะในระยะ
เวลาหกเดือนก่อนวันครบกําหนดอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม
ในกรณีที เงินฝากหรือตราสารแห่งหนี ที มีลักษณะคล้ายเงินฝากที กองทุนรวมลงทุนในหรือมีไว้เกินอัตราส่วนที กําหนดตามวรรค
หนึ ง ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินดังกล่าวให้มีมูลค่ารวมโดยเฉลี ยไม่เกินร้อยละ 45 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมภายในสามสิบวันนับแต่วันสิ นรอบปีบัญชีนั น ทั งนี ให้คํานวณอัตราส่วนการลงทุนหรือมีไว้ซึ ง
ทรัพย์สินดังกล่าว โดยเฉลี ยตั งแต่วันแรกของรอบปีบัญชีนั นจนถึงวันที ทรัพย์สินนั นมีมูลค่าเป็นไปตามอัตราส่วนดังกล่าว
เมื อบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ปฏิบัติตามวรรคสามแล้ว ให้บริษัทรายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมทราบภายใน
วันทําการถัดจากวันที ทรัพย์สินนั นมีมูลค่ารวมโดยเฉลี ยไม่เกินร้อยละ 45 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม เพื อให้ผู้
ดูแลผล ประโยชน์ของกองทุนรวม ตรวจสอบการปฏิบัติดังกล่าว ทั งนี บริษัทต้องดําเนินการให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน
รวมแจ้งให้สํานักงานทราบภายในห้าวันนับแต่วันที ได้รับรายงานจากบริษัทด้วย
หากบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถปฏิบัติตามวรรคสามได้ สํานักงานอาจสั งให้บริษัทเลิกกองทุนรวมนั น

3.13.2.9 ในกรณีที มีเหตุจําเป็นและสมควร เพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนอันเนื องมาจากปัญหาความผันผวน
(fluctuation) ของตลาดเงินและตลาดทุนในวงกว้างในรอบปีบัญชีใด บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจขอผ่อนผันต่อสํานักงาน
เพื อไม่ต้องนําการลงทุนในหรือมีไว้ซึ งเงินฝาก บัตรเงินฝาก ตั วแลกเงิน หรือตั วสัญญาใช้เงิน ในช่วงเวลาที เกิดความผันผวนดัง
กล่าวมารวมคํานวณอัตราส่วนการลงทุนตามข้อ 3.13.2.8 ได้สําหรับรอบปีบัญชีนั น

3.13.2.10 บริษัทจัดการอาจลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้าที มีคู่สัญญาเป็นศูนย์ซื อขายสัญญาซื อขายล่วงหน้าโดยไม่จํากัด
อัตราส่วนของคู่สัญญา

3.13.2.11 การคํานวณมูลค่าการลงทุนหรือมีไว้ซึ งสัญญาซื อขายล่วงหน้าเพื อการคํานวณอัตราส่วนการลงทุนตามข้อ 3.13.2.2
และข้อ 3.13.2.4 ให้นับมูลค่าที คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งมีหน้าที ต้องชําระตามสัญญาซื อขายล่วงหน้า รวมคํานวณในอัตราส่วนของ
บุคคลที เป็นคู่สัญญาดังกล่าว เว้นแต่กรณีที กองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้ซึ งสัญญานั น ในศูนย์ซื อขายสัญญาซื อขายล่วงหน้า
บริษัทจัดการไม่ต้องคํานวณมูลค่าและอัตราส่วนตามที กําหนดในข้อดังกล่าว

3.13.2.12 ในการคํานวณอัตราส่วนตามข้อ 3.13.2.2 และ ข้อ 3.13.2.4 ให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี รวม
ทั งเงื อนไขตามข้อ 3.13.2.13 ด้วย
(1) ในกรณีที ทรัพย์สินดังกล่าวมีผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกัน บริษัทจัดการจะคํานวณอัตราส่วนที ผู้ออก
ทรัพย์สินหรือผู้ที เป็นคู่สัญญาดังกล่าว หรือคํานวณอัตราส่วนผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกัน แล้วแต่กรณีก็ได้
(2) ในกรณีที ทรัพย์สินมีบุคคลมากกว่าหนึ งรายเป็นผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกัน บริษัทจัดการจะเลือก
คํานวณอัตราส่วนที ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกันรายใดรายหนึ งก็ได้

3.13.2.13 การคํานวณอัตราส่วนที ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกันตามข้อ 3.13.2.12 จะทําได้ต่อเมื อบุคคลดัง
กล่าวได้ทําการรับรองตลอดไป รับอาวัลทั งจํานวน สลักหลังโอนประเภทมีสิทธิไล่เบี ยโดยไม่มีข้อกําหนดลบล้างหรือจํากัด
ความรับผิดของผู้สลักหลัง หรือค้ําประกันต้นเงินและดอกเบี ยเต็มจํานวนแบบไม่มีเงื อนไข

3.13.2.14 ในกรณีที ตราสารแห่งหนี ในขณะที ลงทุนหรือในขณะที ได้มาเป็นทรัพย์สินของกองทุน มีมูลค่าไม่เกินอัตราส่วนที 
กําหนดข้างต้น หากต่อมาตราสารแห่งหนี มีมูลค่าเกินอัตราส่วนดังกล่าวโดยสาเหตุ ถูกปรับลดอันดับความน่าเชื อถือให้บริษัท
ดําเนินการแก้ไขอัตราส่วนให้เป็นไปตามที กําหนดภายใน 30 วันนับแต่วันที มีการประกาศให้ทราบถึงเหตุดังกล่าว เว้นแต่ใน
กรณีที มีเหตุจําเป็นและสมควรโดยได้รับผ่อนผันจากสํานักงาน

3.13.2.15 ในกรณีที ทรัพย์สินในขณะที ลงทุนหรือในขณะที ได้มาเป็นทรัพย์สินของกองทุน มีมูลค่าไม่เกินอัตราส่วนที กําหนด
ข้างต้น หากต่อมามีมูลค่าเกินอัตราส่วนดังกล่าวจากการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น บริษัทจัดการจะยังคงมีไว้ซึ งทรัพย์สินดัง
กล่าวต่อไปก็ได้

ให้บริษัทจัดการจัดทํารายงานโดยระบุชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินตามวรรคหนึ ง และวันที ทรัพย์สินนั น
มีมูลค่าเกินอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดพร้อมสาเหตุ และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ทราบ
ภายในสามวันทําการนับแต่วันที ทรัพย์สินนั นมีมูลค่าเกินอัตราส่วนที กําหนด พร้อมทั งจัดทําสําเนารายงานดังกล่าวไว้ ที บริษัท
จัดการเพื อให้สํานักงานสามารถตรวจสอบได้

3.13.2.16 ในกรณีที ทรัพย์สินในขณะที ลงทุนหรือในขณะที ได้มาเป็นทรัพย์สินของกองทุน มีมูลค่าไม่เกินอัตราส่วนที กําหนด
ข้างต้น หากต่อมามีมูลค่าเกินอัตราส่วนดังกล่าวโดยไม่เข้าลักษณะตาม 3.13.2.8 ข้อ 3.13.2.14 และข้อ 3.13.2.15 และการ
เกินอัตราส่วนดังกล่าวมิได้เกิดจากการลงทุนหรือได้ทรัพย์สินมาเพิ มเติม บริษัทจัดการจะยังคงมีไว้ซึ งทรัพย์สินดังกล่าวต่อไป
ก็ได้

ให้บริษัทจัดการจัดทํารายงานโดยระบุชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินตามวรรคหนึ ง และวันที ทรัพย์สินนั น
มีมูลค่าเกินอัตราส่วนที กําหนดพร้อมสาเหตุ และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ทราบภายในสามวัน
ทําการนับแต่วันที ทรัพย์สินนั นมีมูลค่าเกินอัตราส่วนที กําหนด พร้อมทั งจัดทําสําเนารายงานดังกล่าวไว้ที บริษัทจัดการเพื อให้
สํานักงานสามารถตรวจสอบได้

3.13.2.17 ข้อจํากัดการลงทุนข้างต้นจะไม่นํามาบังคับใช้ในกรณีที ปรากฏเหตุตามหัวข้อ “การเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม”
และบริษัทจัดการต้องดําเนินการเพื อเลิกกองทุนตามหัวข้อ “การดําเนินการของบริษัทจัดการเมื อเลิกกองทุนรวม”

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) : 

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.3. รายละเอียดเพิ มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : 

ไม่มี

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 โทรสาร

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

บริษัทจัดการจะเสนอขายหน่วยลงทุนในระยะเวลาเสนอขายครั งแรกที ระบุไว้ในหนังสือชี ชวน โดยเริ มตั งแต่เวลาเปิดทําการ
ของบริษัทจัดการ หรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ถึงเวลา 15.30 น.

5.2.1 การขอรับหนังสือชี ชวนและเอกสารการจองซื อ
ผู้สนใจจองซื อหน่วยลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี ชวน และ เอกสารการจองซื อได้ที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื อคืน ทุกวัน ระหว่าง เวลาทําการ

5.2.2 วิธีการเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน
ในกรณีที ไม่เคยมีบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน ผู้สนใจลงทุนต้องเปิดบัญชีดังกล่าวก่อน โดยกรอกรายละเอียดในใบคําขอเปิดบัญชีผู้
ถือหน่วยลงทุน และเอกสารที กําหนดอย่างถูกต้องและตามความเป็นจริง พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน ตามที บริษัทจัดการ
กําหนดในการเปิดบัญชีซึ งลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง

ผู้จองซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนต้องรับทราบและยินยอมที จะปฏิบัติตามเงื อนไขที กําหนดในใบคําขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน
และใบคําขอเปลี ยนแปลงข้อมูล รวมทั งเงื อนไขอื น ๆ ที บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะกําหนดต่อไป ซึ งจะติดประกาศไว้ที 
บริษัทจัดการ หรือมีจดหมายเพื อแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ ทั งนี กรณีบริษัทจัดการจะแก้ไขเปลี ยนแปลงวิธีการเปิดบัญชี
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยติดประกาศไว้ที บริษัทจัดการ และสํานักงานของผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื อคืน

5.2.3 เอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชี
1. กรณีบุคคลธรรมดา
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรประจําตัวข้าราชการ หรือสําเนาบัตรประจําตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือสําเนา
หนังสือเดินทางซึ งลงนามรับรองความถูกต้อง

2. กรณีนิติบุคคล
(1) สําเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์
(2) สําเนาหนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับ
(3) ตัวอย่างลายมือชื อผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล และเงื อนไขการลงนาม
(4) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล

ทั งนี เอกสารต่าง ๆ ต้องลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง

5.2.4 วิธีการจองซื อหน่วยลงทุน
เมื อผู้สนใจจองซื อหน่วยลงทุนมีบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน แล้ว สามารถจองซื อหน่วยลงทุนด้วยตนเองที บริษัทจัดการหรือผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ได้ตามราคาเสนอขายหน่วยลงทุนในการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก โดยกรอกใบคําสั งซื อ
หน่วยลงทุนให้ครบถ้วนพร้อมชําระเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุน โดยผู้สั งซื อจะต้องสั งซื อหน่วยลงทุนไม่ตํ่ากว่า 50,000 บาท

5.2.5 การรับชําระ และการเก็บรักษาเงินค่าซื อหน่วยลงทุน
ผู้จองซื ออาจชําระเป็นเงินสด หรือชําระเป็นเช็ค ดราฟต์ หรือวิธีอื นใด โดยการชําระเป็นเช็ค ดราฟต์ หรือวิธีอื นใดผู้จองซื อต้อง
ขีดคร่อมเฉพาะสั งจ่าย “บัญชีจองซื อหน่วยลงทุนของ บลจ.แอสเซท พลัส จํากัด” ซึ งเป็นบัญชีกระแสรายวัน ที เปิดไว้กับ
ธนาคารดังต่อไปนี ซึ งดอกเบี ยรับหรือผลประโยชน์ใดๆ ที ได้รับจากบัญชีจองซื อหน่วยลงทุนข้างต้น บริษัทจัดการจะดําเนินการ
ให้เป็นผลประโยชน์ต่อกองทุน
• ธนาคารกสิกรไทย สาขาราษฎร์บูรณะ
• ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาพระรามที  3
• ธนาคารกรุงเทพ สาขาสาทร
• ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาถนนวิทยุ
บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงเพิ มเติมบัญชีดังกล่าว โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ โดยจะติดประกาศไ
ที ที ทําการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

ทั งนี ในการชําระเงินไม่ว่าด้วยวิธีใด หากมิใช่กรณีที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิดอื นภายใต้การ
จัดการของบริษัทจัดการเพื อจองซื อหน่วยลงทุนของกองทุน บริษัทจัดการต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้ก่อนระยะเวลาเสนอ
ขายครั งแรกจะสิ นสุด

ในกรณีที ผู้จองซื อชําระเป็นเงินสด หรือวิธีอื นใดที สามารถเรียกเก็บเงินได้ทันที ผู้จองซื อสามารถจองซื อได้ภายในเวลา 15.30
น. แต่หากผู้จองซื อชําระเป็นเช็ค ดราฟต์ หรือวิธีอื นใดที ต้องส่งเรียกเก็บเงินและทราบผลในวันทําการถัดไป ผู้จองซื อต้อง
ชําระค่าซื อหน่วยลงทุนภายในเวลา 12.00 น.

การจองซื อหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื อบริษัทจัดการได้รับเงินค่าซื อหน่วยลงทุนครบตามจํานวนเงินที สั งซื อ และได้ทํา
รายการขายหน่วยลงทุนแล้ว เพื อให้บริษัทจัดการจัดสรรหน่วยลงทุน ผู้จองซื อหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกคําสั งจองซื อ
หน่วยลงทุนนั นได้เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

ในกรณีที ผู้จองซื อหน่วยลงทุนชําระเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุนเป็นเช็ค ดราฟต์ หรือวิธีอื นใดซึ งถูกปฏิเสธการจ่ายเงิน บริษัท
จัดการจะดําเนินการยกเลิกรายการจองซื อหน่วยลงทุนนั นและแจ้งให้ผู้จองซื อทราบ
บริษัทจัดการจะนําเงินที ได้รับจากการจองซื อหน่วยลงทุนนี เก็บรักษาไว้ในบัญชีเงินฝากในนาม “บัญชีจองซื อหน่วยลงทุนของ
บลจ. แอสเซท พลัส จํากัด” 

5.2.6 การจัดสรรหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื อโดยคํานวณจากจํานวนเงินที ได้รับชําระหารด้วยมูลค่าที ตราไว้ โดยจํานวน
หน่วยลงทุนที ได้รับจัดสรรจะคํานวณตามหลักสากลเป็นตัวเลขทศนิยม 5 ตําแหน่งแต่ใช้ทศนิยม 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยม
ตําแหน่งที  5 ทิ ง

กรณีที ผู้จองซื อชําระค่าจองซื อหน่วยลงทุนเป็นเช็ค ดราฟต์ ตั วแลกเงิน คําสั งจ่ายเงิน หรือวิธีอื นใด บริษัทจัดการจะจัดสรร
หน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื อหน่วยลงทุน ณ วันที บริษัทจัดการ สามารถเรียกเก็บเงินจากเช็ค ดราฟต์ ตั วแลกเงิน คําสั งจ่ายเงิน
หรือวิธีการอื นใดได้เรียบร้อยแล้ว และวันที บริษัทจัดการได้รับเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุนจะต้องอยู่ระหว่างระยะเวลาเสนอขาย
โดยบริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนตามหลักการ “จองซื อก่อนได้ก่อน” 

ในกรณีที จํานวนเงินที ระบุในใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนไม่ตรงกับจํานวนเงินที บริษัทจัดการได้รับชําระ บริษัทจัดการจะจัดสรร
หน่วยลงทุนให้ตามจํานวนเงินที ได้รับชําระเป็นเกณฑ์
ในกรณีที การจองซื อหน่วยลงทุนนั นมีผลให้จํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินจํานวนหน่วยลงทุนที ได้รับอนุมัติจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนโดยใช้หลักการ “จองซื อก่อนได้ก่อน” ตามคําสั งซื อที สามารถเรียก
เก็บเงินได้ ในกรณีที จองซื อพร้อมกัน และมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรร บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรหน่วยลงทุน
ที เหลืออยู่ให้ผู้จองซื อ ที จองซื อพร้อมกันนั นตามสัดส่วนจํานวนหน่วยลงทุนที ผู้จองซื อแต่ละรายจองซื อเข้ามา (Pro Rata)
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทั งหมดก็ได้โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้
ทราบล่วงหน้า

ในกรณีที บริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการจัดสรรหน่วยลงทุนมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือหน่วย
ลงทุน หรือต่อชื อเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะจัดสรรหรือไม่
จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทั งหมดก็ได้ โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ผู้จองซื อทราบล่วงหน้า

5.2.7 การคืนเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุน
ในกรณีที ผู้จองซื อหน่วยลงทุนในการเสนอขายครั งแรกไม่ได้รับการจัดสรรไม่ว่าทั งหมด หรือบางส่วน และ/หรือในกรณีที 
บริษัทจัดการต้องยุติโครงการจัดการเนื องจากไม่สามารถจําหน่ายให้แก่ประชาชนได้ถึง 35 ราย หรือในกรณีที มีการจัดสรร
หน่วยลงทุนให้แก่บุคคลใด หรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกินกว่าหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด
บริษัทจัดการจะแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันสิ นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุน
ครั งแรก และจะคืนเงินค่าซื อหน่วยลงทุนส่วนที ไม่ได้รับการจัดสรรพร้อมดอกเบี ย (ถ้ามี) ให้ผู้จองซื อตามวิธีการรับเงินค่าขาย
คืนหน่วยลงทุนที ผู้จองซื อระบุไว้ในใบคําขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน ภายใน 1 เดือน นับแต่วันสิ นสุดการเสนอขายหน่วย
ลงทุนครั งแรก หรือนับตั งแต่วันปิดการเสนอขายแล้วแต่กรณี เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ให้ดําเนินการโครงการจัดการต่อไปได้ หากบริษัทจัดการไม่สามารถคืนเงินพร้อมดอกเบี ย (ถ้าม)ี อันเนื องจากความผิด
พลาดของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะชําระดอกเบี ยในอัตราไม่ต่ํากว่าร้อยละเจ็ดครึ งต่อปี นับแต่วันที ครบกําหนดเวลาดัง
กล่าวข้างต้น ถึงวันที บริษัทจัดการชําระเงินค่าจองซื อคืนจนครบถ้วน

5.2.8 เงื อนไขการขายหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะปฏิเสธคําสั งซื อหากผู้ลงทุนไม่ใช่ "ผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย"

บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนภายในประเทศไทย และมีวัตถุประสงค์ที จะไม่เสนอขาย
หน่วยลงทุนของกองทุนกับหรือเพื อประโยชน์ของประเทศสหรัฐอเมริกา พลเมืองสหรัฐอเมริกา รวมถึงผู้ที มีหนังสือเดินทางของ
ประเทศสหรัฐอเมริกาหรือผู้ที มีถิ นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา หรือบุคคลซึ งโดยปกติมีถิ นที อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกอง
ทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าวและบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนซึ งจัดให้มีขึ นและดําเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา บริษัทจัดการจึงขอ
สงวนสิทธิที จะปฏิเสธหรือระงับการสั งซื อ การจัดสรร และ/หรือการโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมสําหรับผู้
ลงทุนที เป็นบุคคลอเมริกัน (US person) ดังที กล่าวมาข้างต้น เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก

ในการชําระค่าซื อหน่วยลงทุน หากมิใช่กรณีที ผู้จองซื อหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอื นที จัดตั งโดยบริษัท
จัดการเพื อจองซื อหน่วยลงทุนของกองทุนนี ผู้จองซื อจะต้องชําระค่าซื อหน่วยลงทุนด้วยเงินจนเต็มมูลค่า จะหักกลบลบหนี กับ
บริษัทจัดการไม่ได้

การจองซื อหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื อบริษัทจัดการได้รับเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวนและได้ทํารายการขายหน่วย
ลงทุนแล้ว เพื อให้บริษัทจัดการจัดสรรหน่วยลงทุนและผู้จองซื อจะไม่สามารถยกเลิกคําสั งจองซื อหน่วยลงทุนนั นได้ เว้นแต่ จะ
ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธการจองซื อตามคําสั งจองซื อหน่วยลงทุน ในกรณีที บริษัทจัดการได้
พิจารณาแล้วว่าการจองซื อในกรณีดังกล่าวมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรือต่อชื อเสียง
หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ

สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ นหลังจากนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการจองซื อหน่วยลงทุนของผู้จองซื อ
หน่วยลงทุนแล้วเท่านั น

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

 

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

บริษัทจัดการจะเสนอขายหน่วยลงทุนระหว่างการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกเท่านั น โดยจะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนภาย
หลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก

7. การรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

7.1. ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 บริษัทจัดการ

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.3. วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 รับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.4.1 บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติดังนี 

1. บริษัทจัดการจะรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติไม่เกินปีละ 4 ครั ง โดยบริษัทจัดการจะแจ้งกําหนดวันทําการรับซื อคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบทางไปรษณีย์ ภายใน 30 วันนับตั งแต่วันถัดจากวันจดทะเบียนกองทรัพย์สิน
เป็นกองทุนรวม

ทั งนี บริษัทจัดการจะรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายที มีชื อปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วย
ลงทุน ณ เวลา 8.00 น. ของวันที บริษัทจัดการกําหนดให้มีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

ในการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ บริษัทจัดการมีนโยบายที จะรับซื อคืนเป็นจํานวนเงินที จัดสรรจากเงินสดรับที ได้จาก
ดอกเบี ย และ/หรือกําไรจากเงินลงทุนของตราสารแห่งหนี หรือหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นที กองทุนลงทุน หลังหักค่าใช้จ่าย
ของกองทุน (ถ้ามี) โดยจะจัดสรรเป็นจํานวนเงินที เท่าๆ กันสําหรับแต่ละหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน กรณีที กองทุนได้รับผลกระทบจากการได้รับชําระเงิน
ตามตราสารหนี หรือหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นที กองทุนลงทุนไว้ แตกต่างไปจากเงื อนไขที กําหนด โดยบริษัทจะประกาศใ
ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบในเวปไซต์ของบริษัทจัดการ

2. สําหรับการรับซื อคืนหน่วยลงทุนงวดสุดท้าย บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติที เหลือทั งหมดของผู้
ถือหน่วยลงทุนทุกราย ณ วันครบอายุโครงการ

7.4.2  การจัดสรรเงินให้แก่ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุน
ยกเว้นในกรณีตามข้อ “การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน” หรือ “การไม่ขายหรือไม่
รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน” หรือ “การหยุดรับซื อคืนหน่วยลงทุน” บริษัทจัดการจะจัดสรร
เงินให้แก่ ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยคํานวณจากราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ณ สิ นวันที บริษัทจัดการดําเนินการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติ หากวันดังกล่าวตรงกับวันหยุดจะเลื อนเป็นวันทําการถัดไป

บริษัทจัดการจะคํานวณจํานวนหน่วยลงทุนที จะรับซื อคืนอัตโนมัติ โดยหารจํานวนเงินที จะรับซื อคืนด้วยราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการรับซื อคืนนั น ทั งนี จํานวนหน่วยลงทุนที คํานวณได้จะเป็นตัวเลขทศนิยม 4 ตําแหน่ง โดยตัด
ทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง

บริษัทจัดการจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในทะเบียนหน่วยลงทุน ในวันทําการถัดจากวันทําการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนจํานวนนั น

7.4.3 การชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน ภายใน 5 วันทําการ นับตั งแต่วันถัดจากวัน
ที ทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ในการชําระเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนให้
แก่ ผู้ถือหน่วยลงทุนตามวิธีการที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในใบคําขอเปิดบัญชี ผู้ถือหน่วยลงทุน หรือใบคําสั งขายคืนหน่วย
ลงทุน

7.4.4  เงื อนไขในการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ตกลงสั งขายคืนหน่วยลงทุน และยินยอมให้บริษัทจัดการรับซื อหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
ตามกําหนดเวลาที บริษัทจัดการกําหนด

นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก้ผู้ถือหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ ภายใน 5 วันทําการ
นับตั งแต่วันถัดจากวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมติั

การสั งขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื อบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ได้รับคําสั งขายคืนหน่วย
ลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุน และได้ทํารายการรับซื อคืนหน่วยลงทุนแล้ว

บริษัทจัดการจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในทะเบียนหน่วยลงทุนในวันทําการถัดจากวันทําการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนจํานวนนั น

7.5. ระยะเวลาในการรับซื อคืน :  ไม่เกินปีละ 4 ครั งตามที บริษัทจัดการกําหนด

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน : 

1) บริษัทจัดการจะรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติไม่เกินปีละ 4 ครั ง โดยบริษัทจัดการจะแจ้งวันที จะดําเนินการรับซื อคืน
หน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบทางไปรษณีย์ ภายใน 30 วันนับตั งแต่วันถัดจากวันจดทะเบียนกองทรัพย์สิน
เป็นกองทุนรวม
2) สําหรับการรับซื อคืนหน่วยลงทุนงวดสุดท้าย บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติที เหลือทั งหมด
ของผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย ณ วันครบอายุโครงการ

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.9. รายละเอียดเพิ มเติม : 

8. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

8.1. ช่องทางการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

 บริษัทจัดการ

8.2. รายละเอียดการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการที บริษัทจัดการ
กําหนดให้สามารถสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ เข้ากองทุนนี ระหว่างการเสนอขายครั งแรก
การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนดังกล่าวหมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนหนึ ง (กองทุนต้นทาง) เพื อซื อหน่วยลงทุนของ
อีกกองทุนหนึ ง (กองทุนปลายทาง) โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนจาก กองทุนต้นทางซึ งได้หัก
ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เพื อไปชําระค่าซื อหน่วยลงทุนกองทุนปลายทาง ในกรณีที กองทุนต้นทางใดมี
การคิดค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามระยะเวลาการถือหน่วยลงทุน การคํานวณหน่วยลงทุนที จะขายคืนจาก
กองทุนต้นทาง จะใช้เกณฑ์การคํานวณโดยระบบ “เข้าก่อน ออกก่อน (FIFO)”

9. การชําระค่ารับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน : 

กรณีบริษัทจัดการไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน และจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื นแทน บริษัทจัดการจะกําหนดขั นตอนการดําเนินการต่อไป โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานก่อน และไม่
ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ โดยขั นตอนที กําหนดดังกล่าวต้องสามารถปฏิบัติได้จริง และเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมทุกราย และบริษัทจัดการจะต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วัน

10. การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิด
ไว้แล้วได้ ในกรณีดังต่อไปนี 
(1) บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที เข้าเหตุดังต่อไปนี โดยได้รับ
ความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(ก) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล หรือ
(ข) มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าวอยู่
นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม
(2) มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้ว แต่ในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการยังไม่ได้ชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุน บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลใน
รายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาโดยราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องนั นต่างจากราคารับซื อ
คืนหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไปและคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ถูกต้อง
(3) ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการกองทุนรวมพบว่า ราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุนไม่ถูกต้องและผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
โดยราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องนั นต่างจากราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป และคิดเป็น
อัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ถูกต้อง
การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามข้อ (1) (2)หรือ (3) บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 
(1) เลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนได้ไม่เกินสิบวันทําการนับแต่วันที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนนั น เว้นแต่ได้รับ
การผ่อนผันจากสํานักงาน
(2) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื อนกําหนดการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน
ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบเรื องดังกล่าวด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน
(3) แจ้งการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน พร้อมทั งจัดส่งรายงานที แสดงเหตุผลของการเลื อน และหลักฐานการได้รับความเห็น
ชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ (1) หรือการรับรองข้อมูลของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ (2) ต่อสํานักงานโดยพลัน ทั งนี 
บริษัทจัดการกองทุนรวมจะมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดําเนินการแทนก็ได้
(4) ในระหว่างการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าว ให้บริษัท
จัดการกองทุนรวมรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั น โดยต้องชําระค่าขายคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามลําดับวันที ส่งคําสั งขายคืนก่อน
หลัง

11. การไม่ขายไม่รับซื อคืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง : 

1. บริษัทจัดการจะไม่ขายหรือไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้ว หรือจะหยุดรับคําสั งซื อหรือ
คําสั งขายคืนหน่วยลงทุนได้ เฉพาะในกรณีที กําหนดไว้ ซึ งไม่เกินกรณีดังต่อไปนี 
(1) ตลาดหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิดทําการซื อขายได้ตามปกติ
(2) บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีดังต่อไปนี โดยได้รับความเห็น
ชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(ก) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล
(ข) ไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม หรือ
(ค) มีเหตุจําเป็นอื นใดเพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
ทั งนี การไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้ว หรือการหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนตาม
(ก) (ข) หรือ (ค) ให้กระทําได้ไม่เกินหนึ งวันทําการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน
(3) กองทุนรวมได้ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี เกิดขึ น ซึ งก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อกองทุนรวมอย่างมีนัยสําคัญ
(ก) ตลาดซื อขายหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิดทําการซื อขายได้ตามปกติ ทั งนี เฉพาะในกรณีที กองทุนรวม
ลงทุนในหลักทรัพย์ที ซื อขายในตลาดซื อขายหลักทรัพย์แห่งนั นเกินกว่าร้อยละสิบของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
(ข) มีเหตุการณ์ที ทําให้ไม่สามารถแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และทําให้ไม่สามารถโอนเงินออกจากประเทศ
หรือรับโอนเงินจากต่างประเทศได้ตามปกติ หรือ
(ค) มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าวอยู่
เหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม และผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว
(4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหน่วยลงทุนที รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุน แก่ผู้ลงทุน
เฉพาะราย เนื องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังต่อไปนี 
(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั น ๆ มีส่วนเกี ยวข้องกับการกระทําดังต่อไปนี 
1. การกระทําที เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไม่
ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
2. การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือ
3. การกระทําที เป็นการปฏิบัติตามคําสั งเกี ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน โดยบุคคลผู้มีอํานาจตามกฎหมาย
(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื อทราบข้อเท็จจริงเกี ยวกับลูกค้าได้ในสาระ
สําคัญ

2. เมื อปรากฏเหตุตามข้อ 1 และบริษัทจัดการกองทุนรวมประสงค์จะไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อ
หรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมปฏิบัติดังต่อไปนี 
(1) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุน
โดยพลัน และหากเป็นเหตุตาม ข้อ 1(1) (2) หรือ (3) ให้เปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการ
หยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลันด้วย
(2) รายงานการไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือการหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนพร้อมทั งแสดง
เหตุผล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทุนรวมเปิดนั นให้สํานักงานทราบโดยพลัน
(3) ในกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนหรือหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
ตามข้อ 1(1) (2) และ (3) เกินหนึ งวันทําการให้บริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการดังต่อไปนี ก่อนการเปิดรับคําสั งซื อหรือคํา
สั งขายคืนหน่วยลงทุน
(ก) รายงานการเปิดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนรวมเปิด ณ วันทําการ
สุดท้ายก่อนวันรายงานนั นให้สํานักงานทราบภายในวันทําการก่อนวันเปิดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
(ข) แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเปิดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน
ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการเปิดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนด้วย
วิธีการใด ๆ โดยพลัน

3. บริษัทจัดการจะหยุดการขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้วหรือหยุดรับคําสั งซื อ
หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง โดยราคาขายหน่วย
ลงทุนที ไม่ถูกต้องนั นต่างจากราคาขายหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไปและคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของ
ราคาขายหน่วยลงทุนที ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงาน
การชดเชยราคา ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการ
หยุดขายหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการหยุดรับคําสั งซื อหน่วย
ลงทุนด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน

12. การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

เพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือในกรณีที มีความจําเป็นเพื อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของ
ประเทศ หรือเพื อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศให้บริษัทจัดการหยุด
รับคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดได้เป็นการชั วคราวตามระยะเวลาที เห็นสมควร แต่
รวมแล้วต้องไม่เกิน 20 วันทําการติดต่อกัน เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ขยายระยะเวลาหยุด
รับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกไปได้

13. เงือนไขและข้อจํากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะปฏิเสธคําสั งโอนหน่วยลงทุนหากผู้ลงทุนไม่ใช่ "ผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย" 

บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนภายในประเทศไทย และมีวัตถุประสงค์ที จะไม่เสนอขาย
หน่วยลงทุนของกองทุนกับหรือเพื อประโยชน์ของประเทศสหรัฐอเมริกา พลเมืองสหรัฐอเมริกา รวมถึงผู้ที มีหนังสือเดินทางของ
ประเทศสหรัฐอเมริกาหรือผู้ที มีถิ นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา หรือบุคคลซึ งโดยปกติมีถิ นที อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกอง
ทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าวและบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนซึ งจัดให้มีขึ นและดําเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา บริษัทจัดการจึงขอ
สงวนสิทธิที จะปฏิเสธหรือระงับการสั งซื อ การจัดสรร และ/หรือการโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมสําหรับผู้ลงทุน
ที เป็นบุคคลอเมริกัน (US person) ดังที กล่าวมาข้างต้น เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะไม่จัดสรร และ/หรือปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุนที จะทําให้การถือหน่วยลงทุนเกินข้อจํากัดการถือ
หน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและ
หน้าที ของบริษัทจัดการ

ข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน
ในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัทจัดการมีข้อยกเว้นได้ในกรณีดังต่อไปนี 

(1)  กรณียกเว้นให้ถือหน่วยลงทุนได้โดยไม่จํากัดสัดส่วนสําหรับผู้ถือหน่วยลงทุนดังต่อไปนี 

(ก)  กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ

(ข)  กองทุนประกันสังคม

(ค)  กองทุนการออมแห่งชาติ

(ง)  กองทุนบําเหน็จบํานาญแห่งชาติ

(จ)  กองทุนสํารองเลี ยงชีพ

(ฉ)  กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป

(ช)  กองทุนต่างประเทศที มีลักษณะตาม (ก) ถึง (ฉ)

(ซ)  กองทุนอื นใดที มีลักษณะทํานองเดียวกับกองทุนตาม (ก) ถึง (ฉ)

(ฌ)  นิติบุคคลที จัดตั งขึ นตามกฎหมายไทยนอกเหนือจาก  (ก)  ถึง  (ฉ)  ซึ งไม่อยู่ภายใต้บังคับต้องเสียภาษีเงินไ
นิติบุคคล เช่น ธนาคารออมสิน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มูลนิธิ หรือวัด เป็นต้น

(ญ) บุคคลอื นที ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงานเมื อมีเหตุจําเป็นและสมควร

(2) กรณียกเว้นให้โดยผ่อนคลายสัดส่วนการถือหน่วยลงทุน หรือเมื อเป็นไปตามเงื อนไข ซึ งได้แก่กรณีดังต่อไปนี 

(ก)  กรณีที เป็นการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมอีทีเอฟโดยผู้ลงทุนรายใหญ่และผู้ดูแลสภาพคล่องที ได้รับการแต่ง
ตั งจากบริษัทจัดการ อาจถือหน่วยลงทุนได้โดยไม่จํากัดสัดส่วน ทั งนี เฉพาะในช่วงระยะเวลาตั งแต่วันจดทะเบียน
กองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมจนถึงวันที ครบกําหนดหนึ งปีนับแต่วันที เริ มซื อขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟ
ดังกล่าวในตลาดรอง

(ข)  กรณีของกองทุนรวมที มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนตามอัตราผลประโยชน์ตอบแทนที ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับ
จากการลงทุนในหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจถือหน่วยลงทุนเกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะ
กรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัท
จัดการได้ไม่เกินสัดส่วนที ระบุไว้ในโครงการ ทั งนี เมื อได้รับการผ่อนผันจากสํานักงานตามเหตุจําเป็นและสมควร

(ค)   กรณีที มีเหตุจําเป็นและสมควรอื นใด ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจถือหน่วยลงทุนเกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนตาม
ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและ
หน้าที ของบริษัทจัดการได้แต่ไม่เกินร้อยละห้าสิบของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด โดยได้รับการ
ผ่อนผันจากสํานักงาน ทั งนี ในการผ่อนผันดังกล่าว ให้สํานักงานพิจารณาถึงประโยชน์โดยรวมของผู้ถือหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมดังกล่าวเป็นสําคัญ

14. การจ่ายเงินปันผล : 

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่าย

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : 

14.3. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที ประมาณการได้ที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด) : 

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) : 
ประมาณการค่าธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่าใช้จ่ายทั งหมดข้างต้น ไม่เกินร้อยละ 4.00 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิถัวเฉลี ย (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ ม) 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนทั งหมดไม่เกินร้อยละ 4.00 ต่อปีของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิถัวเฉลี ย (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ ม)

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวม : 

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
อัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วันที คํานวณ *

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
อัตราไม่เกินร้อยละ 0.07 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วันที คํานวณ *

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
อัตราไม่เกินร้อยละ 1.50 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วันที คํานวณ *

15.2.4. ค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการลงทุน : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่าย : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
(1) ค่าใช้จ่ายเพื อวัตถุประสงค์ในการเสนอขายครั งแรกจะจ่ายตามจํานวนที จ่ายจริง โดยทางบัญชีจะตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ของกองทุนเฉลี ยเท่ากันทุกวัน ตลอดอายุโครงการ ได้แก่
(ก) ค่าใช้จ่ายในการจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ การจัดอบรมเผยแพร่ความรู้ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด การส่งเสริมการขาย
ตลอดจนการสัมมนาแนะนํากองทุน ตามที จ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 0.50 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ
(ข) ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที เกี ยวข้องในการจัดตั งกองทุน และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามกฎหมาย
ก.ล.ต.
(2) ค่าใช้จ่ายเพื อการดําเนินงานของกองทุนที เรียกเก็บตามจํานวนที จ่ายจริง โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาตัดจ่ายทั งจํานวน
หรือทยอยตัดจ่ายตามระยะเวลาการใช้งานของค่าใช้จ่ายนั น ได้แก่
(ก) ค่าใช้จ่ายในการจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าสื อโฆษณาประชาสัมพันธ์ การจัดอบรมเผยแพร่ความรู้ ค่าใช้จ่ายด้านการ
ตลาด การส่งเสริมการขายตลอดจนการสัมมนาแนะนํากองทุน ตามที จ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 0.50 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุน
(ข) ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี ค่าที ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามคําสั ง หรือตามกฎหมาย หรือ
ประกาศของสมาคม
(ค) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์และจัดส่งใบแจ้งผลการจัดสรรหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการจัดทําและจัดพิมพ์ ใบคําขอเปิดบัญชี ผู้ถือ
หน่วยลงทุน ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน ใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน เอกสารที เกี ยวข้อง ค่าจัดทําจัดพิมพ์ และจัดส่งหนังสือบอก
กล่าวรายงานต่าง ๆ สาส์นถึงผู้ถือหน่วยลงทุน
(ง) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งเอกสารที เกี ยวกับการแก้ไขเปลี ยนแปลงโครงการ ค่าใช้จ่ายในการลงประกาศในหนังสือพิมพ์
การจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามกฎหมาย ก.ล.ต.
(จ) ค่าจัดทํา ค่าพิมพ์และจัดส่งหนังสือชี ชวนและรายงานประจําปีถึงผู้ถือหน่วยลงทุน
(ฉ) ค่าแปลเอกสารที เกี ยวกับการดําเนินงานของกองทุนเป็นภาษาต่างประเทศ
(ช) ค่าเอกสารทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าเอกสารการลงบัญชีกองทุน
(ซ) ค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) ในการดําเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติหน้าที หรือเรียกค่าสินไหม
ทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการเพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายเพื อรักษาสิทธิของกองทุน ค่าใช้จ่ายในการติดตามหนี ของกองทุน
(ฌ) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระหนี เป็นทรัพย์สินอื นแทนการชําระหนี ด้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนี 
ค่าธรรมเนียมศาล ค่าธรรมเนียมทนายความ ค่าใช้จ่ายในด้านนิติกรรม ค่าประเมินราคา ค่าจดจํานอง ค่าปลดจํานอง ค่าจัด
พิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่าย หรือค่าธรรมเนียมอื นใดที เกี ยวข้องกับทางราชการ ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการรับชําระหนี เป็นทรัพย์สิน
อื นแทนการชําระหนี ด้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนี ค่าใช้จ่ายด้านภาษี ค่าทําประกันภัยดูแล และเก็บรักษาตลอดจน ค่าใช้จ่าย
ในการจําหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สินดังกล่าว
(ญ) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
(ฎ) ค่าธรรมเนียมธนาคารต่าง ๆ ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าประกาศในหนังสือพิมพ์ ค่า
ไปรษณียากรสําหรับหนังสือโต้ตอบกับผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าพาหนะ ค่าใช้จ่ายในการสื อสารโต้ตอบโดยวิธีอื นที มิใช่ทาง
ไปรษณีย์
(ฏ) ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการชําระบัญชีและเลิกกองทุน
(ฐ) ค่าใช้จ่ายที เกิดขึ นจากการติดตามทวงถาม หรือการดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใด ของกองทุนรวม
การคิดค่าใช้จ่ายตาม (1) และ (2) จะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที กําหนดโดยสมาคมนักบัญชี และผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
แห่งประเทศไทย
(3) ค่าธรรมเนียมที เกี ยวกับการซื อหลักทรัพย์ ซึ งจะรวมอยู่ในต้นทุนของค่าซื อหลักทรัพย์เมื อมีการซื อหลักทรัพย์และค่า
ธรรมเนียมที เกี ยวกับการขายหลักทรัพย์จะถูกหักจากค่าขายหลักทรัพย์เมื อมีการขายหลักทรัพย์ ได้แก่
(ก) ค่าอากรแสตมป์
(ข) ค่าธรรมเนียมหรือค่านายหน้าการซื อขายหลักทรัพย์
(ค) ค่าใช้จ่ายอื น ๆ (ถ้ามี) 
(4) ค่าใช้จ่ายที อาจเกิดขึ นจากการลงทุนในต่างประเทศ เช่น ค่าธรรมเนียมการทํารายการซื อ ขาย รับมอบ ส่งมอบทรัพย์สิน
ในต่างประเทศ (Transaction Fee) อากรแสตมป์ และภาษีต่างๆที เกี ยวข้อง ค่าใช้จ่าย หรือค่าธรรมเนียมที ต้องจ่ายตามข้อ
กําหนด หรือกฎหมายของประเทศที กองทุนไปลงทุน ตลอดจนค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้องกับการติดต่อประสานงานกับผู้จัดการ
กองทุนในต่างประเทศ เช่น ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าโทรสารทางไกล เป็นต้น (ถ้ามี) ตามที จ่ายจริง
(5) ค่าใช้จ่ายเกี ยวกับการเก็บรักษาทรัพย์สินในต่างประเทศ (ถ้ามี) นอกเหนือจาก ”ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี”
ตามที จ่ายจริง โดยจะไม่เกินร้อยละ 0.15 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
(6) ค่าใช้จ่ายในการประกันความเสี ยงจากอัตราแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศ หรืออัตราดอกเบี ย (ถ้าม)ี ตามที จ่ายจริง
(7) ใช้จ่ายที เกิดจากการผิดนัดชําระราคา (Failed Trade) 
(8) ค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้อง กับการจัดการกองทุนซึ งมิได้ระบุไว้ในข้อ 23.2 (ถ้ามี) โดยบริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากกองทุนตาม
จํานวนเงินและเวลาที เกิดค่าใช้จ่ายนั นจริง ทั งนี การเรียกเก็บค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะไม่เกินร้อยละ 0.01 ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนโดยบริษัทจัดการจะเป็นผู้รับผิดชอบส่วนที เกินกว่าอัตราที กําหนด

ในกรณีที มีค่าใช้จ่ายตามข้อ (8) บริษัทจัดการจะเปิดเผยแยกเป็นรายการอย่างชัดเจนในหนังสือชี ชวนฉบับข้อมูลสําคัญที ผ ู ้
ลงทุนควรทราบและในรายงานประจําปี ซึ งบริษัทจัดการ จัดทําเมื อสิ นรอบระยะเวลาบัญชีแต่ละปี

ค่าใช้จ่ายตามข้อ (1) และข้อ (2) จะถูกเปิดเผยเป็นยอดรวมของค่าใช้จ่าย ปรากฎในรายการค่าใช้จ่าย การดําเนินงานในงบ
กําไรขาดทุน ของกองทุนซึ งเป็นส่วนหนึ งของรายงานประจําปี

ทั งนี ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั งหมดของกองทุนจะบวกด้วยภาษีมูลค่าเพิ มและภาษีอื นใดในทํานองเดียวกัน

อย่างไรก็ตาม หากมีการเปลี ยนแปลงเกี ยวกับภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดในทํานองเดียวกัน บริษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงการรับรู้ภาษีต่าง ๆ ดังกล่าวโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

15.3. ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Frontend Fee) : มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ไม่เกินร้อยละ 1 ของมูลค่าหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจเก็บค่าธรรมเนียมการขายจากผู้สั งซื อหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มใน
อัตราที ไม่เท่ากัน

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (Backend Fee) : ไม่มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 

15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) : มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
คิดเช่นเดียวกับการคิดค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน โดยอาจคิดค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนแต่ละกลุ่มมนอัตราที ไม่เท่ากัน

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ในอัตรา 50 บาท ต่อรายการ โดยผู้โอนจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวในวันที ยื นคําขอโอนหน่วยลงทุน

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนขอให้บริษัทจัดการออกใบหน่วยลงทุน ทั งนี ภายใต้เงื อนไขข้อ 14.2 หรือขอให้ออกเอกสารแสดงสิทธิ
แทนฉบับเดิมที สูญหาย บริษัทจัดการจะคิดค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนในอัตรา 50 บาท ต่อ 1
ฉบับ

15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
1. ค่าธรรมเนียมการทํารายการซื อขายหน่วยลงทุนตามอัตราที ธนาคารพาณิชย์กําหนด (ถ้ามี)
2. ค่าธรรมเนียมการโอนเงินเพื อซื อหน่วยลงทุนหรือการโอนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือค่าธรรมเนียมการหักเงินจากบัญชีผู้
ซื อหน่วยลงทุน ตามอัตราที ธนาคารพาณิชย์กําหนด (ถ้ามี)
บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าใช้จ่ายอื นๆจากผู้ถือหน่วยลงทุนที ขอให้บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนดําเนินการให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือจากกรณีปกติ ที บริษัทจัดการดําเนินการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย เช่น ค่าใช้จ่ายในการจด
แจ้งจํานํากับนายทะเบียน ค่าแก้ไขเปลี ยนแปลงข้อมูลในทะเบียน เป็นต้น ทั งนี บริษัทจัดการจะคิดค่าธรรมเนียมการดําเนิน
การให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นกรณีพิเศษ ในอัตราไม่เกิน 75 บาท ต่อ 1 รายการ

15.4. วิธีการคํานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม : 

* บริษัทจัดการจะคํานวณค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วย
ลงทุน ทุกวันที มีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิโดยใช้มูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่า
ธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วันที คํานวณ นั นเป็น
ฐานในการคํานวณค่าธรรมเนียม โดยค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะบวกด้วยภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื นใดใน
ทํานองเดียวกัน (ถ้ามี) และบริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการ, ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน เป็นราย
3 เดือน และค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ เป็นรายเดือน

ทั งนี การตัดค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที กําหนดโดยสมาคมบริษัทนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
แห่งประเทศไทยและหากมีการเปลี ยนแปลงเกี ยวกับภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื นใดในทํานองเดียวกัน บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงการรับรู้ภาษีต่าง ๆ ดังกล่าวโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

15.5. การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย : 

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายโดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ โดยบริษัทจะ
ดําเนินการดังต่อไปนี 

1. กรณีเพิ มอัตราค่าธรรมเนียม หรืออัตราค่าใช้จ่ายที บริษัทจัดการได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนและหรือจากกองทุน บริษัท
จัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วันโดยจะติดประกาศที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการและ
ที ทําการทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับเป็นเวลา 3
วันติดต่อกัน ทั งนี การเพิ มอัตราค่าธรรมเนียมหรืออัตราค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะต้องไม่เกินร้อยละ 5 ของอัตราค่าธรรมเนียมหรือ
อัตราค่าใช้จ่ายภายในรอบระยะเวลา 1 ปี

2. กรณีที บริษัทจัดการจะลดค่าธรรมเนียมหรืออัตราค่าใช้จ่าย บริษัทจัดการจะปิดประกาศไว้ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ
และที ทําการทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ทั งนี การเปลี ยนแปลงดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการต้องแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับตั งแต่
วันเปลี ยนแปลง กรณีที สมาคม คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือหน่วยงานที เกี ยวข้องมีการ
เปลี ยนแปลงหลักเกณฑ์ในการตัดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมตามที ระบุเป็นอย่างอื นในอนาคต บริษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงวิธีการตัดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ที บังคับใช้ใหม่ โดยถือว่าได้รับมติจากผู้
ถือหน่วยลงทุนแล้ว

15.6. หมายเหตุ : 

16. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.1. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน : ในประเทศ

16.2. เงื อนไขพิเศษ : 

1. บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกําหนด
ทั งนี กรณีที กองทุนมีการลงทุนในทรัพย์สินต่างประเทศบริษัทจัดการจะใช้อัตราแลกเปลี ยนที เหมาะสม ภายใต้ความเห็นชอบ
ของผู้ดูแลผลประโยชน์ ซึ งเป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือประกาศของสมาคมบริษัทจัดการลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคํานวณ
ทรัพย์สินสุทธิส่วนที ลงทุนในต่างประเทศ
2. บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี 
(2.1) คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการ
(2.2) คํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ทั งนี ให้ใช้มูลค่าหน่วย
ลงทุนของสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาดังกล่าว
(2.3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังต่อไปนี 
(ก) วันทําการก่อนวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศภายในวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด
(ข) วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศภายในวันทําการถัดไป
(ค) วันทําการสุดท้ายของแต่ละเดือน โดยให้ประกาศภายในวันทําการถัดไป ทั งนี เฉพาะในกรณีที กองทุนรวมกําหนดวัน
ทําการซื อขายหน่วยลงทุนแต่ละครั งห่างกันยาวกว่าหนึ งเดือน
(ง) วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล โดยให้ประกาศภายในวันทําการถัดไป
ความใน (ก) มิให้นํามาใช้บังคับกับกองทุนรวมเปิดที ซื อขายหน่วยลงทุนทุกวันทําการ และกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภท
สถาบัน
(4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศ
ภายในวันทําการถัดไป
การประกาศมูลค่าและราคาตามวรรคหนึ ง (3) และ (4) ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมปฏิบัติดังต่อไปนี 
(1) ใช้ตัวเลขทศนิยมตามที กําหนดไว้ในข้อ 3. และต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(2) ดําเนินการด้วยวิธีการใด ๆ เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที เหมาะสม เช่น การประกาศทางหนังสือพิมพ์
หรือการประกาศทางเว็บไซต์ เป็นต้น และภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้ และ
(3) จัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวม และสถานที ทุกแห่งที ผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซื อคืนหน่วยลงทุนใช้ซื อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการกองทุนรวม
จะจัดให้มีข้อมูลดังกล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้

ในกรณีที มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดไม่ถูกต้อง บริษัทจัดการจะดําเนิน
การตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศกําหนด

3. การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือจํานวนหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมเปิด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
(3.1) คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยม ตามหลัก
สากล
(3.2) คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลัก
สากล สําหรับมูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณ ราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมตําแหน่ง
ที  4 ขึ น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตําแหน่ง
ที  5 ทิ ง
(3.3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (3.2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหน่ง โดยตัดทศนิยม
ตําแหน่งที  5 ทิ ง และประกาศราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ตามที คํานวณได้ใน (3.2) 
(3.4) คํานวณจํานวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล แต่จะ ใช ้
ผลลัพธ์เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตําแหน่ง โดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
ในกรณีที มีผลประโยชน์เกิดขึ นจากการคํานวณตาม (3.1) ถึง (3.4) บริษัทจัดการจะนําผลประโยชน์นั นรวมเข้าเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนรวมเปิด

16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : 

ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการที www.assetfund.co.th
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะประกาศ โดยช่องทางอื นใดที เหมาะสม โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
และบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน

16.4. หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

1.ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องน้อยกว่าหนึ งสตางค์ หรือต่างจากราคาหน่วยลงทุน
ที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป แต่ไม่ถึงร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง บริษัทจัดการจะจัดทําและส่งรายงานให้
ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบถึงความผิดพลาดภายใน 7 วันทําการนับแต่วันที พบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และจัดให้มีสําเนา
รายงานดังกล่าวไว้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการเพื อให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้ โดยรายงานดัง
กล่าวจะมีรายการอย่างน้อย ดังต่อไปนี 
(1) ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง
(2) ราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง
(3) สาเหตุที ทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
(4) มาตรการป้องกันเพื อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง ทั งนี เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจาก
ปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือ
ศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง
ในกรณีที เหตุของความผิดพลาดซึ งทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามวรรคหนึ งมีผลต่อเนื องต่อการคํานวณราคาหน่วย
ลงทุนครั งต่อไป เช่น การกําหนดอัตราดอกเบี ยผิดพลาด เป็นต้น บริษัทจัดการจะแก้ไขราคาหน่วยลงทุนให้ถูกต้องนับแต่วันที 
บริษัทจัดการพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องด้วย

2.ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราตั งแต่
ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง บริษัทจัดการจะคํานวณราคาหน่วยลงทุนย้อนหลังนับแต่วันที พบราคาหน่วยลงทุน
ไม่ถูกต้องจนถึงวันที ราคาหน่วยลงทุนถูกต้อง และดําเนินการดังต่อไปนี เฉพาะวันที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องต่างจากราคา
หน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราส่วนตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง

(1) จัดทํารายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาให้เสร็จสิ นภายในวันทําการถัดจากวันที พบว่าราคาหน่วย
ลงทุนนั นไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ภายในวันทําการถัดจากวันที คํานวณราคาหน่วยลงทุนเสร็จ
สิ น เพื อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าวภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการส่งรายงานให้ผู้ดูแล
ผลประโยชน์ ทั งนี รายงานดังกล่าวจะมีรายการอย่างน้อยดังต่อไปนี 
(ก) ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง
(ข) ราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง
(ค) สาเหตุที ทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
(ง) การดําเนินการของบริษัทจัดการเมื อพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
ทั งนี บริษัทจัดการจะจัดให้มีสําเนารายงานตาม (1) ไว ้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการ เพื อให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
สามารถตรวจสอบได้
(2) แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนที ถุกต้องภายในวันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาตาม (1)
(3) ประกาศชื อกองทุนรวมที มีการแก้ไขราคาตาม (2) และวัน เดือน ปีที มีการแก้ไขราคาตาม (2)ในหนังสือพิมพ์รายวันอย่าง
น้อยหนึ งฉบับภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว
(4) ชดเชยราคาให้แล้วเสร็จและแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที ได้ซื อหรือขายคืนหน่วยลงทุน
ในช่วงระยะเวลาที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องทราบถึงการแก้ไขราคาตาม (2) และการชดเชยราคา ภายใน 5 วันทําการนับแต่
วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว
(5) จัดทํารายงานมาตรการป้องกันเพื อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าว พร้อมทั งสําเนารายงานการ
แก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาที จัดทําตาม (1) ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 7 วันทําการนับ
แต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคานั น เว้นแต่ในกรณีที 
ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ บริษัทจัดการจะไม่ส่งรายงานมาตรการป้องกัน
ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่จะส่งสําเนาเอกสารที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่าการที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมี
สาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้แทน

3. ในการชดเชยราคาตามข้อ 2 (4) บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี 
(1) กรณีราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องตํ่ากว่าราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง (understate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี 
(ก) กรณีที เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับ
ส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องหากปรากฏว่าผู้ซื อหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลือ
อยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จะต้องลด บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวน
เท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วยลงทุนที เหลืออยู่นั นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับ
ส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื อชดเชยราคาให้แก่กองทุนเปิด เว้นแต่การที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมา
จากปัจจัยภายนอกที 
ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื อขายหลัก
ทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว
(ข) กรณีที เป็นการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่า
เท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับ
ส่วนต่างของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน แต่หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่
บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน
(2) กรณีราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องสูงกว่าราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง (overstate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี 
(ก) กรณีที เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับ
ส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่าง
ของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุน
(ข) กรณีที เป็นการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่า
เท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องหากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วย
ลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จะต้องลด บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการ
เองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วยลงทุนที เหลืออยู่นั นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็น
จํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื อชดเชยราคาให้แก่กองทุนเปิด เว้นแต่การที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูก
ต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว
ในกรณีที บริษัทจัดการต้องชดเชยราคาเป็นเงินให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนรายใดมีมูลค่าไม่ถึงหนึ งร้อย
บาท บริษัทจัดการอาจนําเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที มีการจ่ายเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุน แต่ถ้าบุคคลดังกล่าว
ไม่มีสถานะเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจัดการจะชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาการจ่ายเงินของกองทุนเปิดเพื อชดเชย
ราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนตาม (1) (ข) หรือผู้ซื อหน่วยลงทุนตาม 2(ก) บริษัทจัดการอาจจ่ายเงินของบริษัทจัดการเอง
แทนกองทุนเปิดก็ได้

4. บริษัทจัดการจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที เกิดขึ นจากราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง เช่น ค่าใช้จ่ายในการประกาศการแก้ไข
ราคาตามข้อ 2(3) ในหนังสือพิมพ์ ค่าออกเช็ค ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเงินชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุนและผู้ขายคืน
หน่วยลงทุน เป็นต้น เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้

17. ชื อผู้เกี ยวข้อง : 

17.1. ชื อบริษัทจัดการ : 

ชื อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนแอสเซท พลัส จํากัด

17.2. ชื อผู้ดูแลผลประโยชน์ : 

ชื อ : ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)

17.3. ชื อผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : 

ไม่มี

17.4. ชื อของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : 

ชื อ :

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

17.5. ที ปรึกษา : 

17.5.1. ชื อที ปรึกษาการลงทุน : 

ชื อ :

17.5.2. ชื อที ปรึกษากองทุน : 

17.6. ผู้สอบบัญช ี: 

ชื อ : นาย ประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์

ชื อ : นาย เทอดทอง เทพมังกร

ชื อ : นางสาว ชมภูนุช แซ่แต้

ชื อ : นาย ไกรสิทธิ ศิลปมงคลกุล

รายละเอียดเพิ มเติม (ผู้สอบบัญช)ี : 

หรือบุคคลอื นที ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี โดยบริษัทจัดการจะแจังให้สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

17.7. การแต่งตั งคณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : 

18. รอบระยะเวลาบัญชีประจําปีของกองทุนรวม : 

18.1. วันที สิ นสุดรอบบัญช ี: วันที เดือน

18.2. วันที สิ นสุดรอบบัญชีครั งแรก : วันที 

18.3. รายละเอียดเพิ มเติม : 

ประมาณ 12 เดือนนับจากวันที จดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม

ทั งนี บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะขยายรอบระยะเวลาบัญชีสุดท้ายของกองทุนให้สิ นสุด ณ วันเลิกกองทุนได้ โดยรอบระยะ
เวลาบัญชีดังกล่าวจะไม่เกิน 15 เดือน ซึ งบริษัทจัดการจะจัดทํางบการเงินเพียงรอบเดียว ณ วันเลิกกองทุน

19. การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ :

19.1 การแก้ไขเพิ มเติมโครงการตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากปรากฏว่ามติของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่เกินร้อยละห้า
สิบห้าของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของโครงการ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมส่งเอกสารหลักฐานเกี ยวกับ
การขอมติและการนับมติไปยังผู้ดูแลผลประโยชน์ เพื อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองผลการนับมตินั น

มติของผู้ถือหน่วยลงทุนตามวรรคหนึ ง หมายความว่า มติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุน
รวมกันเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของโครงการ

19.2 ในกรณีที กองทุนรวมใดมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนนอกจากจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลัก
เกณฑ์เกี ยวกับการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนที กําหนดไว้ในข้อผูกพัน หรือที กําหนดไว้ในมาตรา 129 หรือตามที กําหนดใน
ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที ของ
บริษัทจัดการ การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์เพิ มเติมดังต่อไปนี ด้วย

(1) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้รับผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนไม่
เท่ากัน ให้ได้รับมติผู้ถือหน่วยลงทุนที ถือหน่วยลงทุนชนิดที ได้รับผลกระทบเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิด

(2) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใด ให้ได้รับมติผู้ถือหน่วยลงทุนที ถือ
หน่วยลงทุนชนิดที ได้รับผลกระทบเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิด

(3) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ งให้ได้รับมติผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดที ได้รับผลกระ
ทบเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนชนิดนั น

19.3 ในกรณีที การแก้ไขเพิ มเติมโครงการหรือวิธีการจัดการได้กระทําตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะแจ้งให้
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับตั งแต่วันถัดจากวันที ได้มีมติแก้ไขและแจ้งการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ
จัดการกองทุนรวมหรือวิธีการจัดการไปยังผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายและจะประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ
ภายใน 15 วันนับตั งแต่วันถัดจากวันที ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือวันที ได้มีมติให้แก้ไขเพิ ม
เติม แล้วแต่กรณี

เว้นแต่กฎหมาย ก.ล.ต. กําหนดเป็นอย่างอื น ในการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนหรือแก้ไขวิธีจัดการ หากมิได้กระทํา
ตามมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที 
จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของโครงการจัดการกองทุนรวม จะต้องได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมติดังกล่าว ให้เป็นไปตามข้อกําหนดในข้อ
ผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การขอมติเพื อแก้ไขเพิ มเติมโครงการเป็นไปตามที กําหนดไว้
ในมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

19.4 ในการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ หากไม่สามารถดําเนินการตามมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ เนื องจากข้อ
จํากัดในการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการ
ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการอาจดําเนินการขอรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ตามแนวทางที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดได้

หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมติดังกล่าว ให้เป็นไปตามข้อกําหนดในข้อ
ผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การขอมติเพื อแก้ไขเพิ มเติมโครงการเป็นไปตามที กําหนดไว้
ในมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

20. ข้อกําหนดอื น ๆ : 

1. ในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนตามนัยข้อ 4 ของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่า
ด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับการดํารงความเพียงพอของเงินกองทุน และการทําประกันภัยความรับผิดของบริษัทจัดการ บริษัท
จัดการจะเปลี ยนให้บริษัทจัดการรายอื นเข้าจัดการกองทุนรวมแทน ด้วยวิธีขอรับความเห็นชอบจากสํานักงาน หรือ ขอมติโดย
เสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้ว
ทั งหมดของกองทุนรวมภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที บริษัทจัดการรู้ หรืออาจรู้ถึงการไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงิน
กองทุนดังกล่าว ทั งนี หากมีเหตุจําเป็นและสมควร บริษัทจัดการอาจขอให้สํานักงานพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้ โดย
การคัดเลือกบริษัทจัดการรายใหม่จะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ และ ในกรณีที มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ นจาก
การเปลี ยนบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว

หากบริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการภายในระยะเวลาที กําหนด บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุนรวมต่อไป

2. ในกรณีที บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้ว
ทั งหมด บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องไม่นับคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนั นในส่วนที เกินกว่าหนึ งในสามของ
จํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด และดําเนินการแก้ไขสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนของบุคคลหรือกลุ่มบุคคล
เดียวกันนั นให้มีจํานวนไม่เกินหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนรวมนั นภายในสองเดือน
นับแต่วันที ปรากฏกรณีดังกล่าว หรือดําเนินการเลิกกองทุนรวมนั นทันที เว้นแต่เข้าข้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการตลาด
ทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัทจัดการ

3. บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื อกองทุนจากบุคคลที เป็นผู้ให้บริการ อันเนื องมาจากการใช้บริการของบุคคล
ดังกล่าวในการจัดการกองทุนได้ แต่ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 
(1) ผลประโยชน์ตอบแทนที รับไว้นั นต้องเป็นทรัพย์สินที มีมูลค่าในทางเศรษฐกิจและต้องเกี ยวกับบทบาทโดยตรงของความ
เป็นกองทุนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
(2) ต้องไม่มีพฤติกรรมที แสดงให้เห็นว่าบริษัทจัดการใช้บริการของบุคคลนั นบ่อยครั งเกินความจําเป็นเพื อให้กองทุนได้รับ
ประโยชน์จากบุคคลดังกล่าว (churning) 
ในการจัดสรรผลประโยชน์ตามวรรคหนึ งให้แก่กองทุนที อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ บริษัทต้องกระทําด้วย
ความเป็นธรรมและคํานึงถึงลักษณะและประเภทหลักทรัพย์ที อาจมีไว้ได้ของกองทุนนั นด้วย

4. ตัวชี วัด (Benchmark) ของการลงทุนในกองทุนนี จะเปรียบเทียบกับอัตราผลตอบแทนของการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลอายุ
ประมาณ 5 ปี ที ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี ไทย (ThaiBMA) (35%) และอัตราผลตอบแทนของการลงทุนใน
พันธบัตรรัฐบาลอาย ุ5 ปี ของประเทศที ลงทุน ณ วันที ลงทุน บวกด้วยส่วนชดเชยความเสี ยงจากการลงทุน (Spread) อันดับ
ความน่าเชื อถือ BBB ณ วันที ลงทุนปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี ยงอัตราแลกเปลี ยนเพื อคํานวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงิน
บาท ณ วันที ลงทุน (65%)

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ ที จะเปลี ยนแปลงเกณฑ์มาตรฐานในการวัดผลการดําเนินงาน เพื อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ
นโยบายของกองทุนหลักตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน โดย
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า และจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสมาคม
บริษัทจัดการลงทุนประกาศกําหนด

ทั งนี กรณีที มีการเปลี ยนแปลงตัวชี วัดของการลงทุนอันเนื องมาจากปัจจัยภายนอก เช่น มีการยกเลิกการคํานวณดัชนีดังกล่าว
หรือหน่วยงานที กํากับดูแลมีการเปลี ยนแปลงตัวชี วัด เป็นต้นบริษัทจัดการสงสนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงตัวชี วัดดังกล่าว โดยไม่
ถือเป็นการแก้ไขโครงการ โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ สํานักงานของ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนและประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

5. ข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน

บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดจะถือหน่วยลงทุนได้ไม่เกินหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด
ของกองทุนรวม

6. ข้อกําหนดเกี ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกัน
ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายที เรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ งต่อไปจะเรียก
ว่า FATCA) โดยมีผลบังคับใช้วันที  1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าวกําหนดให้สถาบันการเงินที ไม่ใช่สัญชาติ
อเมริกันนอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานข้อมูลเกี ยวกับบัญชีของบุคคลที อยู่ใน
บังคับต้องเสียภาษีให้กับประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ งรวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล สัญชาติอเมริกัน ผู้ซึ งมีถิ นที อยู่ถาวรใน
สหรัฐอเมริกา และผู้ซึ งมีถิ นที อยู่ทางภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึ งเปิดหรือมีไว้กับ FFI นั น นอกจากนี ยังปรากฎด้วยว่าในปัจจุบนัมี
รัฐบาลในหลายประเทศกําลังดําเนินการออกกฎหมายที มีข้อกําหนดและหลักเกณฑ์ในลักษณะที คล้ายคลึงกับ FATCA (ซึ งต่อ
ไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดังกล่าวว่า “กฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง”) 
กองทุนรวมและบริษัทจัดการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ งถูกกําหนดให้ต้องเข้าผูกพันตนกับหน่วยงาน
สรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหน้าที ต้องรายงานข้อมูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสัญชาติอเมริกันและ
บุคคลที มีลักษณะตามหลักเกณฑ์ที  FATCA กําหนด หน้าที ในการตรวจสอบข้อมูลลูกค้าเพื อหาความสัมพันธ์ของลูกค้ากับ
ประเทศสหรัฐอเมริกา และรวมถึงหน้าที ในการกําหนดให้ลูกค้าบางประเภทต้องจัดทําเอกสารยืนยันตนตามหลักเกณฑ์ของ
FATCA เป็นต้น

ภายใต้ข้อกําหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เข้าผูกพันตนเพื อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ FATCA (กล่าวคือ มีสถานะ
เป็น NonParticipating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทุนรวมนั นจะได้รับผลกระทบที สําคัญในสองกรณี
คือ
(1) ต้องถูกหักเงินในอัตรา 30 % ของเงินที กองทุนรวมจะได้รับจากรายได้ ผลประโยชน์หรือเงินจากการขายทรัพย์สินทางการ
เงินในประเทศสหรัฐอเมริกา (เงินลงทุนทางตรง) ซึ งจะเริ มต้นตั งแต่วันที  1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป และเงินลงทุน
ทางอ้อมในทรัพย์สินทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Passthru) ซึ งอาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกับสถาบันการเงิน
อื นๆ นอกประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ งจะเริ มต้นตั งแต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป โดย FATCA กําหนดให้สถาบันการเงินของประเทศ
สหรัฐอเมริกาและ FFI ที เข้าร่วมผูกพันตนตามข้อกําหนดของ FATCA (ซึ งรวมถึงธนาคารและสถาบันการเงินในประเทศไทย
ผู้รับฝากทรัพย์สิน ผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน) มีหน้าที ดําเนินการหักเงิน ณ ที จ่ายดังกล่าวก่อนชําระให้กับ
กองทุนรวมที เป็น NPFFI 
(2) ธนาคารและสถาบันการเงินทั งในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทั งผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้
สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน ที เข้าร่วมผูกพันตามข้อกําหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือระงับการทําธุรกรรม
ทางการเงินหรือยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรือบริษัทจัดการ ซึ งอาจทําให้กองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการ
ลงทุนต่อไปได้ และ/หรือดําเนินการลงทุนได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจทําให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถทํารายการ
ผ่านทางผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุนได้อีกต่อไป
เพื อมิให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมได้รับผลกระทบในการดําเนินงานรวมทั งเพื อเป็นการรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วย
ลงทุนโดยรวม บริษัทจัดการและกองทุนรวม (โดยบริษัทจัดการ) จึงเข้าผูกพันตนเพื อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และข้อกําหนด
ของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง และเพื อให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใต้ข้อกําหนด
และหลักเกณฑ์ของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องได้ บริษัทจัดการและกองทุนรวม (ซึ งรวมทั งผู้ที เกี ยวข้องกับการปฎิบัติ
งานของกองทุน เช่น ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน) จึงขอสงวน
สิทธิในการดําเนินการดังนี 
(1) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามที กฎหมายต่างประเทศที 
เกี ยวข้องกําหนด) ให้คํายินยอมบริษัทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการนําส่งข้อมูล (เช่น ชื อ ที อยู่ เลขประจําตัวผู้เสีย
ภาษีของสหรัฐอเมริกา จํานวนและมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ จํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือเงินปันผลที ได้รับ เป็นต้น)
มีอยู่ในบัญชีทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนนั นกับบริษัทจัดการ ให้กับหน่วยงานของรัฐทั งในและต่างประเทศ ตามข้อกําหนด
ของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง
(2) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนนําส่งข้อมูล เอกสาร และ/หรือคํายินยอม เพิ มเติม เพื อยืนยันหรือพิสูจน์ทราบความเกี ยวข้อง
กับประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสัญชาติอเมริกันหรือการให้ข้อมูลตามหัวข้อที กําหนดไว้ในแบบ
ฟอร์มของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจ้งปรับปรุงข้อมูลเมื อข้อมูลที เคยให้ไว้มีการเปลี ยนแปลง
เป็นต้น รวมถึงนําส่งหลักฐานเพื อยืนยันการเข้าร่วมใน FATCA หรือกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง (ในกรณีที เป็นลูกค้า
สถาบันการเงิน) ทั งนี เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายดังกล่าว
(3) ดําเนินการอื นใดเพื อให้สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง

เพื อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบที จะเกิดต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทั งเพื อให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วย
ลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ มขึ นหากมีการดําเนินการที สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องข้างต้น ในกรณีที ผู้
ถือหน่วยลงทุนปฏิเสธการดําเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวน
สิทธิในการดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี ตามความจําเป็นและความเหมาะสม โดยถือว่าผู้ถือหน่วย
ลงทุนดังกล่าวรับทราบการดําเนินการตามที บริษัทจัดการแจ้งนี แล้ว และ/หรือได้ดําเนินการตามข้อตกลงที ได้ระบุไว้ในคําขอ
เปิดบัญชี
(1) ไม่รับคําสั งซื อ/ สับเปลี ยน/ โอน หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว
(2) ระงับหรือหยุดให้บริการ และดําเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว
(3) ดําเนินการหักเงิน ณ ที จ่ายจากรายได้เงินลงทุน เงินปันผลและ/หรือเงินที ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน
รายนั นได้ เพื อให้สอดคล้องกับเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง ทั งนี ต้องไม่ขัดกับกฎหมายของ
ประเทศไทย
(4) ดําเนินการอื นใดอันเป็นการป้องกันหรือลดผลกระทบ หรือทําให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ ม
ขึ น หากมีการดําเนินการที สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องข้างต้น
การดําเนินการดังกล่าวถือเป็นความจําเป็น และเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะเป็นการกระทําเพื อหลีก
เลี ยงมิให้บริษัทจัดการและกองทุนมีการดําเนินการที ไม่สอดคล้องข้อบังคับของ FATCA และกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง
อันจะทําให้กองทุนอาจต้องถูกหัก ณ ที จ่าย หรือถูกปิดบัญชีธนาคารตามที กล่าวแล้วข้างต้น ซึ งในทางปฏิบัติบริษัทจัดการจะ
เลือกดําเนินการเฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามที กฎหมายต่าง
ประเทศที เกี ยวข้องกําหนด)เท่านั น

ทั งนี ในกรณีที กฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิ มเติมข้อกําหนดเพื อรองรับการดําเนินการตามที บริษัทจัดการได้สงวนสิทธิไว้ข้างต้น
บริษัทจัดการ(รวมถึงผู้ที เกี ยวข้อง) จะดําเนินการตามข้อกําหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนําส่งข้อมูลของผู้ถือ
หน่วยลงทุนไปยังหน่วยงาน หรือดําเนินการอื นใดที ราชการกําหนด โดยไม่จําเป็นต้องร้องขอต่อผู้ถือหน่วยลงทุน

7. บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนภายในประเทศไทย และมีวัตถุประสงค์ที จะไม่เสนอขาย
หน่วยลงทุนของกองทุนกับหรือเพื อประโยชน์ของประเทศสหรัฐอเมริกา พลเมืองสหรัฐอเมริกา รวมถึงผู้ที มีหนังสือเดินทางของ
ประเทศสหรัฐอเมริกาหรือผู้ที มีถิ นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา หรือบุคคลซึ งโดยปกติมีถิ นที อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกอง
ทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าวและบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนซึ งจัดให้มีขึ นและดําเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา บริษัทจัดการจึงขอ
สงวนสิทธิที จะปฏิเสธหรือระงับการสั งซื อ การจัดสรร และ/หรือการโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมสําหรับผู้ลงทุน
ที เป็นบุคคลอเมริกัน (US person) ดังที กล่าวมาข้างต้น เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก

21. มาตรการเยียวยากรณีบริษัทจัดการปฏิบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์เกี ยวกับการอนุมัติให้จัดตั ง
กองทุนรวมเป็นการทั วไป : 

ในกรณีที บริษัทจัดการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี ยวกับการอนุมัติให้จัดตั งกองทุนรวมแบบ autoapprove และการ
ฝ่าฝืนหรือการไม่ปฏิบัตินั นก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ลงทุน บริษัทจัดการจะดําเนินการเยียวยาความเสียหายให้แก่ผู้ลงทุน
โดยไม่ชักช้า โดยในกรณีที ไม่สามารถตกลงกันได้ บริษัทจัดการจะยินยอมให้นําข้อพิพาทเข้าสู่การพิจารณาของ
อนุญาโตตุลาการ

22. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที ปฏิบัติตามโครงการจัดการกองทุนรวม ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ
กองทุนรวม และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ และคําสั งที ออกโดยอาศัยอํานาจแห่ง
กฎหมายดังกล่าว ทั งนี ในกรณีที ข้อกําหนดในโครงการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งดังกล่าว
หากบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งนั น ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุน
รวมได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามโครงการแล้ว

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม โดยผู้ดูแล
ผลประโยชน์มีอํานาจลงนามในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การลงนามในข้อผูกพัน
ของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ได้รับการแต่งตั งโดยชอบ ให้ถือว่าผูกพันผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง

การที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจัดการกองทุน
รวมนี ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที จะผูกพันตามข้อกําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมและ
ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม

โครงการจัดการกองทุนรวมที ผ่านการอนุมัติจากสํานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็น
ส่วนหนึ งของข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม

REFERENCE CODE : 

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอเทิร์มฟันด์ 5Y1

10/11/2558 รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม  [0692/2558] หน้า 18 / 30



คําจํากัดความ / คํานิยาม : 

กองทุน หมายถึง กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอเทิร์มฟันด ์5Y1

โครงการ หมายถึง โครงการจัดการกองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอเทิร์มฟันด ์5Y1 

บริษัทจัดการ หมายถึง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จํากัด

หน่วยลงทุน หมายถึง หน่วยลงทุนของกองทุน

หนังสือชี ชวน หมายถึง หนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุน หมายถึง ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน

ผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย หมายถึง ผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ที กจ.9/2555 ว่าด้วยการกําหนดนิยามผู้ลงทุนสถาบันและผ้ลงทุนรายใหญ่ และที แก้ไขเพิ มเติม

ผู้ดูแลผลประโยชน์ หมายถึง ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) 

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน หมายถึง บุคคลที บริษัทจัดการกองทุนรวมมอบหมายให้ทําหน้าที ขายหรือรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนแล้วแต่กรณี ของกองทุน

นายทะเบียน หมายถึง นายทะเบียนหน่วยลงทุน

ผู้สอบบัญชี หมายถึง ผู้สอบบัญชีของกองทุน

วันทําการ หมายถึง วันเปิดทําการตามปกติของบริษัทจัดการ

เสนอขายครั งแรก หมายถึง เสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก

จองซื อ หมายถึง จองซื อหน่วยลงทุนในการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก

หนังสือรับรองสิทธิ หมายถึง หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน

มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหารด้วยจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดตามทะเบียน
หน่วยลงทุน เมื อสิ นวันที คํานวณนั น โดยคํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขที มีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษ
ทศนิยมตามหลักสากล

ตลาดหลักทรัพย์ หมายถึง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สมาคมตลาดตราสารหนี ไทย หมายถึง สมาคมตลาดตราสารหนี ไทย ซึ งจัดตั งขึ นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์

บริษัทจดทะเบียน หมายถึง บริษัทที มีหุ้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทขึ นทะเบียน หมายถึง บริษัทที มีหลักทรัพย์ซื อขายในสมาคมตลาดตราสารหนี ไทย

ใบแสดงสิทธิ หมายถึง ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (depositary receipt) 

หลักทรัพย์อ้างอิง หมายถึง หลักทรัพย์ประเภทใดประเภทหนึ งที ออกโดยบริษัทจดทะเบียนและใช้เพื อรองรับใบแสดงสิทธิ

คําเสนอซื อ หมายถึง คําเสนอซื อหลักทรัพย์ของกิจการเป็นการทั วไปที ผู้ทําคําเสนอซื อต้องปฏิบัติตามประกาศว่าด้วยหลัก
เกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื อครอบงํากิจการ

แก้ไขราคาย้อนหลัง หมายถึง แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องโดยแก้ไขราคาย้อนหลัง
ตั งแต่วันที ราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องจนถึงปัจจุบัน

การชดเชยราคา หมายถึง การเพิ มหรือลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที มีราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
หรือการจ่ายเงินซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องแทนการเพิ มหรือลด
จํานวนหน่วยลงทุน

กิจการ หมายถึง บริษัทที มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทที มีหลักทรัพย์ซื อขายในศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์
หรือบริษัทมหาชนจํากัด

กลุ่มกิจการ หมายถึง บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีที สภาวิชาชีพบัญชีกําหนดเกี ยวกับการจัดทํางบการเงิน
รวม

สถาบันการเงิน หมายถึง สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยดอกเบี ยเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงิน

สมาคม หมายถึง สมาคมที เกี ยวเนื องกับธุรกิจหลักทรัพย์ที ได้รับอนุญาตและจดทะเบียนกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
โดยมีวัตถุประสงค์เพื อทําการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทที เกี ยวกับการจัดการลงทุน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

กฎหมาย ก.ล.ต. หมายถึง พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ
หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ปัจจุบันและที แก้ไขเพิ มเติม

มูลค่าธุรกรรม หมายถึง ราคาซื อรวมผลประโยชน์ที กองทุนพึงได้รับจากธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืนจนถึงวันที มีการ
คํานวณ

1. ชื อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

1.1. ชื อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอเทิร์มฟันด์ 5Y1 

1.2. ชื อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  Asset Plus AI Term Fund 5Y1 

1.3. ชื อย่อ :  ASPAITF5Y1 

1.4. ประเภทโครงการ :  กองทุนเปิด

1.5. ประเภทการขาย :  ขายครั งเดียว

1.6. การกําหนดอายุโครงการ :  กําหนด

1.7. อายุโครงการ : 5  ปี   เดือน   วัน

1.8. อายุโครงการถึงวันที  (กรณีกําหนดอายุเป็นช่วงเวลา) : 

1.9. เงื อนไข (อายุโครงการ) : 

ประมาณ 5 ปี แต่ไม่ต่ํากว่า 4 ปี 11 เดือน และไม่เกิน 5 ปี 1 เดือน นับตั งแต่วันถัดจากวันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุน
รวม โดยบริษัทจัดการจะแจ้งวันครบอายุโครงการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบทางไปรษณีย์ ภายใน 30 วันนับตั งแต่วันถัดจากวัน
จดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะยุติการจัดตั งโครงการ หากหลังจากปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก มูลค่าหน่วยลงทุนที 
จําหน่ายได้แล้วทั งหมดคํานวณตามมูลค่าที ตราไว้ของหน่วยลงทุนตํ่ากว่ามูลค่าขั นตํ่าที จะลงทุนในหลักทรัพย์ได้ตาม
วัตถุประสงค์ของกองทุน โดยบริษัทจัดการจะคืนเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนตามที ระบุไว้ในข้อ 5.2.7
“การคืนเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุน”

1.10. ลักษณะโครงการ :  กองทุนรวมที เสนอขายเฉพาะผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย

2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที ตราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที 
เสนอขาย : 

2.1. จํานวนเงินทุนของโครงการ : 1,000,000,000.00 บาท

2.2. เงื อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) : 

ระหว่างระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจํานวนเงินทุนของ
โครงการได้ไม่เกิน ร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ

2.3. มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย : 10.0000 บาท

2.4. จํานวนหน่วยลงทุน : 100,000,000.0000 หน่วย

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรก : 10 บาท

2.6. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก : 50,000.00 บาท

2.7. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป : 

2.8. มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด

2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่าของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด

2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด

2.12. รายละเอียดเพิ มเติม : 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน
ลักษณะพิเศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า ประเภทและอัตราส่วนการ
ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

เพื อเพิ มทางเลือกในการลงทุนสําหรับผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย (accredited investors) ที มีศักยภาพในการดูแลตนเอง ที มุ่งหวัง
ผลตอบแทนที ดี และยอมรับความเสี ยงของการลงทุนได้ในระดับสูง

3.2. ชนิดกองทุนรวม :  ลงทุนโดยตรง

3.3. ประเภทกองทุนรวม :  ทั วไป

3.4. นโยบายการลงทุน :  ตราสารแห่งหนี 

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้าม)ี :  

3.6. การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) :  ลงทุน
เพื อ การลดความเสี ยง (Hedging)

3.7. การลงทุนในตราสารที มีลักษณะของสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ไม่ลงทุน

3.8. ลักษณะพิเศษ : 

ไม่มี

3.9. รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 

รายละเอียดเพิ มเติมเกี ยวกับนโยบายการลงทุน

1. กองทุนมีนโยบายที จะลงทุนในตราสารแห่งหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน ตราสารทางการเงิน และ/หรือเงินฝาก และ/หรือหลัก
ทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดให้กองทุนลงทุนได้

2. กองทุนอาจจะพิจารณาลงทุนในตราสารแห่งหนี ต่างประเทศ และอาจเข้าทําสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives)โดยมี
วัตถุประสงค์เพื อลดความเสี ยง (Hedging) จากการลงทุน ตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกําหนด
โดยจะไม่ลงทุนในหรือมีไว้ซึ งตราสารที มีลักษณะของสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured note)

3. กรณีที กองทุนมีการลงทุนในต่างประเทศ บริษัทจัดการมีนโยบายที จะทําการป้องกันความเสี ยงด้านอัตราแลกเปลี ยนเงินตรา
ต่างประเทศเต็มจํานวน (Fully hedge)

4. กองทุนอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ งตราสารแห่งหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือตํ่ากว่าที สามารถลงทุนได้ (NonInvestment
Grade) และ/หรือตราสารที ไม่ได้รับการจัดอ้นดับความน่าเชื อถือ (Unrated Securities) ซึ งเป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือได้รับ
ความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

3.10. การลงทุนในต่างประเทศ : ลงทุนในต่างประเทศบางส่วน
วงเงินการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน ไม่เกิน 0  ล้านเหรียญ หรือไม่เกินร้อยละ 79.00  ของ NAV
และมีนโยบายลดหรือป้องกันความเสี ยงจากอัตราแลกเปลี ยนทั งหมดที มีอยู่

3.11. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 

กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในต่างประเทศไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและไม่เกินวงเงินที ได้รับจัดสรร

3.12. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.12.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในประเทศ : 

บริษัทจัดการจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื นอย่างใดอย่างหนึ งหรือหลาย
อย่างตามที ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนประกาศกําหนดดังต่อไปนี รวมถึงการลงทุนในหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือหาดอกผลโดย
วิธีอื นอย่างใด ตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการกํากับตลาดทุนจะได้มี
ประกาศแก้ไขหรือเพิ มเติม หรือผ่อนผันให้กองทุนรวมสามารถลงทุนได้เพิ มเติมในอนาคตอีกด้วย
3.12.1.1 ตราสารแห่งหนี ในประเทศ ได้แก่ หลักทรัพย์ ตราสาร หรือสัญญา ที เสนอขายในประเทศ หรือมีผู้ออกหรือคู่สัญญา
เป็นนิติบุคคลที จัดตั งขึ นตามกฎหมายไทย ดังต่อไปนี 
(1) ตราสารแห่งหนี ที มีลักษณะคล้ายเงินฝาก ได้แก่
(1.1) ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน บัตรเงินฝาก หรือหุ้นกู้ระยะสั น ที ธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น ธนาคารพาณิชย์ หรือ
บริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกัน
(1.2) ตั วแลกเงินหรือตั วสัญญาใช้เงินที บริษัทหลักทรัพย์ที ประกอบธุรกิจประเภทการให้สินเชื อเพื อธุรกิจหลักทรัพย์เป็นผู้ออก
ซึ งกําหนดวันใช้เงินตามตั วไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตั ว และเป็นตั วเมื อทวงถามหรือเมื อได้เห็น
(1.3) ตั วแลกเงินหรือตั วสัญญาใช้เงินอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที ออก ซึ งมีอันดับความน่าเชื อถือดังต่อไปนี 
(ก) อันดับความน่าเชื อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับแรก ทั งนี ในกรณีที เป็นอันดับความน่าเชื อถือของผู้
ออกตราสาร ต้องเป็นอันดับความน่าเชื อถือที ได้มาจากการจัดอันดับความน่าเชื อถือระยะสั น (shortterm rating) ด้วย หรือ
(ข) อันดับความน่าเชื อถือของผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกัน อยู่ในอันดับที สามารถลงทุนได ้(investment
grade) ทั งนี โดยการจัดอันดับความน่าเชื อถือของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื อถือภายใต้ชื อ Standard & Poor หรือ
Moody’s หรือ Fitch หรือสถาบันอื นที สํานักงานกําหนดเพิ มเติม
(2) ตราสารแห่งหนี ทั วไป ได้แก่
(2.1) ตราสารภาครัฐไทย อันได้แก่
(ก) ตั วเงินคลัง
(ข) พันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
(ค) พันธบัตร ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน หุ้นกู้ หรือใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้นกู้ ที กระทรวงการคลังหรือกองทุนเพื อการ
ฟื นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินเป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล หรือผู้ค้ําประกัน
(2.2) ตราสารภาครัฐต่างประเทศ อันได้แก่ ตราสารที มีรูปแบบทํานองเดียวกับตราสารภาครัฐไทยที รัฐบาลต่างประเทศ
องค์การหรือหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศ รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศ เป็นผู้ออก
หรือผู้ค้ําประกัน ทั งนี ตราสารดังกล่าวต้องมีลักษณะตามเงื อนไขท้ายข้อ 3.12.1.1 ด้วย
(2.3) ตราสารที เปลี ยนมือได้ ซึ งหมายถึง พันธบัตร ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน หรือหุ้นกู้ที ไม่รวมถึงหุ้นกู้แปลงสภาพและหุ้น
กู้อนุพันธ์ ที สํานักงานอนุญาตให้เสนอขายในลักษณะทั วไปหรือในลักษณะจํากัด หรือที ออกภายใต้ข้อผูกพันที กําหนดและ
อนุญาตโดยกระทรวงการคลัง หรือที นิติบุคคลที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ นเป็นผู้ออก หรือที เป็นหลักทรัพย์ที ออกใหม่ ซึ งผู้
ออกหลักทรัพย์ได้เสนอขายหลักทรัพย์ที ออกใหม่นั นทั งหมดต่อผู้ถือหุ้นโดยได้รับชําระราคาเต็มมูลค่าที เสนอขายจากผู้ถือหุ้น
ทั งนี ตราสารที เปลี ยนมือได้ต้องมีลักษณะตามเงื อนไขท้ายข้อ 3.12.1.1 ด้วย
(2.4) ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทยที มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้ที ไม่ใช่หุ้นกู้
อนุพันธ์
(2.5) ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน หุ้นกู้ หรือใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้นกู้ ที เสนอขายในต่างประเทศโดยมีผู้ออกเป็น
นิติบุคคลที จัดตั งขึ นตามกฎหมายไทย ทั งนี หุ้นกู้ดังกลา่วไมร่วมถงึหุน้กูแ้ปลงสภาพและหุน้กูอ้นุพันธ์
(2.6) หน่วยลงทุนหรือใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหน่วยลงทุนของกอ งทุนรวมตราสารแห่งหนี หรือของกองทุนรวมอื นที มีนโย
บายการลงทุนเฉพาะเงินฝาก ตราสารแห่งหนี หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที สํานักงานกําหนด หรือให้ความเห็นชอบ เช่น
กองทุนรวมตลาดเงิน เป็นต้น
(2.7) ธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืน ทั งนี บริษัทจัดการต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
(2.8) ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์โดยหลักทรัพย์ที ให้ยืมเป็นตราสารแห่งหนี ตาม (1.1)(1.2)(1.3) (2.1)(2.2)(2.3)(2.4)
หรือ (2.6) ทั งนี บริษัทจัดการต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

ในกรณีที ตราสารแห่งหนี ตามข้อ 3.12.1.1 เป็นตั วแลกเงินหรือตั วสัญญาใช้เงินที มีการจ่ายผลตอบแทน ผลตอบแทนนั นต้อง
อยู่ในรูปอัตราดอกเบี ยคงที หรืออัตราดอกเบี ยลอยตัวเท่านั น

การรับรอง รับอาวัล สลักหลัง หรือคํ้าประกันของบุคคลที กําหนดไว้ในข้อ 3.12.1.1 ต้องเป็นการรับรองตลอดไป รับอาวัลทั ง
จํานวน สลักหลังโอนประเภทมีสิทธิไล่เบี ยโดยไม่มีข้อกําหนดลบล้างหรือจํากัดความรับผิดของผู้สลักหลัง หรือค้ําประกันต้น
เงินและดอกเบี ยเต็มจํานวนแบบไม่มีเงื อนไข

เงื อนไข : ตราสารภาครัฐต่างประเทศตามข้อ (2.2) และตราสารที เปลี ยนมือได้ตามข้อ (2.3) ต้องมีลักษณะดังต่อไปนี 
(1) เป็นตราสารขึ นทะเบียนในสมาคมตลาดตราสารหนี ไทย
(2) มีราคาที เหมาะสมตามที สมาคมตลาดตราสารหนี ไทยกําหนด หรือมีผู้แสดงตนต่อบุคคลทั วไปว่าพร้อมจะเสนอราคาซื อ
และรับซื อตราสารนั น ในราคาดังกล่าว (bid price แบบ firm quote) ตามจํานวนและวิธีการที สมาคมตลาดตราสารหนี ไทย
กําหนดอยู่เสมอ โดยได้ส่งสําเนาราคาแก่สมาคมตลาดตราสารหนี ไทยตลอดอายุของตราสารนั น และ
(3) เป็นตราสารที เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 
(ก) ในกรณีที เป็นตราสารภาครัฐต่างประเทศ ตราสารดังกล่าวต้องเป็นตราสารที มีอันดับความน่าเชื อถือของตราสารหรือของผู้
ออกตราสารอยู่ในอันดับที สามารถลงทุนได ้(investment grade) เว้นแต่ผู้ออกตราสารดังกล่าวเป็นรัฐวิสาหกิจตามกฎหมาย
ต่างประเทศ ตราสารนั นต้องมีอันดับความน่าเชื อถือของตราสารอยู่ในอันดับที สามารถลงทุนได ้(investment grade) เท่านั น
(ข) ในกรณีที ผู้ออกตราสารเป็นนิติบุคคลต่างประเทศ ตราสารนั นต้องมีอันดับความน่าเชื อถือของตราสารอยู่ในอันดับที 
สามารถลงทุนได ้(investment grade) 
(ค) ในกรณีที กองทุนลงทุนในตราสารอื นนอกเหนือจาก (ก) และ (ข) ในการเสนอขายครั งแรก หากตราสารดังกล่าวไม่มี
อันดับความน่าเชื อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับที สามารถลงทุนได ้(investment grade) ตราสารนั นต้อง
มีบริษัทจัดการไม่ต่ํากว่าสามรายเป็นผู้ซื อตราสารดังกล่าวเพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนภายใต้การจัดการ

3.12.1.2 ตราสารกึ งหนี กึ งทุน ได้แก่
(1) หุ้นกู้แปลงสภาพที เสนอขายในประเทศ ซึ งต้องมีลักษณะตามเงื อนไขในท้ายข้อ 3.12.1.1 (1) และ (2) ทั งนี ในกรณีที 
กองทุนลงทุนในหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวในการเสนอขายครั งแรก หุ้นกู้แปลงสภาพนั นต้องเป็นหุ้นกู้แปลงสภาพที มีอันดับ
ความน่าเชื อถืออยู่ในอันดับที สามารถลงทุนได ้(investment grade) หรือเป็นหุ้นกู้แปลงสภาพที มีบริษัทจัดการไม่ตํ่ากว่าสาม
รายเป็นผู้ซื อตราสารดังกล่าวเพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนภายใต้การจัดการ
ในกรณีที หุ้นกู้แปลงสภาพตามวรรคหนึ งมีการค้ําประกัน การค้ําประกันดังกล่าวต้องเป็นการค้ําประกันต้นเงินและดอกเบี ยเต็ม
จํานวนแบบไม่มีเงื อนไข
(2) หุ้นกู้แปลงสภาพที เสนอขายในต่างประเทศโดยมีผู้ออกเป็นนิติบุคคลที จัดตั งขึ นตามกฎหมายไทย

นอกจากนี ในการลงทุนในตราสารกึ งหนี กึ งทุนนั น ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 
(1) ในขณะที ลงทุน หรือได้มา มูลค่าของหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวมีมูลค่าสูงกว่าราคาตลาดของหุ้นที รองรับหุ้นกู้แปลงสภาพ
นั น (out of the money) 
(2) ในกรณีที มีการใช้สิทธิแปลงสภาพ ให้บริษัทจัดการขายหุ้นที ได้รับจากการแปลงสภาพนั นภายใน 30 วัน นับแต่วันที ได้หุ้น
ดังกล่าวมา
การใช้สิทธิแปลงสภาพตาม (2) หมายความว่า การแปลงสภาพแห่งสิทธิในหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้น ไม่ว่าการแปลงสภาพดัง
กล่าวจะเกิดจากการใช้สิทธิแปลงสภาพหรือเกิดจากข้อกําหนดบังคับการแปลงสภาพ

3.12.1.3 เงินฝากในสถาบันการเงินตามกฎหมายไทย

3.12.1.4 สัญญาซื อขายล่วงหน้าที มีตัวแปรเป็นอัตราแลกเปลี ยนเงิน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื อลดความเสี ยง (hedging) ตาม
หลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

3.12.1.5 หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์

3.12.1.6 ทรัพย์สินอื นที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กําหนดเพิ มเติมในอนาคต หรือทรัพย์สินอื นที มีลักษณะทํานองเดียว
กับ 3.12.1.1 – 3.12.1.5 โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

3.12.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในต่างประเทศ : 

บริษัทจัดการอาจลงทุนในทรัพย์สินในต่างประเทศเพื อกองทุนได้เทียบเท่ากับประเภททรัพย์สินในประเทศ โดยกรอบประเทศ
ที ลงทุนต้องมีคุณสมบัติดังนี 
1. มีการเสนอขายในประเทศที มีหน่วยงานกํากับดูแลเป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO หรือประเทศที มีตลาดหลักทรัพย์เป็น
สมาชิกของ WFE 
2. การลงทุนนั นต้องไม่ทําให้การจัดการกองทุนเบี ยงเบนไปจากวัตถุประสงค์ หรือนโยบายการลงทุนของกองทุนและไม่ทําให้
กองทุนขาดทุนเป็นมูลค่าสูงกว่ามูลค่าลงทุน
3. บริษัทจัดการต้องสามารถเข้าถึงข้อมูลเกี ยวกับหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินดังกล่าวเป็นภาษาอังกฤษผ่านระบบอินเตอร์เนตได้
4. มีข้อมูลทางด้านราคาที สะท้อนมูลค่ายุติธรรม โดยเป็นราคาที น่าเชื อถือ อ้างอิงได้ และสอดคล้องตามหลักวิชาการอันเป็นที 
ยอมรับในระดับสากล
5. มีการคุ้มครองประโยชน์ของผู้ลงทุน (investor protection) ที ถือได้ว่าเทียบเท่ากับการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที 
มีลักษณะคล้ายกันในประเทศไทย
6. ลักษณะอื นใดที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจกําหนดเพิ มเติม

3.12.2.1 ตราสารแห่งหนี ต่างประเทศ ได้แก่ หลักทรัพย์หรือตราสารที ออกโดยบุคคลต่างประเทศ และเสนอขายในต่าง
ประเทศ
(1) ตราสารภาครัฐต่างประเทศ อันได้แก่
(1.1) พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี ที รัฐบาลต่างประเทศ องค์การหรือหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศหรือองค์การระหว่าง
ประเทศเป็นผู้ออก หรือผู้ค้ําประกัน
(1.2) พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี ที รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายต่างประเทศเป็นผู้ออก หรือผู้ค้ําประกัน
(2) ตราสารแห่งหนี ภาคเอกชน อันได้แก่ ตราสารแห่งหนี ที ออกโดยนิติบุคคลต่างประเทศ ทั งนี ผู้ลงทุนต้องสามารถเข้าถึง
ข้อมูลเกี ยวกับตราสารแห่งหนี ดังกล่าวเป็นภาษาอังกฤษผ่านระบบอินเตอร์เนตด้วย
(3) ตราสารแห่งหนี อื น อันได้แก่ หน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที เป็นกองทุนรวมตราสารแห่งหนี หรือกองทุนรวมอื น
ที มีนโยบายการลงทุนเฉพาะเงินฝาก ตราสารแห่งหนี หรือทรัพย์สินอื นที สํานักงานให้ความเห็นชอบให้ลงทุนได้ เช่น กองทุน
รวมตลาดเงิน เป็นต้น ซึ งต้องเป็นไปตามเงื อนไขที สํานักงานคณะกํารรมการ ก.ล.ต.ประกาศกําหนด ดังต่อไปนี 
(3.1) ต้องเป็นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที อยู่ภายใต้การกํากับดูแลของหน่วยงานกํากับดูแล
ด้านหลักทรัพย์และตลาดซื อขายหลักทรัพย์ที เป็นสมาชิกสามัญของ International Organizations of Securities 
Commission (IOSCO) หรือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที มีการซื อขายในตลาดซื อขายหลักทรัพย์
ที เป็นสมาชิกของ World Federations of Exchange (WFE) 
(3.2) ต้องเป็นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที มีทรัพย์สินที ลงทุนเป็นประเภทและชนิดเดียวกับ
ทรัพย์สินที กองทุนอาจลงทุนหรือมีไว้ได้ เว้นแต่เป็นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที มีนโยบาย
การลงทุนในทองคําโดยตรง
(3.3) ในกรณีที เป็นการลงทุนหรือมีไว้เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป (retail fund) กองทุน
สํารองเลี ยงชีพ หรือกองทุนส่วนบุคคลรายย่อย หน่วยลงทุนที จะลงทุนหรือมีไว้ได้ ต้องเป็นหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมต่างประเทศที จัดตั งขึ นเพื อผู้ลงทุนทั วไปเช่นกัน
(3.4) ต้องไม่ใช่หน่วยลงทุนของกองทุนรวมประเภทเฮ็ดจ์ฟันด ์(hedge fund)

3.12.2.2 ตราสารหนี ที มีลักษณะคล้ายเงินฝาก ได้แก่ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน บัตรเงินฝาก หรือหุ้นกู้ระยะสั นที 
ออกโดยสถาบันการเงินต่างประเทศ ที ตั งอยู่ในประเทศที กองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินต่างประเทศ ทั งนี ให ้
หมายรวมถึงการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงิน (money market fund) ในต่างประเทศด้วย โดยการ
มีไว้ซึ งเงินฝากหรือตราสารดังกล่าวต้องมีวัตถุประสงค์เพื ออํานวยความสะดวกหรือป้องกันปัญหาในการดําเนินงานใน
ต่างประเทศของกองทุน เช่น เพื อรอการลงทุน หรือเพื อชําระค่าใช้จ่าย หรือเพื อรักษาสภาพคล่องของกองทุนเป็นต้น

3.12.2.3 สัญญาซื อขายล่วงหน้าที มีวัตถุประสงค์ เพื อการลดความเสี ยง (hedging) ตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

3.12.2.4 เงินฝากในสถาบันการเงินต่างประเทศ

3.13.2.5 ใบแสดงสิทธิในประโยชน์ที เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงที มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นพันธบัตร หรือหุ้นกู้ที มิใช่หุ้นกู้อนุพันธ์

3.12.2.6 หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และตราสารของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศ

3.12.2.7 ทรัพย์สินอื นที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กําหนดเพิ มเติมในอนาคตหรือทรัพย์สินอื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับ
ข้อ 3.12.2.1 3.12.2.6 โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน

3.13. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม : 

3.13.1. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นในประเทศ : 

บริษัทจัดการจะลงทุนหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื นเพื อเป็นทรัพย์สินของ
กองทุนรวม ตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนดดังต่อไปนี ในกรณีที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศแก้ไขเปลี ยนแปลงอัตราส่วนการลงทุน
บริษัทจัดการจะลงทุนให้เป็นไปตามประกาศที แก้ไขด้วย

3.13.1.1 บริษัทจัดการอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินดังต่อไปนี เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม โดยไม่จํากัดอัตราส่วน
(1) ตราสารภาครัฐไทย
(2) ตราสารภาครัฐต่างประเทศตามข้อ 3.12.1.2 (2.2) ที มีอันดับความน่าเชื อถืออยู่ในสองอันดับแรก หรือสัญญาซื อขายล่วง
หน้าที มีสินค้าเป็นตราสารดังกล่าว

ในกรณีของกองทุนรวมเปิด มูลค่าของตราสารภาครัฐต่างประเทศตามข้อ (2) เมื อรวมกันแล้วต้องไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่า
ตราสารนั นในแต่ละรุ่น เว้นแต่เป็นกองทุนรวมเปิดที มีการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งล่วงหน้าซึ งระบุเวลาแน่นอน
(auto redemption) 

3.13.1.2 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งตราสารภาครัฐต่างประเทศที นอกเหนือจากข้อ 3.13.1.1 (2) หรือสัญญาซื อขาย
ล่วงหน้าที มีสินค้าเป็นตราสารดังกล่าว เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนได้ โดยมีมูลค่ารวมกันทั งสิ นเมื อคํานวณเฉพาะผู้ออกหรือ
ผู้เป็นคู่สัญญารายนั น ไม่เกินร้อยละ 35 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

การคํานวณอัตราส่วนตามวรรคหนึ ง ให้นับตราสารตามวรรคหนึ งและทรัพย์สินทุกประเภทที ผู้ออกหรือผู้เป็นคู่สัญญารายดัง
กล่าวเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญา ซึ งกองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินเหล่านั น
รวมในอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าวด้วย
ในกรณีของกองทุนรวมเปิด มูลค่าของตราสารภาครัฐต่างประเทศตามวรรคหนึ ง ต้องไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าตราสารนั นใน
แต่ละรุ่น เว้นแต่เป็นกองทุนรวมเปิดที มีการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งล่วงหน้าซึ งระบุเวลาแน่นอน (auto
redemption) 

3.13.1.3 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินดังต่อไปนี ซึ งธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น ธนาคารพาณิชย์
หรือบริษัทเงินทุนรายใดเป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญา เพื อเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนได้ โดยมีมูลค่ารวมกันทั งสิ นเมื อคํานวณเฉพาะธนาคารหรือบริษัทเงินทุนรายนั น ไม่เกินร้อยละ 25 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
(1) ตราสารแห่งหนี ในประเทศ ตามข้อ 13.2.1.1
(2) ตราสารกึ งหนี กึ งทุน ตามข้อ 13.2.1.2 
(3) เงินฝากในสถาบันการเงินตามกฎหมายไทย ตามข้อ 13.2.1.3
(4) สัญญาซื อขายล่วงหน้าตามข้อ 3.12.1.4 ที คู่สัญญามี อันดับความน่าเชื อถืออยู่ในอันดับที สามารถลงทุนได ้(investment
grade)
การคํานวณอัตราส่วนตามวรรคหนึ ง ให้นับตราสารตามวรรคหนึ งและทรัพย์สินตามข้อ 3.13.1.7 (1) ที ธนาคารหรือบริษัทเงิน
ทุนดังกล่าวเป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญา ซึ งกองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้รวมใน
อัตราส่วนดังกล่าว โดยในกรณีของธนาคารพาณิชย์หากธนาคารพาณิชย์นั นเป็นสาขาของธนาคารต่างประเทศให้นําทรัพย์สินที 
นาคารต่างประเทศดังกล่าวเป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้อาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ําประกันหรือคู่สัญญา ซึ งกองทุนได้ลงทุนหรือมี
ไว้รวมในอัตราส่วนดังกล่าวด้วย

ทั งนี ในกรณีที กองทุนมีเงินฝากในนิติบุคคลตามวรรคหนึ ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื อการดําเนินงานของกองทุน มิให้นับมูลค่าของ
เงินฝากดังกล่าวรวมในอัตราส่วนตามวรรคหนึ ง

3.13.1.4 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินดังต่อไปนี ที บุคคลใดเป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลัก
หลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญา เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนได้ โดยมีมูลค่ารวมกันทั งสิ นเมื อคํานวณเฉพาะผู้ออก ผู้สั งจ่าย
ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญารายนั น ไม่เกินร้อยละ 25 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
(1) ตราสารแห่งหนี ในประเทศตามข้อ 3.12.1.1 
(2) ตราสารกึ งหนี กึ งทุนตามข้อ 3.12.1.3 
(3) สัญญาซื อขายล่วงหน้า ตามข้อ 3.12.1.4 ที คู่สัญญามีอันดับความน่าเชื อถืออยู่ในอันดับที สามารถลงทุนได ้(investment
grade) 
ตราสารแห่งหนี ตาม (1) มิให้หมายความรวมถึงหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที ถูกจัดให้เป็นตราสารแห่งหนี ตามข้อ 3.12.1.1

3.13.1.5 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินที กลุ่มกิจการใดเป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้คํ้า
ประกัน หรือคู่สัญญา เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนได้ โดยมีมูลค่ารวมกันทั งสิ นของกลุ่มกิจการนั นไม่เกินอัตราอย่างใดอย่าง
หนึ งดังต่อไปนี แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า
(1) ร้อยละสามสิบของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน
(2) อัตราที คํานวณได้จากนํ้าหนักของกลุ่มกิจการดังกล่าวในตัวชี วัด (benchmark) ของกองทุนนั นรวมกับร้อยละสิบของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนนั น ทั งนี ตัวชี วัดดังกล่าวต้องเป็นดัชนีหรือองค์ประกอบของดัชนี ที มีการเผยแพร่อย่างกว้างขวาง
และสอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนั น

3.13.1.6 การลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินที บริษัทในกลุ่มกิจการใดเป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย หรือคู่สัญญา เพื อเป็นทรัพย์สินของกอง
ทุน หากทรัพย์สินดังกล่าวเป็นองค์ประกอบที ใช้ในการคํานวณตัวชี วัด (benchmark) ของกองทุนนั น บริษัทจัดการอาจลงทุน
หรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินดังกล่าวโดยมีมูลค่ารวมกันทั งสิ นเมื อคํานวณเฉพาะผู้ออก ผู้สั งจ่าย หรือคู่สัญญารายนั น ไม่เกินอัตราที 
คํานวณได้จากนํ้าหนักของทรัพย์สินดังกล่าวในตัวชี วัดรวมกับร้อยละสิบของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั งนี เฉพาะใน
กรณีที อัตราดังกล่าวสูงกว่าอัตราส่วนที กําหนดไว้ในข้อ 3.13.1.3 และข้อ 3.13.1.4 แล้วแต่กรณี
มิให้นําความในข้อ 3.13.1.3 และข้อ 3.13.1.4 มาใช้บังคับกับกรณีตามวรรคหนึ ง

3.13.1.7 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินอื นนอกเหนือจากกรณีที กําหนดไว้ในข้อ 3.13.1.2 ข้อ 3.13.1.3 และ
ข้อ 3.13.1.4 เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมตามอัตราส่วนดังต่อไปนี 
(1) การลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินดังกล่าวซึ งบุคคลใดเป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่
สัญญา ต้องมีมูลค่ารวมกันทั งสิ นเมื อคํานวณเฉพาะผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญา
รายนั น ไม่เกินร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
(2) การลงทุนในหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินตาม (1) เมื อคํานวณรวมทุกบุคคลที เป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง
ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญาแล้วต้องมีมูลค่ารวมกันทั งสิ นไม่เกินร้อยละ15 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

3.13.1.8 ในกรณีของกองทุนรวม ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมลงทุนหรือมีไว้ซึ งเงินฝาก บัตรเงินฝาก ตั วแลกเงิน หรือตั ว
สัญญาใช้เงิน ที ธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ บรรษัทตลาดรอง
สินเชื อที อยู่อาศัย หรือสถาบันการเงินที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น เป็นผู้ออกหรือคู่สัญญา เป็นจํานวนที มีมูลค่ารวมโดยเฉลี ย
ในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 45 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

อัตราส่วนตามวรรคหนึ งมิให้นํามาใช้บังคับกับกองทุนรวมที มีการกําหนดอายุโครงการตั งแต่หนึ งปีขึ นไป ทั งนี เฉพาะในระยะ
เวลาหกเดือนก่อนวันครบกําหนดอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม
ในกรณีที เงินฝากหรือตราสารแห่งหนี ที มีลักษณะคล้ายเงินฝากที กองทุนรวมลงทุนในหรือมีไว้เกินอัตราส่วนที กําหนดตามวรรค
หนึ ง ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินดังกล่าวให้มีมูลค่ารวมโดยเฉลี ยไม่เกินร้อยละ 45 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมภายในสามสิบวันนับแต่วันสิ นรอบปีบัญชีนั น ทั งนี ให้คํานวณอัตราส่วนการลงทุนหรือมีไว้ซึ ง
ทรัพย์สินดังกล่าวโดยเฉลี ยตั งแต่วันแรกของรอบปีบัญชีนั นจนถึงวันที ทรัพย์สินนั นมีมูลค่าเป็นไปตามอัตราส่วนดังกล่าว

เมื อบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ปฏิบัติตามวรรคสามแล้ว ให้บริษัทรายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมทราบภายใน
วันทําการถัดจากวันที ทรัพย์สินนั นมีมูลค่ารวมโดยเฉลี ยไม่เกินร้อยละ 45 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม เพื อให้ผู้
ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ตรวจสอบการปฏิบัติดังกล่าว ทั งนี บริษัทต้องดําเนินการให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน
รวมแจ้งให้สํานักงานทราบภายในห้าวันนับแต่วันที ได้รับรายงานจากบริษัทด้วย

หากบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถปฏิบัติตามวรรคสามได้ สํานักงานอาจสั งให้บริษัทเลิกกองทุนรวมนั น

3.13.1.9 ในกรณีที มีเหตุจําเป็นและสมควร เพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนอันเนื องมาจากปัญหาความผันผวน
(fluctuation) ของตลาดเงินและตลาดทุนในวงกว้างในรอบปีบัญชีใด บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจขอผ่อนผันต่อสํานักงาน
เพื อไม่ต้องนําการลงทุนในหรือมีไว้ซึ งเงินฝาก บัตรเงินฝาก ตั วแลกเงิน หรือตั วสัญญาใช้เงิน ในช่วงเวลาที เกิดความผันผวนดัง
กล่าวมารวมคํานวณอัตราส่วนการลงทุนตามข้อ 3.13.1.8 ได้สําหรับรอบปีบัญชีนั น

3.13.1.10 บริษัทจัดการอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ งสัญญาซื อขายล่วงหน้า ที มีวัตถุประสงค์เพื อการลดความเสี ยง (hedging)
เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนได้ โดยไม่เกินมูลค่าความเสี ยงทั งหมดที กองทุนมีอยู่

3.13.1.11 การคํานวณมูลค่าการลงทุนหรือมีไว้ซึ งสัญญาซื อขายล่วงหน้าเพื อการคํานวณอัตราส่วนการลงทุน ตามข้อ
3.13.1.2 ข้อ 3.13.1.3 และข้อ 3.13.1.4 ให้นับมูลค่าที คู่สัญญาอีกผ่ายหนึ งมีหน้าที ต้องชําระตามสัญญาซื อขายล่วงหน้า รวม
คํานวณในอัตราส่วนของบุคคลที เป็นคู่สัญญาดังกล่าว เว้นแต่กรณีที กองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้ซึ งสัญญานั น ในศูนย์ซื อขาย
สัญญาซื อขายล่วงหน้า บริษัทจัดการไม่ต้องคํานวณมูลค่าและอัตราส่วนตามที กําหนดในข้อดังกล่าว

3.13.1.12 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนได้
โดยมีมูลค่าไม่เกินร้อยละ 25 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

3.13.1.13 บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งหน่วยลงทุนและใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหน่วยลงทุนเพื อเป็น
ทรัพย์สินของกองทุนรวมได้ ไม่เกินอัตราส่วนดังต่อไปนี ทั งนี การลงทุนดังกล่าวไม่รวมถึงหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย์
(1) ลงทุนหรือมีไว้ซึ งหน่วยลงทุนและใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหน่วยลงทุนของแต่ละกองทุนรวมที บริษัทจัดการอื นเป็นผู้รับ
ผิดชอบดําเนินการ ไม่เกินร้อยละ 25 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของแต่ละกองทุนรวมที บริษัทจัดการเป็นผู้รับผิดชอบดําเนินการ
(2) ลงทุนหรือมีไว้ซึ งหน่วยลงทุนและใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหน่วยลงทุนของทุกกองทุนรวมที บริษัทจัดการอื นเป็นผู้รับผิด
ชอบดําเนินการ ไม่เกินร้อยละ 25 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของแต่ละกองทุนรวมที บริษัทจัดการเป็นผู้รับผิดชอบดําเนินการ

3.13.1.14 บริษัทจัดการอาจทําธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืนในนามกองทุนได้ โดยมีมูลค่าธุรกรรมรวมกันทั งสิ นไม่เกิน
ร้อยละ 25 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

3.13.1.15 การลงทุนในหรือมีไว้ซึ งธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืน ให้บริษัทจัดการคํานวณอัตราส่วนการลงทุนตาม
ข้อ3.13.1.3 และ 3.13.1.4 ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 
(1) ในกรณีที มูลค่ารวมของหลักทรัพย์ หรือตราสารแห่งหนี ที ซื อและที โอนมาเพื อดํารงมูลค่าธุรกรรมตามประกาศกําหนด (ถ้า
มี) ณ สิ นวันไม่น้อยกว่ามูลค่าธุรกรรม ให้นําหลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนี ดังกล่าวมาคํานวณอัตราสาวนการลงทุนเท่ากับ
มูลค่าธุรกรรม ทั งนี บริษัทจัดการไม่ต้องนําธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืนมาคํานวณอัตราส่วนการลงทุนที คู่สัญญา
(2) ในกรณีมูลค่ารวมของหลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนี ที ซื อและที โอนมาเพื อดํารงมูลค่าธุรกรรมตามประกาศกําหนด (ถ้าม)ี 
ณ สิ นวัน น้อยกว่ามูลค่าธุรกรรม ให้คํานวณอัตราส่วนการลงทุนดังต่อไปนี 
(ก) นําหลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนี ดังกล่าวมาคํานวณอัตราส่วนการลงทุนเท่ากับมูลค่าหลักทรัพย์ หรือตราสารแห่งหนี นั น
ตามราคาตลาด และ
(ข) นําธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืนมาคํานวณอัตราส่วนการลงทุนที คู่สัญญาเท่ากับส่วนต่างของมูลค่าธุรกรรมกับมูลค่า
หลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนี นั นตามราคาตลาด
(3) ในกรณีเป็นธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืนตามสัญญาที มีข้อกําหนดให้คํานวณมูลค่าหลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนี ที 
ซื อและมูลค่าธุรกรรมรวมเป็นยอดสุทธิของธุรกรรมทั งหมดที กองทุนมีอยู่กับคู่สัญญารายเดียวกัน และที สัญญากําหนดให้
สามารถบังคับชําระหนี ตามธุรกรรมใดธุรกรรมหนึ งจากหลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนี ที ซื อหรือทรัพย์สินที โอนเพื อดํารงมูลค่า
ธุรกรรมตามประกาศกําหนด (ถ้ามี) ของธุรกรรมอื นได้ ให้คํานวณอัตราส่วนการลงทุนดังนี 
(ก) ในกรณีที มูลค่ารวมของหลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนี ที ซื อและที โอนมา เพื อดํารงมูลค่าธุรกรรมตามประกาศกําหนด (ถ้า
มี) ณ สิ นวันของแต่ละธุรกรรม มีมูลค่าไม่น้อยกว่ามูลค่าธุรกรรมแต่ละธุรกรรมนั น ให้คํานวณอัตราสาวนการลงทุนตามหลัก
เกณฑ์ในข้อ (1) 
(ข) ในกรณีที มูลค่ารวมของหลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนี ที ซื อและที โอนมา เพื อดํารงมูลค่าธุรกรรมตามประกาศกําหนด(ถ้า
มี) ณ สิ นวันของแต่ละธุรกรรม มีมูลค่าน้อยกว่ามูลค่าธุรกรรมแต่ละธุรกรรม ให้คํานวณอัตราส่วนการลงทุนตามหลักเกณฑ์ใน
ข้อ (2) 
(ค) ในกรณีที บางธุรกรรมที มูลค่ารวมของหลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนี ที ซื อและที โอนมาเพื อดํารงมูลค่าธุรกรรมตามประกาศ
กําหนด (ถ้ามี) ณ สิ นวันน้อยกว่ามูลค่าธุรกรรม ให้บริษัทจัดการนําหลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนี ที ซื อของธุรกรรม ที มูลค่า
รวมของหลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนี ที ซื อและที โอนมา เพื อดํารงมูลค่าธุรกรรมตามประกาศกําหนด (ถ้าม)ี ณ สิ นวันไม่น้อย
กว่ามูลค่าธุรกรรม มาคํานวณอัตราส่วนการลงทุนเพิ มเติมเพื อชดเชยส่วนต่างของมูลค่าธุรกรรมกับมูลค่ารวมของหลักทรัพย์
หรือตราสารแห่งหนี ที ซื อและที โอนมา เพื อดํารงมูลค่าธุรกรรมตามประกาศกําหนด (ถ้ามี) ณ สิ นวันของธุรกรรมแรก ทั งนี หาก
ภายหลังการชดเชยส่วนต่างข้างต้น มูลค่าสุทธิของทุกหลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนี ที ซื อโดยมีสัญญาขายคืนยังคงน้อยกว่า
มูลค่าสุทธิของทุกธุรกรรม ให้นําธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืนมาคํานวณอัตราส่วนการลงทุนที คู่สัญญาเท่ากับส่วนต่าง
ดังกล่าว

3.13.1.16 บริษัทจัดการอาจทําธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ของกองทุนได้ โดยมีมูลค่าธุรกรรมรวมกันทั งสิ นไม่เกินร้อยละ
25 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั งนี การคํานวณมูลค่าธุรกรรมดังกล่าว ให้บริษัทจัดการคํานวณโดยใช้มูลค่าหลัก
ทรัพย์ที ให้ยืม รวมผลประโยชน์ที พึงได้รับจนถึงวันที คํานวณมูลค่าธุรกรรมดังกล่าว

ในกรณีที ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ในขณะที กองทุนเข้าทําธุรกรรม มีมูลค่าไม่เกินอัตราส่วนที กําหนดในวรรคหนึ ง หากต่อ
มาธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์นั นมีมูลค่าเกินอัตราส่วนดังกล่าวโดยมิได้เกิดจากการทําธุรกรรมเพิ มเติม บริษัทจัดการจะยังคง
มีไว้ซึ งธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ดังกล่าวต่อไปก็ได้

ให้บริษัทจัดการจัดทํารายงานโดยระบุวันที ทรัพย์สินนั นมีมูลค่าเกินอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดพร้อมสาเหตุ และส่งรายงาน
ดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมทราบภายในสามวันทําการนับแต่วันที ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์นั นมีมูลค่า
เกินอัตราส่วนที กําหนด พร้อมทั งจัดทําสําเนารายงานดังกล่าวไว้ที บริษัทจัดการเพื อให้สํานักงานสามารถตรวจสอบได้

3.13.1.17 ให้บริษัทจัดการคํานวณอัตราส่วนการลงทุนหรือมีไว้ซึ งใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิง
ไทย หน่วยลงทุนของกองทุนรวมพันธบัตรเอเชีย หรือธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 
(1) ในกรณีของใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย ให้นับมูลค่าของหลักทรัพย์อ้างอิงของใบแสดง
สิทธิดังกล่าว รวมในอัตราส่วนสําหรับหลักทรัพย์อ้างอิงดังกล่าวที กําหนดในโครงการนี โดยถือเสมือนหนึ งว่ากองทุนได้ลงทุน
หรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์อ้างอิงนั นโดยตรง ทั งนี บริษัทจัดการอาจไม่นับมูลค่าของใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที เกิดจากหลัก
ทรัพย์อ้างอิงไทยรวมในอัตราส่วนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญาที กําหนดตามข้อ 3.13.1.2 3.13.1.3 3.7.1.4
และข้อ 3.13.1.7 ก็ได้

มูลค่าของหลักทรัพย์อ้างอิงที นํามาคํานวณรวมในอัตราส่วนตามวรรคหนึ งให้มีมูลค่าเท่ากับมูลค่าใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์
ที เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทยที กองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้

(2) ในกรณีของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมพันธบัตรเอเชียบริษัทจัดการจะคํานวณอัตราส่วนการลงทุนโดยวิธีใดวิธีหนึ งดังต่อ
ไปนี 
(ก) นับมูลค่าของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมพันธบัตรเอเชียที กองทุนได้ลงทุนในหรือมีไว้ซึ งหน่วยลงทุนดังกล่าว หรือ
(ข) นับมูลค่าของทรัพย์สินที กองทุนรวมพันธบัตรเอเชียดังกล่าวลงทุนหรือมีไว้ รวมในอัตราส่วนสําหรับทรัพย์สินที กําหนดไว้
ในโครงการนี โดยถือเสมือนหนึ งว่ากองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินนั นโดยตรง
(3) ในกรณีของธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ บริษัทจัดการจะคํานวณอัตราส่วนการลงทุนใน หรือมีไว้ซึ งการให้ยืมหลักทรัพย์
โดยให้นับมูลค่าทรัพย์สินที ให้ยืมรวมในอัตราส่วนสําหรับหลักทรัพย์ที กําหนดไว้ในข้อ 3.13.1.2 3.13.1.3 3.13.1.4 และ
3.13.1.7 โดยถือเสมือนหนึ งว่ากองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์นั นอยู่ ทั งนี บริษัทจัดการอาจไม่นับรวมในอัตราส่วนที 
คํานวณตามคู่สัญญาที กําหนดตามข้อ 3.13.1.2 3.13.1.3 3.13.1.4 และ 3.13.1.7 ก็ได้

3.13.1.18 ในการคํานวณอัตราส่วนตามข้อ 3.13.1.2 และ ข้อ 3.13.1.3 ให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี รวม
ทั งเงื อนไขตามข้อ 3.13.1.18 ด้วย
(1) ในกรณีที ทรัพย์สินดังกล่าวมีผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกัน บริษัทจัดการจะคํานวณอัตราส่วนที ผู้ออก
ทรัพย์สินหรือผู้ที เป็นคู่สัญญาดังกล่าว หรือคํานวณอัตราส่วนผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกัน แล้วแต่กรณีก็ได้
(2) ในกรณีที ทรัพย์สินมีบุคคลมากกว่าหนึ งรายเป็นผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกัน บริษัทจัดการจะเลือก
คํานวณอัตราส่วนที ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกันรายใดรายหนึ งก็ได้

3.13.1.19 การคํานวณอัตราส่วนที ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกันตามข้อ 3.13.1.14 จะทําได้ต่อเมื อบุคคลดัง
กล่าวได้ทําการรับรองตลอดไป รับอาวัลทั งจํานวน สลักหลังโอนประเภทมีสิทธิไล่เบี ยโดยไม่มีข้อกําหนดลบล้างหรือจํากัด
ความรับผิดของผู้สลักหลัง หรือค้ําประกันต้นเงินและดอกเบี ยเต็มจํานวนแบบไม่มีเงื อนไข

3.13.1.20 ในกรณีที ตราสารแห่งหนี หรือ ตราสารกึ งหนี กึ งทุน ในขณะที ลงทุนหรือในขณะที ได้มาเป็นทรัพย์สินของกองทุน มี
มูลค่าไม่เกินอัตราส่วนที กําหนดข้างต้น หากต่อมาตราสารแห่งหนี หรือตราสารกึ งหนี กึ งทุนนั น มีมูลค่าเกินอัตราส่วนดังกล่าว
โดยสาเหตุถูกปรับลดอันดับความน่าเชื อถือ ให้บริษัทดําเนินการแก้ไขอัตราส่วนให้เป็นไปตามที กําหนด ภายใน 30 วันนับแต่
วันที มีการประกาศให้ทราบถึงเหตุดังกล่าว เว้นแต่ในกรณีที มีเหตุจําเป็นและสมควรโดยได้รับผ่อนผันจากสํานักงาน

3.13.1.21 ในกรณีที ทรัพย์สินในขณะที ลงทุนหรือในขณะที ได้มาเป็นทรัพย์สินของกองทุน มีมูลค่าไม่เกินอัตราส่วนที กําหนด
ข้างต้น หากต่อมามีมูลค่าเกินอัตราส่วนดังกล่าวจากการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น บริษัทจัดการจะยังคงมีไว้ซึ งทรัพย์สินดัง
กล่าวต่อไป ก็ได้ให้บริษัทจัดการจัดทํารายงานโดยระบุชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินตามวรรคหนึ ง และ
วันที ทรัพย์สินนั นมีมูลค่าเกินอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดพร้อมสาเหตุ และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกอง
ทุนรวมทราบ ภายในสามวันทําการนับแต่วันที ทรัพย์สินนั นมีมูลค่าเกินอัตราส่วนที กําหนด พร้อมทั งจัดทําสําเนารายงานดัง
กล่าวไว้ที บริษัทจัดการ เพื อให้สํานักงานสามารถตรวจสอบได้

3.13.1.22 ในกรณีที การรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นเป็นผลให้กองทุนรวมเป็นผู้ถือหุ้นที บริษัทใดเป็นผู้ออก เพื อเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนรวม เมื อรวมกันทุกกองทุนรวมที บริษัทจัดการเป็นผู้รับผิดชอบดําเนินการเกินกว่าร้อยละ 25 ของจํานวนหุ้นที 
จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของบริษัทนั น บริษัทจัดการจะดําเนินการตามประกาศที สน. 24/2552 เรื อง การลงทุนและการมีไว้
เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุน ลงวันที  28 กรกฎาคม 2552 ดังนี คือ
(1) ปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศที กําหนดให้บริษัทจัดการสามารถรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นได้
(2) งดเว้นการใช้สิทธิออกเสียงในหุ้นจํานวนที เกินอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าว เว้นแต่กรณีที มีเหตุ
จําเป็นและสมควรโดยได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน และ
(3) กรณีที เป็นหุ้นของบริษัทจดทะเบียน และการได้มาซึ งหุ้นของบริษัทดังกล่าว เป็นผลให้กองทุนได้มา หรือเป็นผู้ถือหุ้นของ
บริษัทนั นจนถึงหรือข้ามจุดที ต้องทําคําเสนอซื อ บริษัทจัดการต้องดําเนินการเพื อให้ได้รับการยกเว้นการทําคําเสนอซื อโดย
การลดสัดส่วนการถือหุ้นหรือลดการมีอํานาจควบคุม หรือยื นคําขอผ่อนผันการทําคําเสนอซื อ ตามประกาศคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื อครอบงํากิจการ ทั งนี การ
ลดสัดส่วนการถือหุ้นดังกล่าว ให้บริษัทจัดการลดสัดส่วนตามสัดส่วนของหุ้นของบริษัทจดทะเบียนที แต่ละกองทุนได้มาจาก
การรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น

3.13.1. 23 ในกรณีที ทรัพย์สินในขณะที ลงทุนหรือในขณะที ได้มาเป็นทรัพย์สินของกองทุน มีมูลค่าไม่เกินอัตราส่วนที กําหนด
ข้างต้น หากต่อมามีมูลค่าเกินอัตราส่วนดังกล่าวโดยไม่เข้าลักษณะตามข้อ 3.13.1.6 ข้อ 3.13.1.17  19 และการเกิน
อัตราส่วนดังกล่าวมิได้เกิดจากการลงทุนหรือได้ทรัพย์สินมาเพิ มเติม บริษัทจัดการจะยังคงมีไว้ซึ งทรัพย์สินดังกล่าวต่อไปก็ได้

ให้บริษัทจัดการจัดทํารายงานโดยระบุชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินตามวรรคหนึ ง และวันที ทรัพย์สินนั น
มีมูลค่าเกินอัตราส่วนที กําหนดพร้อมสาเหตุ และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ทราบภายในสามวัน
ทําการ
นับแต่วันที ทรัพย์สินนั นมีมูลค่าเกินอัตราส่วนที กําหนด พร้อมทั งจัดทําสําเนารายงานดังกล่าวไว้ที บริษัทจัดการเพื อให้สํานักงาน
สามารถตรวจสอบได้

3.13.1.24 ข้อจํากัดการลงทุนข้างต้นจะไม่นํามาบังคับใช้ในกรณีที ปรากฏเหตุตามหัวข้อ “การเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม”
และบริษัทจัดการต้องดําเนินการเพื อเลิกกองทุนตามหัวข้อ “การดําเนินการของบริษัทจัดการเมื อเลิกกองทุนรวม”

สรุปอัตราส่วนการลงทุน : 

1. Total noninvestment grade : ลงทุนไม่เกินร้อยละ 100.00 
2. Noninvestment grade company limit : ลงทุนไม่เกินร้อยละ 25.00 
3. Investment grade company limit : ลงทุนไม่เกินร้อยละ 25 
4. Financial institution company limit : ลงทุนไม่เกินร้อยละ 25 
5. Individual fund limit : ลงทุนไม่เกินร้อยละ 25.00 
6. Total fund limit : ลงทุนไม่เกินร้อยละ 25.00 

3.13.2. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นในต่างประเทศ : 

สําหรับกองทุนที มีการลงทุนหรือเข้าเป็นคู่สัญญาในต่างประเทศ ให้บริษัทจัดการลงทุนหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นเพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุน ตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดดังต่อไปนี เพิ มเติมด้วย ทั งนี อัตราส่วนที คํานวณ
ตามประเภททรัพย์สิน ข้อกําหนดในการคํานวณอัตราส่วน และการดําเนินการเมื อมีเหตุที ทําให้ไม่เป็นไปตาม
อัตราส่วน ให้เป็นไปตามที กําหนดในข้อ 3.13.1. โดยอนุโลม

3.13.2.1 บริษัทจัดการอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินดังต่อไปนี เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม โดยไม่จํากัดอัตราส่วน
(1) เงินฝากในสถาบันการเงินต่างประเทศหรือตราสารหนี ที มีลักษณะคล้ายเงินฝากในต่างประเทศตามข้อ 3.12.2.2 ที มี
วัตถุประสงค์เพื อการดําเนินงาน
(2) ตราสารภาครัฐต่างประเทศตามข้อ 3.12.2.1 (1) ที มีอันดับความน่าเชื อถืออยู่ในสองอันดับแรก หรือสัญญาซื อขายล่วง
หน้าที มีสินค้าเป็นตราสารดังกล่าว
ในกรณีของกองทุนรวมเปิด มูลค่าของตราสารภาครัฐต่างประเทศตามข้อ (2) เมื อรวมกันแล้วต้องไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่า
ตราสารนั นในแต่ละรุ่น เว้นแต่เป็นกองทุนรวมเปิดที มีการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งล่วงหน้าซึ งระบุเวลาแน่นอน
(auto redemption) 

3.13.2.2 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งตราสารภาครัฐต่างประเทศที นอกเหนือจากข้อ 3.13.2.1 (2)หรือสัญญาซื อขาย
ล่วงหน้าที มีสินค้าเป็นตราสารดังกล่าว เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนได้โดยมีมูลค่ารวมกันทั งสิ นเมื อคํานวณเฉพาะผู้ออกหรือผู้
เป็นคู่สัญญารายนั น ไม่เกินร้อยละ 35 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั งนี ให้นับรวมกับอัตราส่วนการลงทุนในประเทศ
ด้วย

ในกรณีของกองทุนรวมเปิด มูลค่าของตราสารภาครัฐต่างประเทศตามวรรคหนึ ง ต้องไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าตราสารนั นใน
แต่ละรุ่น เว้นแต่เป็นกองทุนรวมเปิดที มีการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งล่วงหน้าซึ งระบุเวลาแน่นอน (auto
redemption) 

การคํานวณอัตราส่วนตามวรรคหนึ ง ให้นับตราสารตามวรรคหนึ งและทรัพย์สินทุกประเภทที ผู้ออกหรือผู้เป็นคู่สัญญารายดัง
กล่าวเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญา ซึ งกองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินเหล่านั น
รวมในอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าวด้วย

3.13.2.3 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งเงินฝากในสถาบันการเงินต่างประเทศที มีอันดับความน่าเชื อถืออยู่ในอันดับที 
สามารถลงทุนได้ โดยมีมูลค่ารวมกันทั งสิ นเมื อคํานวณเพาะสถาบันการเงินต่างประเทศรายนั น ไม่เกินร้อยละ 25 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

การคํานวณอัตราส่วนตามวรรคหนึ ง ให้นับมูลค่าของทรัพย์สินที กองทุนลงทุนหรือมีไว้ดังต่อไปนี รวมในอัตราส่วนดังกล่าว
1. ทรัพย์สินตามข้อ 3.13.2.4 วรรคหนึ ง และข้อ3.13.2.7 (1) ที สถาบันการเงินต่างประเทศรายเดียวกันเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู ้
รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญา
2. ทรัพย์สินตามข้อ 3.13.1.3 ข้อ 3.13.2.4 และข้อ 3.13.2.7 (1) ที ธนาคารพาณิชย์ซึ งเป็นสาขาของสถาบันการเงินต่าง
ประเทศรายนั นเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญา
ในกรณีที กองทุนมีเงินฝากตามวรรคหนึ ง หรือวรรคสอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื อการดําเนินงานของกองทุน ให้นับมูลค่าของเงิน
ฝากดังกล่าวรวมในอัตราส่วนตามวรรคหนึ ง

3.13.2.4 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินดังต่อไปนี ที บุคคลใดเป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลัก
หลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญา เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนได้ โดยมีมูลค่ารวมกันทั งสิ นเมื อคํานวณเฉพาะผู้ออก ผู้สั งจ่าย
ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญารายนั น ไม่เกินร้อยละ 25 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั งนี 
ให้นับรวมกับอัตราส่วนการลงทุนในประเทศด้วย
(1) ตราสารแห่งหนี ต่างประเทศตามข้อ 3.12.2.1 
(2) หน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศตามข้อ 3.12.2.1 (3) 
(3) สัญญาซื อขายล่วงหน้า ตามข้อ 3.12.2.3 ที คู่สัญญามีอันดับความน่าเชื อถืออยู่ในอันดับที สามารถลงทุนได ้(investment
grade) 
(4) เงินฝากในสถาบันการเงินต่างประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื อการลงทุน
(5) ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิง ที มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นพันธบัตร หรือหุ้นกู้ที ไม่ใช่หุ้นกู้อนุพันธ์
ตามข้อ 13.2.2.5 ทั งนี เฉพาะที มีอันดับความน่าเชื อถืออยู่ในอันดับที สามารถลงทุนได ้(investment grade)
(6) หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และตราสารของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศ ตามข้อ 13.2.2.6

3.13.2.5 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินที กลุ่มกิจการใดเป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้คํ้า
ประกัน หรือคู่สัญญา เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนได้ โดยมีมูลค่ารวมกันทั งสิ นของกลุ่มกิจการนั นไม่เกินอัตราอย่างใดอย่าง
หนึ งดังต่อไปนี แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า
(1) ร้อยละสามสิบของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน
(2) อัตราที คํานวณได้จากนํ้าหนักของกลุ่มกิจการดังกล่าวในตัวชี วัด (benchmark) ของกองทุนนั นรวมกับร้อยละสิบของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนนั น ทั งนี ตัวชี วัดดังกล่าวต้องเป็นดัชนีหรือองค์ประกอบของดัชนี ที มีการเผยแพร่อย่างกว้างขวาง
และสอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนั น

3.13.2.6 การลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินที บริษัทในกลุ่มกิจการใดเป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย หรือคู่สัญญา เพื อเป็นทรัพย์สินของกอง
ทุน หากทรัพย์สินดังกล่าวเป็นองค์ประกอบที ใช้ในการคํานวณตัวชี วัด (benchmark) ของกองทุนนั น บริษัทจัดการอาจลงทุน
หรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินดังกล่าวโดยมีมูลค่ารวมกันทั งสิ นเมื อคํานวณเฉพาะผู้ออก ผู้สั งจ่าย หรือคู่สัญญารายนั น ไม่เกินอัตราที 
คํานวณได้จากนํ้าหนักของทรัพย์สินดังกล่าวในตัวชี วัดรวมกับร้อยละสิบของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั งนี เฉพาะใน
กรณีที อัตราดังกล่าวสูงกว่าอัตราส่วนที กําหนดไว้ในข้อ 3.13.2.2 ข้อ 3.13.2.4 และข้อ 3.13.2.7 แล้วแต่กรณี

มิให้นําความในข้อ 3.13.2.2 ข้อ 3.13.2.4 และข้อ 3.13.2.7 มาใช้บังคับกับกรณีตามวรรคหนึ ง

3.13.2.7 บริษัทจัดการอาจลงทุน หรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินอื นนอกเหนือจากกรณีที กําหนดไว้ในข้อ 3.13.2.2  3.13.2.3 และข้อ
3.13.2.4 เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมตามอัตราส่วนดังต่อไปนี 
(1) การลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินดังกล่าวซึ งบุคคลใดเป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่
สัญญา ต้องมีมูลค่ารวมกันทั งสิ นเมื อคํานวณเฉพาะผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญา
รายนั น ไม่เกินร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
(2) การลงทุนในหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินตาม (1) เมื อคํานวณรวมทุกบุคคลที เป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง
ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญาแล้วต้องมีมูลค่ารวมกันทั งสิ นไม่เกินร้อยละ15 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

3.13.2.8 ในกรณีของกองทุนรวม ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมลงทุนหรือมีไว้ซึ งเงินฝาก บัตรเงินฝาก ตั วแลกเงิน หรือตั ว
สัญญาใช้เงิน ที ธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ บรรษัทตลาดรอง
สินเชื อที อยู่อาศัย หรือสถาบันการเงินที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น หรือธนาคารต่างประเทศเป็นผู้ออกหรือคู่สัญญา เป็นจํานวน
ที มีมูลค่ารวมโดยเฉลี ยไม่เกิน ร้อยละ 45 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ในรอบระยะเวลาบัญชี หรือในรอบอายุ
ของกองทุนรวมสําหรับกองทุนรวมที มีอายุน้อยกว่า 1 ปีแล้วแต่กรณี โดยให้นับรวมเงินฝากในประเทศและต่างประเทศ ทั งนี 
ไม่ว่ากรณีใด มิให้คํานวณเงินฝากในบัญชีเงินฝากเพื อการดําเนินงานของกองทุนเข้าในอัตราส่วนดังกล่าว
อัตราส่วนตามวรรคหนึ งมิให้นํามาใช้บังคับกับกองทุนรวมที มีการกําหนดอายุโครงการตั งแต่หนึ งปีขึ นไป ทั งนี เฉพาะในระยะ
เวลาหกเดือนก่อนวันครบกําหนดอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม
ในกรณีที เงินฝากหรือตราสารแห่งหนี ที มีลักษณะคล้ายเงินฝากที กองทุนรวมลงทุนในหรือมีไว้เกินอัตราส่วนที กําหนดตามวรรค
หนึ ง ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินดังกล่าวให้มีมูลค่ารวมโดยเฉลี ยไม่เกินร้อยละ 45 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมภายในสามสิบวันนับแต่วันสิ นรอบปีบัญชีนั น ทั งนี ให้คํานวณอัตราส่วนการลงทุนหรือมีไว้ซึ ง
ทรัพย์สินดังกล่าว โดยเฉลี ยตั งแต่วันแรกของรอบปีบัญชีนั นจนถึงวันที ทรัพย์สินนั นมีมูลค่าเป็นไปตามอัตราส่วนดังกล่าว
เมื อบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ปฏิบัติตามวรรคสามแล้ว ให้บริษัทรายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมทราบภายใน
วันทําการถัดจากวันที ทรัพย์สินนั นมีมูลค่ารวมโดยเฉลี ยไม่เกินร้อยละ 45 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม เพื อให้ผู้
ดูแลผล ประโยชน์ของกองทุนรวม ตรวจสอบการปฏิบัติดังกล่าว ทั งนี บริษัทต้องดําเนินการให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน
รวมแจ้งให้สํานักงานทราบภายในห้าวันนับแต่วันที ได้รับรายงานจากบริษัทด้วย
หากบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถปฏิบัติตามวรรคสามได้ สํานักงานอาจสั งให้บริษัทเลิกกองทุนรวมนั น

3.13.2.9 ในกรณีที มีเหตุจําเป็นและสมควร เพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนอันเนื องมาจากปัญหาความผันผวน
(fluctuation) ของตลาดเงินและตลาดทุนในวงกว้างในรอบปีบัญชีใด บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจขอผ่อนผันต่อสํานักงาน
เพื อไม่ต้องนําการลงทุนในหรือมีไว้ซึ งเงินฝาก บัตรเงินฝาก ตั วแลกเงิน หรือตั วสัญญาใช้เงิน ในช่วงเวลาที เกิดความผันผวนดัง
กล่าวมารวมคํานวณอัตราส่วนการลงทุนตามข้อ 3.13.2.8 ได้สําหรับรอบปีบัญชีนั น

3.13.2.10 บริษัทจัดการอาจลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้าที มีคู่สัญญาเป็นศูนย์ซื อขายสัญญาซื อขายล่วงหน้าโดยไม่จํากัด
อัตราส่วนของคู่สัญญา

3.13.2.11 การคํานวณมูลค่าการลงทุนหรือมีไว้ซึ งสัญญาซื อขายล่วงหน้าเพื อการคํานวณอัตราส่วนการลงทุนตามข้อ 3.13.2.2
และข้อ 3.13.2.4 ให้นับมูลค่าที คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งมีหน้าที ต้องชําระตามสัญญาซื อขายล่วงหน้า รวมคํานวณในอัตราส่วนของ
บุคคลที เป็นคู่สัญญาดังกล่าว เว้นแต่กรณีที กองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้ซึ งสัญญานั น ในศูนย์ซื อขายสัญญาซื อขายล่วงหน้า
บริษัทจัดการไม่ต้องคํานวณมูลค่าและอัตราส่วนตามที กําหนดในข้อดังกล่าว

3.13.2.12 ในการคํานวณอัตราส่วนตามข้อ 3.13.2.2 และ ข้อ 3.13.2.4 ให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี รวม
ทั งเงื อนไขตามข้อ 3.13.2.13 ด้วย
(1) ในกรณีที ทรัพย์สินดังกล่าวมีผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกัน บริษัทจัดการจะคํานวณอัตราส่วนที ผู้ออก
ทรัพย์สินหรือผู้ที เป็นคู่สัญญาดังกล่าว หรือคํานวณอัตราส่วนผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกัน แล้วแต่กรณีก็ได้
(2) ในกรณีที ทรัพย์สินมีบุคคลมากกว่าหนึ งรายเป็นผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกัน บริษัทจัดการจะเลือก
คํานวณอัตราส่วนที ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกันรายใดรายหนึ งก็ได้

3.13.2.13 การคํานวณอัตราส่วนที ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกันตามข้อ 3.13.2.12 จะทําได้ต่อเมื อบุคคลดัง
กล่าวได้ทําการรับรองตลอดไป รับอาวัลทั งจํานวน สลักหลังโอนประเภทมีสิทธิไล่เบี ยโดยไม่มีข้อกําหนดลบล้างหรือจํากัด
ความรับผิดของผู้สลักหลัง หรือค้ําประกันต้นเงินและดอกเบี ยเต็มจํานวนแบบไม่มีเงื อนไข

3.13.2.14 ในกรณีที ตราสารแห่งหนี ในขณะที ลงทุนหรือในขณะที ได้มาเป็นทรัพย์สินของกองทุน มีมูลค่าไม่เกินอัตราส่วนที 
กําหนดข้างต้น หากต่อมาตราสารแห่งหนี มีมูลค่าเกินอัตราส่วนดังกล่าวโดยสาเหตุ ถูกปรับลดอันดับความน่าเชื อถือให้บริษัท
ดําเนินการแก้ไขอัตราส่วนให้เป็นไปตามที กําหนดภายใน 30 วันนับแต่วันที มีการประกาศให้ทราบถึงเหตุดังกล่าว เว้นแต่ใน
กรณีที มีเหตุจําเป็นและสมควรโดยได้รับผ่อนผันจากสํานักงาน

3.13.2.15 ในกรณีที ทรัพย์สินในขณะที ลงทุนหรือในขณะที ได้มาเป็นทรัพย์สินของกองทุน มีมูลค่าไม่เกินอัตราส่วนที กําหนด
ข้างต้น หากต่อมามีมูลค่าเกินอัตราส่วนดังกล่าวจากการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น บริษัทจัดการจะยังคงมีไว้ซึ งทรัพย์สินดัง
กล่าวต่อไปก็ได้

ให้บริษัทจัดการจัดทํารายงานโดยระบุชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินตามวรรคหนึ ง และวันที ทรัพย์สินนั น
มีมูลค่าเกินอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดพร้อมสาเหตุ และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ทราบ
ภายในสามวันทําการนับแต่วันที ทรัพย์สินนั นมีมูลค่าเกินอัตราส่วนที กําหนด พร้อมทั งจัดทําสําเนารายงานดังกล่าวไว้ ที บริษัท
จัดการเพื อให้สํานักงานสามารถตรวจสอบได้

3.13.2.16 ในกรณีที ทรัพย์สินในขณะที ลงทุนหรือในขณะที ได้มาเป็นทรัพย์สินของกองทุน มีมูลค่าไม่เกินอัตราส่วนที กําหนด
ข้างต้น หากต่อมามีมูลค่าเกินอัตราส่วนดังกล่าวโดยไม่เข้าลักษณะตาม 3.13.2.8 ข้อ 3.13.2.14 และข้อ 3.13.2.15 และการ
เกินอัตราส่วนดังกล่าวมิได้เกิดจากการลงทุนหรือได้ทรัพย์สินมาเพิ มเติม บริษัทจัดการจะยังคงมีไว้ซึ งทรัพย์สินดังกล่าวต่อไป
ก็ได้

ให้บริษัทจัดการจัดทํารายงานโดยระบุชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินตามวรรคหนึ ง และวันที ทรัพย์สินนั น
มีมูลค่าเกินอัตราส่วนที กําหนดพร้อมสาเหตุ และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ทราบภายในสามวัน
ทําการนับแต่วันที ทรัพย์สินนั นมีมูลค่าเกินอัตราส่วนที กําหนด พร้อมทั งจัดทําสําเนารายงานดังกล่าวไว้ที บริษัทจัดการเพื อให้
สํานักงานสามารถตรวจสอบได้

3.13.2.17 ข้อจํากัดการลงทุนข้างต้นจะไม่นํามาบังคับใช้ในกรณีที ปรากฏเหตุตามหัวข้อ “การเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม”
และบริษัทจัดการต้องดําเนินการเพื อเลิกกองทุนตามหัวข้อ “การดําเนินการของบริษัทจัดการเมื อเลิกกองทุนรวม”

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) : 

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.3. รายละเอียดเพิ มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : 

ไม่มี

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 โทรสาร

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

บริษัทจัดการจะเสนอขายหน่วยลงทุนในระยะเวลาเสนอขายครั งแรกที ระบุไว้ในหนังสือชี ชวน โดยเริ มตั งแต่เวลาเปิดทําการ
ของบริษัทจัดการ หรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ถึงเวลา 15.30 น.

5.2.1 การขอรับหนังสือชี ชวนและเอกสารการจองซื อ
ผู้สนใจจองซื อหน่วยลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี ชวน และ เอกสารการจองซื อได้ที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื อคืน ทุกวัน ระหว่าง เวลาทําการ

5.2.2 วิธีการเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน
ในกรณีที ไม่เคยมีบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน ผู้สนใจลงทุนต้องเปิดบัญชีดังกล่าวก่อน โดยกรอกรายละเอียดในใบคําขอเปิดบัญชีผู้
ถือหน่วยลงทุน และเอกสารที กําหนดอย่างถูกต้องและตามความเป็นจริง พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน ตามที บริษัทจัดการ
กําหนดในการเปิดบัญชีซึ งลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง

ผู้จองซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนต้องรับทราบและยินยอมที จะปฏิบัติตามเงื อนไขที กําหนดในใบคําขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน
และใบคําขอเปลี ยนแปลงข้อมูล รวมทั งเงื อนไขอื น ๆ ที บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะกําหนดต่อไป ซึ งจะติดประกาศไว้ที 
บริษัทจัดการ หรือมีจดหมายเพื อแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ ทั งนี กรณีบริษัทจัดการจะแก้ไขเปลี ยนแปลงวิธีการเปิดบัญชี
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยติดประกาศไว้ที บริษัทจัดการ และสํานักงานของผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื อคืน

5.2.3 เอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชี
1. กรณีบุคคลธรรมดา
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรประจําตัวข้าราชการ หรือสําเนาบัตรประจําตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือสําเนา
หนังสือเดินทางซึ งลงนามรับรองความถูกต้อง

2. กรณีนิติบุคคล
(1) สําเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์
(2) สําเนาหนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับ
(3) ตัวอย่างลายมือชื อผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล และเงื อนไขการลงนาม
(4) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล

ทั งนี เอกสารต่าง ๆ ต้องลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง

5.2.4 วิธีการจองซื อหน่วยลงทุน
เมื อผู้สนใจจองซื อหน่วยลงทุนมีบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน แล้ว สามารถจองซื อหน่วยลงทุนด้วยตนเองที บริษัทจัดการหรือผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ได้ตามราคาเสนอขายหน่วยลงทุนในการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก โดยกรอกใบคําสั งซื อ
หน่วยลงทุนให้ครบถ้วนพร้อมชําระเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุน โดยผู้สั งซื อจะต้องสั งซื อหน่วยลงทุนไม่ตํ่ากว่า 50,000 บาท

5.2.5 การรับชําระ และการเก็บรักษาเงินค่าซื อหน่วยลงทุน
ผู้จองซื ออาจชําระเป็นเงินสด หรือชําระเป็นเช็ค ดราฟต์ หรือวิธีอื นใด โดยการชําระเป็นเช็ค ดราฟต์ หรือวิธีอื นใดผู้จองซื อต้อง
ขีดคร่อมเฉพาะสั งจ่าย “บัญชีจองซื อหน่วยลงทุนของ บลจ.แอสเซท พลัส จํากัด” ซึ งเป็นบัญชีกระแสรายวัน ที เปิดไว้กับ
ธนาคารดังต่อไปนี ซึ งดอกเบี ยรับหรือผลประโยชน์ใดๆ ที ได้รับจากบัญชีจองซื อหน่วยลงทุนข้างต้น บริษัทจัดการจะดําเนินการ
ให้เป็นผลประโยชน์ต่อกองทุน
• ธนาคารกสิกรไทย สาขาราษฎร์บูรณะ
• ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาพระรามที  3
• ธนาคารกรุงเทพ สาขาสาทร
• ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาถนนวิทยุ
บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงเพิ มเติมบัญชีดังกล่าว โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ โดยจะติดประกาศไ
ที ที ทําการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

ทั งนี ในการชําระเงินไม่ว่าด้วยวิธีใด หากมิใช่กรณีที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิดอื นภายใต้การ
จัดการของบริษัทจัดการเพื อจองซื อหน่วยลงทุนของกองทุน บริษัทจัดการต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้ก่อนระยะเวลาเสนอ
ขายครั งแรกจะสิ นสุด

ในกรณีที ผู้จองซื อชําระเป็นเงินสด หรือวิธีอื นใดที สามารถเรียกเก็บเงินได้ทันที ผู้จองซื อสามารถจองซื อได้ภายในเวลา 15.30
น. แต่หากผู้จองซื อชําระเป็นเช็ค ดราฟต์ หรือวิธีอื นใดที ต้องส่งเรียกเก็บเงินและทราบผลในวันทําการถัดไป ผู้จองซื อต้อง
ชําระค่าซื อหน่วยลงทุนภายในเวลา 12.00 น.

การจองซื อหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื อบริษัทจัดการได้รับเงินค่าซื อหน่วยลงทุนครบตามจํานวนเงินที สั งซื อ และได้ทํา
รายการขายหน่วยลงทุนแล้ว เพื อให้บริษัทจัดการจัดสรรหน่วยลงทุน ผู้จองซื อหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกคําสั งจองซื อ
หน่วยลงทุนนั นได้เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

ในกรณีที ผู้จองซื อหน่วยลงทุนชําระเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุนเป็นเช็ค ดราฟต์ หรือวิธีอื นใดซึ งถูกปฏิเสธการจ่ายเงิน บริษัท
จัดการจะดําเนินการยกเลิกรายการจองซื อหน่วยลงทุนนั นและแจ้งให้ผู้จองซื อทราบ
บริษัทจัดการจะนําเงินที ได้รับจากการจองซื อหน่วยลงทุนนี เก็บรักษาไว้ในบัญชีเงินฝากในนาม “บัญชีจองซื อหน่วยลงทุนของ
บลจ. แอสเซท พลัส จํากัด” 

5.2.6 การจัดสรรหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื อโดยคํานวณจากจํานวนเงินที ได้รับชําระหารด้วยมูลค่าที ตราไว้ โดยจํานวน
หน่วยลงทุนที ได้รับจัดสรรจะคํานวณตามหลักสากลเป็นตัวเลขทศนิยม 5 ตําแหน่งแต่ใช้ทศนิยม 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยม
ตําแหน่งที  5 ทิ ง

กรณีที ผู้จองซื อชําระค่าจองซื อหน่วยลงทุนเป็นเช็ค ดราฟต์ ตั วแลกเงิน คําสั งจ่ายเงิน หรือวิธีอื นใด บริษัทจัดการจะจัดสรร
หน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื อหน่วยลงทุน ณ วันที บริษัทจัดการ สามารถเรียกเก็บเงินจากเช็ค ดราฟต์ ตั วแลกเงิน คําสั งจ่ายเงิน
หรือวิธีการอื นใดได้เรียบร้อยแล้ว และวันที บริษัทจัดการได้รับเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุนจะต้องอยู่ระหว่างระยะเวลาเสนอขาย
โดยบริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนตามหลักการ “จองซื อก่อนได้ก่อน” 

ในกรณีที จํานวนเงินที ระบุในใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนไม่ตรงกับจํานวนเงินที บริษัทจัดการได้รับชําระ บริษัทจัดการจะจัดสรร
หน่วยลงทุนให้ตามจํานวนเงินที ได้รับชําระเป็นเกณฑ์
ในกรณีที การจองซื อหน่วยลงทุนนั นมีผลให้จํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินจํานวนหน่วยลงทุนที ได้รับอนุมัติจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนโดยใช้หลักการ “จองซื อก่อนได้ก่อน” ตามคําสั งซื อที สามารถเรียก
เก็บเงินได้ ในกรณีที จองซื อพร้อมกัน และมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรร บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรหน่วยลงทุน
ที เหลืออยู่ให้ผู้จองซื อ ที จองซื อพร้อมกันนั นตามสัดส่วนจํานวนหน่วยลงทุนที ผู้จองซื อแต่ละรายจองซื อเข้ามา (Pro Rata)
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทั งหมดก็ได้โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้
ทราบล่วงหน้า

ในกรณีที บริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการจัดสรรหน่วยลงทุนมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือหน่วย
ลงทุน หรือต่อชื อเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะจัดสรรหรือไม่
จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทั งหมดก็ได้ โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ผู้จองซื อทราบล่วงหน้า

5.2.7 การคืนเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุน
ในกรณีที ผู้จองซื อหน่วยลงทุนในการเสนอขายครั งแรกไม่ได้รับการจัดสรรไม่ว่าทั งหมด หรือบางส่วน และ/หรือในกรณีที 
บริษัทจัดการต้องยุติโครงการจัดการเนื องจากไม่สามารถจําหน่ายให้แก่ประชาชนได้ถึง 35 ราย หรือในกรณีที มีการจัดสรร
หน่วยลงทุนให้แก่บุคคลใด หรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกินกว่าหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด
บริษัทจัดการจะแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันสิ นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุน
ครั งแรก และจะคืนเงินค่าซื อหน่วยลงทุนส่วนที ไม่ได้รับการจัดสรรพร้อมดอกเบี ย (ถ้ามี) ให้ผู้จองซื อตามวิธีการรับเงินค่าขาย
คืนหน่วยลงทุนที ผู้จองซื อระบุไว้ในใบคําขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน ภายใน 1 เดือน นับแต่วันสิ นสุดการเสนอขายหน่วย
ลงทุนครั งแรก หรือนับตั งแต่วันปิดการเสนอขายแล้วแต่กรณี เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ให้ดําเนินการโครงการจัดการต่อไปได้ หากบริษัทจัดการไม่สามารถคืนเงินพร้อมดอกเบี ย (ถ้าม)ี อันเนื องจากความผิด
พลาดของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะชําระดอกเบี ยในอัตราไม่ต่ํากว่าร้อยละเจ็ดครึ งต่อปี นับแต่วันที ครบกําหนดเวลาดัง
กล่าวข้างต้น ถึงวันที บริษัทจัดการชําระเงินค่าจองซื อคืนจนครบถ้วน

5.2.8 เงื อนไขการขายหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะปฏิเสธคําสั งซื อหากผู้ลงทุนไม่ใช่ "ผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย"

บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนภายในประเทศไทย และมีวัตถุประสงค์ที จะไม่เสนอขาย
หน่วยลงทุนของกองทุนกับหรือเพื อประโยชน์ของประเทศสหรัฐอเมริกา พลเมืองสหรัฐอเมริกา รวมถึงผู้ที มีหนังสือเดินทางของ
ประเทศสหรัฐอเมริกาหรือผู้ที มีถิ นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา หรือบุคคลซึ งโดยปกติมีถิ นที อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกอง
ทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าวและบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนซึ งจัดให้มีขึ นและดําเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา บริษัทจัดการจึงขอ
สงวนสิทธิที จะปฏิเสธหรือระงับการสั งซื อ การจัดสรร และ/หรือการโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมสําหรับผู้
ลงทุนที เป็นบุคคลอเมริกัน (US person) ดังที กล่าวมาข้างต้น เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก

ในการชําระค่าซื อหน่วยลงทุน หากมิใช่กรณีที ผู้จองซื อหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอื นที จัดตั งโดยบริษัท
จัดการเพื อจองซื อหน่วยลงทุนของกองทุนนี ผู้จองซื อจะต้องชําระค่าซื อหน่วยลงทุนด้วยเงินจนเต็มมูลค่า จะหักกลบลบหนี กับ
บริษัทจัดการไม่ได้

การจองซื อหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื อบริษัทจัดการได้รับเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวนและได้ทํารายการขายหน่วย
ลงทุนแล้ว เพื อให้บริษัทจัดการจัดสรรหน่วยลงทุนและผู้จองซื อจะไม่สามารถยกเลิกคําสั งจองซื อหน่วยลงทุนนั นได้ เว้นแต่ จะ
ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธการจองซื อตามคําสั งจองซื อหน่วยลงทุน ในกรณีที บริษัทจัดการได้
พิจารณาแล้วว่าการจองซื อในกรณีดังกล่าวมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรือต่อชื อเสียง
หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ

สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ นหลังจากนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการจองซื อหน่วยลงทุนของผู้จองซื อ
หน่วยลงทุนแล้วเท่านั น

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

 

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

บริษัทจัดการจะเสนอขายหน่วยลงทุนระหว่างการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกเท่านั น โดยจะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนภาย
หลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก

7. การรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

7.1. ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 บริษัทจัดการ

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.3. วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 รับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.4.1 บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติดังนี 

1. บริษัทจัดการจะรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติไม่เกินปีละ 4 ครั ง โดยบริษัทจัดการจะแจ้งกําหนดวันทําการรับซื อคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบทางไปรษณีย์ ภายใน 30 วันนับตั งแต่วันถัดจากวันจดทะเบียนกองทรัพย์สิน
เป็นกองทุนรวม

ทั งนี บริษัทจัดการจะรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายที มีชื อปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วย
ลงทุน ณ เวลา 8.00 น. ของวันที บริษัทจัดการกําหนดให้มีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

ในการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ บริษัทจัดการมีนโยบายที จะรับซื อคืนเป็นจํานวนเงินที จัดสรรจากเงินสดรับที ได้จาก
ดอกเบี ย และ/หรือกําไรจากเงินลงทุนของตราสารแห่งหนี หรือหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นที กองทุนลงทุน หลังหักค่าใช้จ่าย
ของกองทุน (ถ้ามี) โดยจะจัดสรรเป็นจํานวนเงินที เท่าๆ กันสําหรับแต่ละหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน กรณีที กองทุนได้รับผลกระทบจากการได้รับชําระเงิน
ตามตราสารหนี หรือหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นที กองทุนลงทุนไว้ แตกต่างไปจากเงื อนไขที กําหนด โดยบริษัทจะประกาศใ
ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบในเวปไซต์ของบริษัทจัดการ

2. สําหรับการรับซื อคืนหน่วยลงทุนงวดสุดท้าย บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติที เหลือทั งหมดของผู้
ถือหน่วยลงทุนทุกราย ณ วันครบอายุโครงการ

7.4.2  การจัดสรรเงินให้แก่ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุน
ยกเว้นในกรณีตามข้อ “การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน” หรือ “การไม่ขายหรือไม่
รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน” หรือ “การหยุดรับซื อคืนหน่วยลงทุน” บริษัทจัดการจะจัดสรร
เงินให้แก่ ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยคํานวณจากราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ณ สิ นวันที บริษัทจัดการดําเนินการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติ หากวันดังกล่าวตรงกับวันหยุดจะเลื อนเป็นวันทําการถัดไป

บริษัทจัดการจะคํานวณจํานวนหน่วยลงทุนที จะรับซื อคืนอัตโนมัติ โดยหารจํานวนเงินที จะรับซื อคืนด้วยราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการรับซื อคืนนั น ทั งนี จํานวนหน่วยลงทุนที คํานวณได้จะเป็นตัวเลขทศนิยม 4 ตําแหน่ง โดยตัด
ทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง

บริษัทจัดการจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในทะเบียนหน่วยลงทุน ในวันทําการถัดจากวันทําการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนจํานวนนั น

7.4.3 การชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน ภายใน 5 วันทําการ นับตั งแต่วันถัดจากวัน
ที ทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ในการชําระเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนให้
แก่ ผู้ถือหน่วยลงทุนตามวิธีการที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในใบคําขอเปิดบัญชี ผู้ถือหน่วยลงทุน หรือใบคําสั งขายคืนหน่วย
ลงทุน

7.4.4  เงื อนไขในการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ตกลงสั งขายคืนหน่วยลงทุน และยินยอมให้บริษัทจัดการรับซื อหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
ตามกําหนดเวลาที บริษัทจัดการกําหนด

นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก้ผู้ถือหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ ภายใน 5 วันทําการ
นับตั งแต่วันถัดจากวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมติั

การสั งขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื อบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ได้รับคําสั งขายคืนหน่วย
ลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุน และได้ทํารายการรับซื อคืนหน่วยลงทุนแล้ว

บริษัทจัดการจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในทะเบียนหน่วยลงทุนในวันทําการถัดจากวันทําการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนจํานวนนั น

7.5. ระยะเวลาในการรับซื อคืน :  ไม่เกินปีละ 4 ครั งตามที บริษัทจัดการกําหนด

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน : 

1) บริษัทจัดการจะรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติไม่เกินปีละ 4 ครั ง โดยบริษัทจัดการจะแจ้งวันที จะดําเนินการรับซื อคืน
หน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบทางไปรษณีย์ ภายใน 30 วันนับตั งแต่วันถัดจากวันจดทะเบียนกองทรัพย์สิน
เป็นกองทุนรวม
2) สําหรับการรับซื อคืนหน่วยลงทุนงวดสุดท้าย บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติที เหลือทั งหมด
ของผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย ณ วันครบอายุโครงการ

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.9. รายละเอียดเพิ มเติม : 

8. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

8.1. ช่องทางการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

 บริษัทจัดการ

8.2. รายละเอียดการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการที บริษัทจัดการ
กําหนดให้สามารถสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ เข้ากองทุนนี ระหว่างการเสนอขายครั งแรก
การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนดังกล่าวหมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนหนึ ง (กองทุนต้นทาง) เพื อซื อหน่วยลงทุนของ
อีกกองทุนหนึ ง (กองทุนปลายทาง) โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนจาก กองทุนต้นทางซึ งได้หัก
ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เพื อไปชําระค่าซื อหน่วยลงทุนกองทุนปลายทาง ในกรณีที กองทุนต้นทางใดมี
การคิดค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามระยะเวลาการถือหน่วยลงทุน การคํานวณหน่วยลงทุนที จะขายคืนจาก
กองทุนต้นทาง จะใช้เกณฑ์การคํานวณโดยระบบ “เข้าก่อน ออกก่อน (FIFO)”

9. การชําระค่ารับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน : 

กรณีบริษัทจัดการไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน และจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื นแทน บริษัทจัดการจะกําหนดขั นตอนการดําเนินการต่อไป โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานก่อน และไม่
ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ โดยขั นตอนที กําหนดดังกล่าวต้องสามารถปฏิบัติได้จริง และเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมทุกราย และบริษัทจัดการจะต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วัน

10. การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิด
ไว้แล้วได้ ในกรณีดังต่อไปนี 
(1) บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที เข้าเหตุดังต่อไปนี โดยได้รับ
ความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(ก) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล หรือ
(ข) มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าวอยู่
นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม
(2) มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้ว แต่ในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการยังไม่ได้ชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุน บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลใน
รายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาโดยราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องนั นต่างจากราคารับซื อ
คืนหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไปและคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ถูกต้อง
(3) ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการกองทุนรวมพบว่า ราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุนไม่ถูกต้องและผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
โดยราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องนั นต่างจากราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป และคิดเป็น
อัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ถูกต้อง
การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามข้อ (1) (2)หรือ (3) บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 
(1) เลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนได้ไม่เกินสิบวันทําการนับแต่วันที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนนั น เว้นแต่ได้รับ
การผ่อนผันจากสํานักงาน
(2) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื อนกําหนดการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน
ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบเรื องดังกล่าวด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน
(3) แจ้งการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน พร้อมทั งจัดส่งรายงานที แสดงเหตุผลของการเลื อน และหลักฐานการได้รับความเห็น
ชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ (1) หรือการรับรองข้อมูลของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ (2) ต่อสํานักงานโดยพลัน ทั งนี 
บริษัทจัดการกองทุนรวมจะมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดําเนินการแทนก็ได้
(4) ในระหว่างการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าว ให้บริษัท
จัดการกองทุนรวมรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั น โดยต้องชําระค่าขายคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามลําดับวันที ส่งคําสั งขายคืนก่อน
หลัง

11. การไม่ขายไม่รับซื อคืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง : 

1. บริษัทจัดการจะไม่ขายหรือไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้ว หรือจะหยุดรับคําสั งซื อหรือ
คําสั งขายคืนหน่วยลงทุนได้ เฉพาะในกรณีที กําหนดไว้ ซึ งไม่เกินกรณีดังต่อไปนี 
(1) ตลาดหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิดทําการซื อขายได้ตามปกติ
(2) บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีดังต่อไปนี โดยได้รับความเห็น
ชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(ก) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล
(ข) ไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม หรือ
(ค) มีเหตุจําเป็นอื นใดเพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
ทั งนี การไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้ว หรือการหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนตาม
(ก) (ข) หรือ (ค) ให้กระทําได้ไม่เกินหนึ งวันทําการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน
(3) กองทุนรวมได้ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี เกิดขึ น ซึ งก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อกองทุนรวมอย่างมีนัยสําคัญ
(ก) ตลาดซื อขายหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิดทําการซื อขายได้ตามปกติ ทั งนี เฉพาะในกรณีที กองทุนรวม
ลงทุนในหลักทรัพย์ที ซื อขายในตลาดซื อขายหลักทรัพย์แห่งนั นเกินกว่าร้อยละสิบของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
(ข) มีเหตุการณ์ที ทําให้ไม่สามารถแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และทําให้ไม่สามารถโอนเงินออกจากประเทศ
หรือรับโอนเงินจากต่างประเทศได้ตามปกติ หรือ
(ค) มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าวอยู่
เหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม และผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว
(4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหน่วยลงทุนที รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุน แก่ผู้ลงทุน
เฉพาะราย เนื องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังต่อไปนี 
(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั น ๆ มีส่วนเกี ยวข้องกับการกระทําดังต่อไปนี 
1. การกระทําที เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไม่
ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
2. การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือ
3. การกระทําที เป็นการปฏิบัติตามคําสั งเกี ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน โดยบุคคลผู้มีอํานาจตามกฎหมาย
(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื อทราบข้อเท็จจริงเกี ยวกับลูกค้าได้ในสาระ
สําคัญ

2. เมื อปรากฏเหตุตามข้อ 1 และบริษัทจัดการกองทุนรวมประสงค์จะไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อ
หรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมปฏิบัติดังต่อไปนี 
(1) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุน
โดยพลัน และหากเป็นเหตุตาม ข้อ 1(1) (2) หรือ (3) ให้เปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการ
หยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลันด้วย
(2) รายงานการไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือการหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนพร้อมทั งแสดง
เหตุผล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทุนรวมเปิดนั นให้สํานักงานทราบโดยพลัน
(3) ในกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนหรือหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
ตามข้อ 1(1) (2) และ (3) เกินหนึ งวันทําการให้บริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการดังต่อไปนี ก่อนการเปิดรับคําสั งซื อหรือคํา
สั งขายคืนหน่วยลงทุน
(ก) รายงานการเปิดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนรวมเปิด ณ วันทําการ
สุดท้ายก่อนวันรายงานนั นให้สํานักงานทราบภายในวันทําการก่อนวันเปิดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
(ข) แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเปิดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน
ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการเปิดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนด้วย
วิธีการใด ๆ โดยพลัน

3. บริษัทจัดการจะหยุดการขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้วหรือหยุดรับคําสั งซื อ
หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง โดยราคาขายหน่วย
ลงทุนที ไม่ถูกต้องนั นต่างจากราคาขายหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไปและคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของ
ราคาขายหน่วยลงทุนที ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงาน
การชดเชยราคา ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการ
หยุดขายหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการหยุดรับคําสั งซื อหน่วย
ลงทุนด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน

12. การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

เพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือในกรณีที มีความจําเป็นเพื อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของ
ประเทศ หรือเพื อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศให้บริษัทจัดการหยุด
รับคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดได้เป็นการชั วคราวตามระยะเวลาที เห็นสมควร แต่
รวมแล้วต้องไม่เกิน 20 วันทําการติดต่อกัน เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ขยายระยะเวลาหยุด
รับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกไปได้

13. เงือนไขและข้อจํากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะปฏิเสธคําสั งโอนหน่วยลงทุนหากผู้ลงทุนไม่ใช่ "ผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย" 

บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนภายในประเทศไทย และมีวัตถุประสงค์ที จะไม่เสนอขาย
หน่วยลงทุนของกองทุนกับหรือเพื อประโยชน์ของประเทศสหรัฐอเมริกา พลเมืองสหรัฐอเมริกา รวมถึงผู้ที มีหนังสือเดินทางของ
ประเทศสหรัฐอเมริกาหรือผู้ที มีถิ นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา หรือบุคคลซึ งโดยปกติมีถิ นที อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกอง
ทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าวและบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนซึ งจัดให้มีขึ นและดําเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา บริษัทจัดการจึงขอ
สงวนสิทธิที จะปฏิเสธหรือระงับการสั งซื อ การจัดสรร และ/หรือการโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมสําหรับผู้ลงทุน
ที เป็นบุคคลอเมริกัน (US person) ดังที กล่าวมาข้างต้น เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะไม่จัดสรร และ/หรือปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุนที จะทําให้การถือหน่วยลงทุนเกินข้อจํากัดการถือ
หน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและ
หน้าที ของบริษัทจัดการ

ข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน
ในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัทจัดการมีข้อยกเว้นได้ในกรณีดังต่อไปนี 

(1)  กรณียกเว้นให้ถือหน่วยลงทุนได้โดยไม่จํากัดสัดส่วนสําหรับผู้ถือหน่วยลงทุนดังต่อไปนี 

(ก)  กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ

(ข)  กองทุนประกันสังคม

(ค)  กองทุนการออมแห่งชาติ

(ง)  กองทุนบําเหน็จบํานาญแห่งชาติ

(จ)  กองทุนสํารองเลี ยงชีพ

(ฉ)  กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป

(ช)  กองทุนต่างประเทศที มีลักษณะตาม (ก) ถึง (ฉ)

(ซ)  กองทุนอื นใดที มีลักษณะทํานองเดียวกับกองทุนตาม (ก) ถึง (ฉ)

(ฌ)  นิติบุคคลที จัดตั งขึ นตามกฎหมายไทยนอกเหนือจาก  (ก)  ถึง  (ฉ)  ซึ งไม่อยู่ภายใต้บังคับต้องเสียภาษีเงินไ
นิติบุคคล เช่น ธนาคารออมสิน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มูลนิธิ หรือวัด เป็นต้น

(ญ) บุคคลอื นที ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงานเมื อมีเหตุจําเป็นและสมควร

(2) กรณียกเว้นให้โดยผ่อนคลายสัดส่วนการถือหน่วยลงทุน หรือเมื อเป็นไปตามเงื อนไข ซึ งได้แก่กรณีดังต่อไปนี 

(ก)  กรณีที เป็นการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมอีทีเอฟโดยผู้ลงทุนรายใหญ่และผู้ดูแลสภาพคล่องที ได้รับการแต่ง
ตั งจากบริษัทจัดการ อาจถือหน่วยลงทุนได้โดยไม่จํากัดสัดส่วน ทั งนี เฉพาะในช่วงระยะเวลาตั งแต่วันจดทะเบียน
กองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมจนถึงวันที ครบกําหนดหนึ งปีนับแต่วันที เริ มซื อขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟ
ดังกล่าวในตลาดรอง

(ข)  กรณีของกองทุนรวมที มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนตามอัตราผลประโยชน์ตอบแทนที ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับ
จากการลงทุนในหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจถือหน่วยลงทุนเกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะ
กรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัท
จัดการได้ไม่เกินสัดส่วนที ระบุไว้ในโครงการ ทั งนี เมื อได้รับการผ่อนผันจากสํานักงานตามเหตุจําเป็นและสมควร

(ค)   กรณีที มีเหตุจําเป็นและสมควรอื นใด ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจถือหน่วยลงทุนเกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนตาม
ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและ
หน้าที ของบริษัทจัดการได้แต่ไม่เกินร้อยละห้าสิบของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด โดยได้รับการ
ผ่อนผันจากสํานักงาน ทั งนี ในการผ่อนผันดังกล่าว ให้สํานักงานพิจารณาถึงประโยชน์โดยรวมของผู้ถือหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมดังกล่าวเป็นสําคัญ

14. การจ่ายเงินปันผล : 

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่าย

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : 

14.3. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที ประมาณการได้ที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด) : 

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) : 
ประมาณการค่าธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่าใช้จ่ายทั งหมดข้างต้น ไม่เกินร้อยละ 4.00 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิถัวเฉลี ย (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ ม) 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนทั งหมดไม่เกินร้อยละ 4.00 ต่อปีของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิถัวเฉลี ย (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ ม)

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวม : 

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
อัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วันที คํานวณ *

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
อัตราไม่เกินร้อยละ 0.07 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วันที คํานวณ *

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
อัตราไม่เกินร้อยละ 1.50 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วันที คํานวณ *

15.2.4. ค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการลงทุน : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่าย : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
(1) ค่าใช้จ่ายเพื อวัตถุประสงค์ในการเสนอขายครั งแรกจะจ่ายตามจํานวนที จ่ายจริง โดยทางบัญชีจะตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ของกองทุนเฉลี ยเท่ากันทุกวัน ตลอดอายุโครงการ ได้แก่
(ก) ค่าใช้จ่ายในการจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ การจัดอบรมเผยแพร่ความรู้ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด การส่งเสริมการขาย
ตลอดจนการสัมมนาแนะนํากองทุน ตามที จ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 0.50 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ
(ข) ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที เกี ยวข้องในการจัดตั งกองทุน และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามกฎหมาย
ก.ล.ต.
(2) ค่าใช้จ่ายเพื อการดําเนินงานของกองทุนที เรียกเก็บตามจํานวนที จ่ายจริง โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาตัดจ่ายทั งจํานวน
หรือทยอยตัดจ่ายตามระยะเวลาการใช้งานของค่าใช้จ่ายนั น ได้แก่
(ก) ค่าใช้จ่ายในการจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าสื อโฆษณาประชาสัมพันธ์ การจัดอบรมเผยแพร่ความรู้ ค่าใช้จ่ายด้านการ
ตลาด การส่งเสริมการขายตลอดจนการสัมมนาแนะนํากองทุน ตามที จ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 0.50 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุน
(ข) ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี ค่าที ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามคําสั ง หรือตามกฎหมาย หรือ
ประกาศของสมาคม
(ค) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์และจัดส่งใบแจ้งผลการจัดสรรหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการจัดทําและจัดพิมพ์ ใบคําขอเปิดบัญชี ผู้ถือ
หน่วยลงทุน ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน ใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน เอกสารที เกี ยวข้อง ค่าจัดทําจัดพิมพ์ และจัดส่งหนังสือบอก
กล่าวรายงานต่าง ๆ สาส์นถึงผู้ถือหน่วยลงทุน
(ง) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งเอกสารที เกี ยวกับการแก้ไขเปลี ยนแปลงโครงการ ค่าใช้จ่ายในการลงประกาศในหนังสือพิมพ์
การจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามกฎหมาย ก.ล.ต.
(จ) ค่าจัดทํา ค่าพิมพ์และจัดส่งหนังสือชี ชวนและรายงานประจําปีถึงผู้ถือหน่วยลงทุน
(ฉ) ค่าแปลเอกสารที เกี ยวกับการดําเนินงานของกองทุนเป็นภาษาต่างประเทศ
(ช) ค่าเอกสารทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าเอกสารการลงบัญชีกองทุน
(ซ) ค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) ในการดําเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติหน้าที หรือเรียกค่าสินไหม
ทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการเพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายเพื อรักษาสิทธิของกองทุน ค่าใช้จ่ายในการติดตามหนี ของกองทุน
(ฌ) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระหนี เป็นทรัพย์สินอื นแทนการชําระหนี ด้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนี 
ค่าธรรมเนียมศาล ค่าธรรมเนียมทนายความ ค่าใช้จ่ายในด้านนิติกรรม ค่าประเมินราคา ค่าจดจํานอง ค่าปลดจํานอง ค่าจัด
พิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่าย หรือค่าธรรมเนียมอื นใดที เกี ยวข้องกับทางราชการ ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการรับชําระหนี เป็นทรัพย์สิน
อื นแทนการชําระหนี ด้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนี ค่าใช้จ่ายด้านภาษี ค่าทําประกันภัยดูแล และเก็บรักษาตลอดจน ค่าใช้จ่าย
ในการจําหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สินดังกล่าว
(ญ) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
(ฎ) ค่าธรรมเนียมธนาคารต่าง ๆ ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าประกาศในหนังสือพิมพ์ ค่า
ไปรษณียากรสําหรับหนังสือโต้ตอบกับผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าพาหนะ ค่าใช้จ่ายในการสื อสารโต้ตอบโดยวิธีอื นที มิใช่ทาง
ไปรษณีย์
(ฏ) ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการชําระบัญชีและเลิกกองทุน
(ฐ) ค่าใช้จ่ายที เกิดขึ นจากการติดตามทวงถาม หรือการดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใด ของกองทุนรวม
การคิดค่าใช้จ่ายตาม (1) และ (2) จะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที กําหนดโดยสมาคมนักบัญชี และผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
แห่งประเทศไทย
(3) ค่าธรรมเนียมที เกี ยวกับการซื อหลักทรัพย์ ซึ งจะรวมอยู่ในต้นทุนของค่าซื อหลักทรัพย์เมื อมีการซื อหลักทรัพย์และค่า
ธรรมเนียมที เกี ยวกับการขายหลักทรัพย์จะถูกหักจากค่าขายหลักทรัพย์เมื อมีการขายหลักทรัพย์ ได้แก่
(ก) ค่าอากรแสตมป์
(ข) ค่าธรรมเนียมหรือค่านายหน้าการซื อขายหลักทรัพย์
(ค) ค่าใช้จ่ายอื น ๆ (ถ้ามี) 
(4) ค่าใช้จ่ายที อาจเกิดขึ นจากการลงทุนในต่างประเทศ เช่น ค่าธรรมเนียมการทํารายการซื อ ขาย รับมอบ ส่งมอบทรัพย์สิน
ในต่างประเทศ (Transaction Fee) อากรแสตมป์ และภาษีต่างๆที เกี ยวข้อง ค่าใช้จ่าย หรือค่าธรรมเนียมที ต้องจ่ายตามข้อ
กําหนด หรือกฎหมายของประเทศที กองทุนไปลงทุน ตลอดจนค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้องกับการติดต่อประสานงานกับผู้จัดการ
กองทุนในต่างประเทศ เช่น ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าโทรสารทางไกล เป็นต้น (ถ้ามี) ตามที จ่ายจริง
(5) ค่าใช้จ่ายเกี ยวกับการเก็บรักษาทรัพย์สินในต่างประเทศ (ถ้ามี) นอกเหนือจาก ”ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี”
ตามที จ่ายจริง โดยจะไม่เกินร้อยละ 0.15 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
(6) ค่าใช้จ่ายในการประกันความเสี ยงจากอัตราแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศ หรืออัตราดอกเบี ย (ถ้าม)ี ตามที จ่ายจริง
(7) ใช้จ่ายที เกิดจากการผิดนัดชําระราคา (Failed Trade) 
(8) ค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้อง กับการจัดการกองทุนซึ งมิได้ระบุไว้ในข้อ 23.2 (ถ้ามี) โดยบริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากกองทุนตาม
จํานวนเงินและเวลาที เกิดค่าใช้จ่ายนั นจริง ทั งนี การเรียกเก็บค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะไม่เกินร้อยละ 0.01 ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนโดยบริษัทจัดการจะเป็นผู้รับผิดชอบส่วนที เกินกว่าอัตราที กําหนด

ในกรณีที มีค่าใช้จ่ายตามข้อ (8) บริษัทจัดการจะเปิดเผยแยกเป็นรายการอย่างชัดเจนในหนังสือชี ชวนฉบับข้อมูลสําคัญที ผ ู ้
ลงทุนควรทราบและในรายงานประจําปี ซึ งบริษัทจัดการ จัดทําเมื อสิ นรอบระยะเวลาบัญชีแต่ละปี

ค่าใช้จ่ายตามข้อ (1) และข้อ (2) จะถูกเปิดเผยเป็นยอดรวมของค่าใช้จ่าย ปรากฎในรายการค่าใช้จ่าย การดําเนินงานในงบ
กําไรขาดทุน ของกองทุนซึ งเป็นส่วนหนึ งของรายงานประจําปี

ทั งนี ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั งหมดของกองทุนจะบวกด้วยภาษีมูลค่าเพิ มและภาษีอื นใดในทํานองเดียวกัน

อย่างไรก็ตาม หากมีการเปลี ยนแปลงเกี ยวกับภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดในทํานองเดียวกัน บริษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงการรับรู้ภาษีต่าง ๆ ดังกล่าวโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

15.3. ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Frontend Fee) : มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ไม่เกินร้อยละ 1 ของมูลค่าหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจเก็บค่าธรรมเนียมการขายจากผู้สั งซื อหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มใน
อัตราที ไม่เท่ากัน

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (Backend Fee) : ไม่มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 

15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) : มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
คิดเช่นเดียวกับการคิดค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน โดยอาจคิดค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนแต่ละกลุ่มมนอัตราที ไม่เท่ากัน

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ในอัตรา 50 บาท ต่อรายการ โดยผู้โอนจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวในวันที ยื นคําขอโอนหน่วยลงทุน

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนขอให้บริษัทจัดการออกใบหน่วยลงทุน ทั งนี ภายใต้เงื อนไขข้อ 14.2 หรือขอให้ออกเอกสารแสดงสิทธิ
แทนฉบับเดิมที สูญหาย บริษัทจัดการจะคิดค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนในอัตรา 50 บาท ต่อ 1
ฉบับ

15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
1. ค่าธรรมเนียมการทํารายการซื อขายหน่วยลงทุนตามอัตราที ธนาคารพาณิชย์กําหนด (ถ้ามี)
2. ค่าธรรมเนียมการโอนเงินเพื อซื อหน่วยลงทุนหรือการโอนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือค่าธรรมเนียมการหักเงินจากบัญชีผู้
ซื อหน่วยลงทุน ตามอัตราที ธนาคารพาณิชย์กําหนด (ถ้ามี)
บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าใช้จ่ายอื นๆจากผู้ถือหน่วยลงทุนที ขอให้บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนดําเนินการให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือจากกรณีปกติ ที บริษัทจัดการดําเนินการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย เช่น ค่าใช้จ่ายในการจด
แจ้งจํานํากับนายทะเบียน ค่าแก้ไขเปลี ยนแปลงข้อมูลในทะเบียน เป็นต้น ทั งนี บริษัทจัดการจะคิดค่าธรรมเนียมการดําเนิน
การให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นกรณีพิเศษ ในอัตราไม่เกิน 75 บาท ต่อ 1 รายการ

15.4. วิธีการคํานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม : 

* บริษัทจัดการจะคํานวณค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วย
ลงทุน ทุกวันที มีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิโดยใช้มูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่า
ธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วันที คํานวณ นั นเป็น
ฐานในการคํานวณค่าธรรมเนียม โดยค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะบวกด้วยภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื นใดใน
ทํานองเดียวกัน (ถ้ามี) และบริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการ, ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน เป็นราย
3 เดือน และค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ เป็นรายเดือน

ทั งนี การตัดค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที กําหนดโดยสมาคมบริษัทนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
แห่งประเทศไทยและหากมีการเปลี ยนแปลงเกี ยวกับภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื นใดในทํานองเดียวกัน บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงการรับรู้ภาษีต่าง ๆ ดังกล่าวโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

15.5. การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย : 

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายโดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ โดยบริษัทจะ
ดําเนินการดังต่อไปนี 

1. กรณีเพิ มอัตราค่าธรรมเนียม หรืออัตราค่าใช้จ่ายที บริษัทจัดการได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนและหรือจากกองทุน บริษัท
จัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วันโดยจะติดประกาศที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการและ
ที ทําการทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับเป็นเวลา 3
วันติดต่อกัน ทั งนี การเพิ มอัตราค่าธรรมเนียมหรืออัตราค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะต้องไม่เกินร้อยละ 5 ของอัตราค่าธรรมเนียมหรือ
อัตราค่าใช้จ่ายภายในรอบระยะเวลา 1 ปี

2. กรณีที บริษัทจัดการจะลดค่าธรรมเนียมหรืออัตราค่าใช้จ่าย บริษัทจัดการจะปิดประกาศไว้ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ
และที ทําการทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ทั งนี การเปลี ยนแปลงดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการต้องแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับตั งแต่
วันเปลี ยนแปลง กรณีที สมาคม คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือหน่วยงานที เกี ยวข้องมีการ
เปลี ยนแปลงหลักเกณฑ์ในการตัดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมตามที ระบุเป็นอย่างอื นในอนาคต บริษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงวิธีการตัดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ที บังคับใช้ใหม่ โดยถือว่าได้รับมติจากผู้
ถือหน่วยลงทุนแล้ว

15.6. หมายเหตุ : 

16. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.1. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน : ในประเทศ

16.2. เงื อนไขพิเศษ : 

1. บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกําหนด
ทั งนี กรณีที กองทุนมีการลงทุนในทรัพย์สินต่างประเทศบริษัทจัดการจะใช้อัตราแลกเปลี ยนที เหมาะสม ภายใต้ความเห็นชอบ
ของผู้ดูแลผลประโยชน์ ซึ งเป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือประกาศของสมาคมบริษัทจัดการลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคํานวณ
ทรัพย์สินสุทธิส่วนที ลงทุนในต่างประเทศ
2. บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี 
(2.1) คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการ
(2.2) คํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ทั งนี ให้ใช้มูลค่าหน่วย
ลงทุนของสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาดังกล่าว
(2.3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังต่อไปนี 
(ก) วันทําการก่อนวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศภายในวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด
(ข) วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศภายในวันทําการถัดไป
(ค) วันทําการสุดท้ายของแต่ละเดือน โดยให้ประกาศภายในวันทําการถัดไป ทั งนี เฉพาะในกรณีที กองทุนรวมกําหนดวัน
ทําการซื อขายหน่วยลงทุนแต่ละครั งห่างกันยาวกว่าหนึ งเดือน
(ง) วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล โดยให้ประกาศภายในวันทําการถัดไป
ความใน (ก) มิให้นํามาใช้บังคับกับกองทุนรวมเปิดที ซื อขายหน่วยลงทุนทุกวันทําการ และกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภท
สถาบัน
(4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศ
ภายในวันทําการถัดไป
การประกาศมูลค่าและราคาตามวรรคหนึ ง (3) และ (4) ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมปฏิบัติดังต่อไปนี 
(1) ใช้ตัวเลขทศนิยมตามที กําหนดไว้ในข้อ 3. และต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(2) ดําเนินการด้วยวิธีการใด ๆ เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที เหมาะสม เช่น การประกาศทางหนังสือพิมพ์
หรือการประกาศทางเว็บไซต์ เป็นต้น และภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้ และ
(3) จัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวม และสถานที ทุกแห่งที ผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซื อคืนหน่วยลงทุนใช้ซื อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการกองทุนรวม
จะจัดให้มีข้อมูลดังกล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้

ในกรณีที มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดไม่ถูกต้อง บริษัทจัดการจะดําเนิน
การตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศกําหนด

3. การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือจํานวนหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมเปิด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
(3.1) คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยม ตามหลัก
สากล
(3.2) คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลัก
สากล สําหรับมูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณ ราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมตําแหน่ง
ที  4 ขึ น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตําแหน่ง
ที  5 ทิ ง
(3.3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (3.2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหน่ง โดยตัดทศนิยม
ตําแหน่งที  5 ทิ ง และประกาศราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ตามที คํานวณได้ใน (3.2) 
(3.4) คํานวณจํานวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล แต่จะ ใช ้
ผลลัพธ์เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตําแหน่ง โดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
ในกรณีที มีผลประโยชน์เกิดขึ นจากการคํานวณตาม (3.1) ถึง (3.4) บริษัทจัดการจะนําผลประโยชน์นั นรวมเข้าเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนรวมเปิด

16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : 

ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการที www.assetfund.co.th
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะประกาศ โดยช่องทางอื นใดที เหมาะสม โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
และบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน

16.4. หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

1.ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องน้อยกว่าหนึ งสตางค์ หรือต่างจากราคาหน่วยลงทุน
ที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป แต่ไม่ถึงร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง บริษัทจัดการจะจัดทําและส่งรายงานให้
ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบถึงความผิดพลาดภายใน 7 วันทําการนับแต่วันที พบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และจัดให้มีสําเนา
รายงานดังกล่าวไว้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการเพื อให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้ โดยรายงานดัง
กล่าวจะมีรายการอย่างน้อย ดังต่อไปนี 
(1) ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง
(2) ราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง
(3) สาเหตุที ทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
(4) มาตรการป้องกันเพื อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง ทั งนี เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจาก
ปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือ
ศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง
ในกรณีที เหตุของความผิดพลาดซึ งทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามวรรคหนึ งมีผลต่อเนื องต่อการคํานวณราคาหน่วย
ลงทุนครั งต่อไป เช่น การกําหนดอัตราดอกเบี ยผิดพลาด เป็นต้น บริษัทจัดการจะแก้ไขราคาหน่วยลงทุนให้ถูกต้องนับแต่วันที 
บริษัทจัดการพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องด้วย

2.ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราตั งแต่
ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง บริษัทจัดการจะคํานวณราคาหน่วยลงทุนย้อนหลังนับแต่วันที พบราคาหน่วยลงทุน
ไม่ถูกต้องจนถึงวันที ราคาหน่วยลงทุนถูกต้อง และดําเนินการดังต่อไปนี เฉพาะวันที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องต่างจากราคา
หน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราส่วนตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง

(1) จัดทํารายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาให้เสร็จสิ นภายในวันทําการถัดจากวันที พบว่าราคาหน่วย
ลงทุนนั นไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ภายในวันทําการถัดจากวันที คํานวณราคาหน่วยลงทุนเสร็จ
สิ น เพื อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าวภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการส่งรายงานให้ผู้ดูแล
ผลประโยชน์ ทั งนี รายงานดังกล่าวจะมีรายการอย่างน้อยดังต่อไปนี 
(ก) ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง
(ข) ราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง
(ค) สาเหตุที ทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
(ง) การดําเนินการของบริษัทจัดการเมื อพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
ทั งนี บริษัทจัดการจะจัดให้มีสําเนารายงานตาม (1) ไว ้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการ เพื อให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
สามารถตรวจสอบได้
(2) แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนที ถุกต้องภายในวันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาตาม (1)
(3) ประกาศชื อกองทุนรวมที มีการแก้ไขราคาตาม (2) และวัน เดือน ปีที มีการแก้ไขราคาตาม (2)ในหนังสือพิมพ์รายวันอย่าง
น้อยหนึ งฉบับภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว
(4) ชดเชยราคาให้แล้วเสร็จและแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที ได้ซื อหรือขายคืนหน่วยลงทุน
ในช่วงระยะเวลาที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องทราบถึงการแก้ไขราคาตาม (2) และการชดเชยราคา ภายใน 5 วันทําการนับแต่
วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว
(5) จัดทํารายงานมาตรการป้องกันเพื อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าว พร้อมทั งสําเนารายงานการ
แก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาที จัดทําตาม (1) ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 7 วันทําการนับ
แต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคานั น เว้นแต่ในกรณีที 
ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ บริษัทจัดการจะไม่ส่งรายงานมาตรการป้องกัน
ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่จะส่งสําเนาเอกสารที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่าการที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมี
สาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้แทน

3. ในการชดเชยราคาตามข้อ 2 (4) บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี 
(1) กรณีราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องตํ่ากว่าราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง (understate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี 
(ก) กรณีที เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับ
ส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องหากปรากฏว่าผู้ซื อหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลือ
อยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จะต้องลด บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวน
เท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วยลงทุนที เหลืออยู่นั นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับ
ส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื อชดเชยราคาให้แก่กองทุนเปิด เว้นแต่การที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมา
จากปัจจัยภายนอกที 
ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื อขายหลัก
ทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว
(ข) กรณีที เป็นการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่า
เท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับ
ส่วนต่างของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน แต่หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่
บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน
(2) กรณีราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องสูงกว่าราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง (overstate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี 
(ก) กรณีที เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับ
ส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่าง
ของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุน
(ข) กรณีที เป็นการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่า
เท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องหากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วย
ลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จะต้องลด บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการ
เองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วยลงทุนที เหลืออยู่นั นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็น
จํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื อชดเชยราคาให้แก่กองทุนเปิด เว้นแต่การที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูก
ต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว
ในกรณีที บริษัทจัดการต้องชดเชยราคาเป็นเงินให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนรายใดมีมูลค่าไม่ถึงหนึ งร้อย
บาท บริษัทจัดการอาจนําเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที มีการจ่ายเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุน แต่ถ้าบุคคลดังกล่าว
ไม่มีสถานะเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจัดการจะชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาการจ่ายเงินของกองทุนเปิดเพื อชดเชย
ราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนตาม (1) (ข) หรือผู้ซื อหน่วยลงทุนตาม 2(ก) บริษัทจัดการอาจจ่ายเงินของบริษัทจัดการเอง
แทนกองทุนเปิดก็ได้

4. บริษัทจัดการจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที เกิดขึ นจากราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง เช่น ค่าใช้จ่ายในการประกาศการแก้ไข
ราคาตามข้อ 2(3) ในหนังสือพิมพ์ ค่าออกเช็ค ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเงินชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุนและผู้ขายคืน
หน่วยลงทุน เป็นต้น เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้

17. ชื อผู้เกี ยวข้อง : 

17.1. ชื อบริษัทจัดการ : 

ชื อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนแอสเซท พลัส จํากัด

17.2. ชื อผู้ดูแลผลประโยชน์ : 

ชื อ : ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)

17.3. ชื อผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : 

ไม่มี

17.4. ชื อของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : 

ชื อ :

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

17.5. ที ปรึกษา : 

17.5.1. ชื อที ปรึกษาการลงทุน : 

ชื อ :

17.5.2. ชื อที ปรึกษากองทุน : 

17.6. ผู้สอบบัญช ี: 

ชื อ : นาย ประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์

ชื อ : นาย เทอดทอง เทพมังกร

ชื อ : นางสาว ชมภูนุช แซ่แต้

ชื อ : นาย ไกรสิทธิ ศิลปมงคลกุล

รายละเอียดเพิ มเติม (ผู้สอบบัญช)ี : 

หรือบุคคลอื นที ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี โดยบริษัทจัดการจะแจังให้สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

17.7. การแต่งตั งคณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : 

18. รอบระยะเวลาบัญชีประจําปีของกองทุนรวม : 

18.1. วันที สิ นสุดรอบบัญช ี: วันที เดือน

18.2. วันที สิ นสุดรอบบัญชีครั งแรก : วันที 

18.3. รายละเอียดเพิ มเติม : 

ประมาณ 12 เดือนนับจากวันที จดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม

ทั งนี บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะขยายรอบระยะเวลาบัญชีสุดท้ายของกองทุนให้สิ นสุด ณ วันเลิกกองทุนได้ โดยรอบระยะ
เวลาบัญชีดังกล่าวจะไม่เกิน 15 เดือน ซึ งบริษัทจัดการจะจัดทํางบการเงินเพียงรอบเดียว ณ วันเลิกกองทุน

19. การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ :

19.1 การแก้ไขเพิ มเติมโครงการตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากปรากฏว่ามติของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่เกินร้อยละห้า
สิบห้าของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของโครงการ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมส่งเอกสารหลักฐานเกี ยวกับ
การขอมติและการนับมติไปยังผู้ดูแลผลประโยชน์ เพื อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองผลการนับมตินั น

มติของผู้ถือหน่วยลงทุนตามวรรคหนึ ง หมายความว่า มติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุน
รวมกันเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของโครงการ

19.2 ในกรณีที กองทุนรวมใดมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนนอกจากจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลัก
เกณฑ์เกี ยวกับการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนที กําหนดไว้ในข้อผูกพัน หรือที กําหนดไว้ในมาตรา 129 หรือตามที กําหนดใน
ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที ของ
บริษัทจัดการ การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์เพิ มเติมดังต่อไปนี ด้วย

(1) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้รับผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนไม่
เท่ากัน ให้ได้รับมติผู้ถือหน่วยลงทุนที ถือหน่วยลงทุนชนิดที ได้รับผลกระทบเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิด

(2) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใด ให้ได้รับมติผู้ถือหน่วยลงทุนที ถือ
หน่วยลงทุนชนิดที ได้รับผลกระทบเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิด

(3) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ งให้ได้รับมติผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดที ได้รับผลกระ
ทบเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนชนิดนั น

19.3 ในกรณีที การแก้ไขเพิ มเติมโครงการหรือวิธีการจัดการได้กระทําตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะแจ้งให้
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับตั งแต่วันถัดจากวันที ได้มีมติแก้ไขและแจ้งการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ
จัดการกองทุนรวมหรือวิธีการจัดการไปยังผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายและจะประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ
ภายใน 15 วันนับตั งแต่วันถัดจากวันที ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือวันที ได้มีมติให้แก้ไขเพิ ม
เติม แล้วแต่กรณี

เว้นแต่กฎหมาย ก.ล.ต. กําหนดเป็นอย่างอื น ในการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนหรือแก้ไขวิธีจัดการ หากมิได้กระทํา
ตามมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที 
จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของโครงการจัดการกองทุนรวม จะต้องได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมติดังกล่าว ให้เป็นไปตามข้อกําหนดในข้อ
ผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การขอมติเพื อแก้ไขเพิ มเติมโครงการเป็นไปตามที กําหนดไว้
ในมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

19.4 ในการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ หากไม่สามารถดําเนินการตามมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ เนื องจากข้อ
จํากัดในการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการ
ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการอาจดําเนินการขอรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ตามแนวทางที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดได้

หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมติดังกล่าว ให้เป็นไปตามข้อกําหนดในข้อ
ผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การขอมติเพื อแก้ไขเพิ มเติมโครงการเป็นไปตามที กําหนดไว้
ในมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

20. ข้อกําหนดอื น ๆ : 

1. ในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนตามนัยข้อ 4 ของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่า
ด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับการดํารงความเพียงพอของเงินกองทุน และการทําประกันภัยความรับผิดของบริษัทจัดการ บริษัท
จัดการจะเปลี ยนให้บริษัทจัดการรายอื นเข้าจัดการกองทุนรวมแทน ด้วยวิธีขอรับความเห็นชอบจากสํานักงาน หรือ ขอมติโดย
เสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้ว
ทั งหมดของกองทุนรวมภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที บริษัทจัดการรู้ หรืออาจรู้ถึงการไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงิน
กองทุนดังกล่าว ทั งนี หากมีเหตุจําเป็นและสมควร บริษัทจัดการอาจขอให้สํานักงานพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้ โดย
การคัดเลือกบริษัทจัดการรายใหม่จะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ และ ในกรณีที มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ นจาก
การเปลี ยนบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว

หากบริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการภายในระยะเวลาที กําหนด บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุนรวมต่อไป

2. ในกรณีที บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้ว
ทั งหมด บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องไม่นับคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนั นในส่วนที เกินกว่าหนึ งในสามของ
จํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด และดําเนินการแก้ไขสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนของบุคคลหรือกลุ่มบุคคล
เดียวกันนั นให้มีจํานวนไม่เกินหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนรวมนั นภายในสองเดือน
นับแต่วันที ปรากฏกรณีดังกล่าว หรือดําเนินการเลิกกองทุนรวมนั นทันที เว้นแต่เข้าข้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการตลาด
ทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัทจัดการ

3. บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื อกองทุนจากบุคคลที เป็นผู้ให้บริการ อันเนื องมาจากการใช้บริการของบุคคล
ดังกล่าวในการจัดการกองทุนได้ แต่ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 
(1) ผลประโยชน์ตอบแทนที รับไว้นั นต้องเป็นทรัพย์สินที มีมูลค่าในทางเศรษฐกิจและต้องเกี ยวกับบทบาทโดยตรงของความ
เป็นกองทุนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
(2) ต้องไม่มีพฤติกรรมที แสดงให้เห็นว่าบริษัทจัดการใช้บริการของบุคคลนั นบ่อยครั งเกินความจําเป็นเพื อให้กองทุนได้รับ
ประโยชน์จากบุคคลดังกล่าว (churning) 
ในการจัดสรรผลประโยชน์ตามวรรคหนึ งให้แก่กองทุนที อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ บริษัทต้องกระทําด้วย
ความเป็นธรรมและคํานึงถึงลักษณะและประเภทหลักทรัพย์ที อาจมีไว้ได้ของกองทุนนั นด้วย

4. ตัวชี วัด (Benchmark) ของการลงทุนในกองทุนนี จะเปรียบเทียบกับอัตราผลตอบแทนของการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลอายุ
ประมาณ 5 ปี ที ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี ไทย (ThaiBMA) (35%) และอัตราผลตอบแทนของการลงทุนใน
พันธบัตรรัฐบาลอาย ุ5 ปี ของประเทศที ลงทุน ณ วันที ลงทุน บวกด้วยส่วนชดเชยความเสี ยงจากการลงทุน (Spread) อันดับ
ความน่าเชื อถือ BBB ณ วันที ลงทุนปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี ยงอัตราแลกเปลี ยนเพื อคํานวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงิน
บาท ณ วันที ลงทุน (65%)

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ ที จะเปลี ยนแปลงเกณฑ์มาตรฐานในการวัดผลการดําเนินงาน เพื อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ
นโยบายของกองทุนหลักตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน โดย
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า และจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสมาคม
บริษัทจัดการลงทุนประกาศกําหนด

ทั งนี กรณีที มีการเปลี ยนแปลงตัวชี วัดของการลงทุนอันเนื องมาจากปัจจัยภายนอก เช่น มีการยกเลิกการคํานวณดัชนีดังกล่าว
หรือหน่วยงานที กํากับดูแลมีการเปลี ยนแปลงตัวชี วัด เป็นต้นบริษัทจัดการสงสนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงตัวชี วัดดังกล่าว โดยไม่
ถือเป็นการแก้ไขโครงการ โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ สํานักงานของ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนและประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

5. ข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน

บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดจะถือหน่วยลงทุนได้ไม่เกินหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด
ของกองทุนรวม

6. ข้อกําหนดเกี ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกัน
ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายที เรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ งต่อไปจะเรียก
ว่า FATCA) โดยมีผลบังคับใช้วันที  1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าวกําหนดให้สถาบันการเงินที ไม่ใช่สัญชาติ
อเมริกันนอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานข้อมูลเกี ยวกับบัญชีของบุคคลที อยู่ใน
บังคับต้องเสียภาษีให้กับประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ งรวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล สัญชาติอเมริกัน ผู้ซึ งมีถิ นที อยู่ถาวรใน
สหรัฐอเมริกา และผู้ซึ งมีถิ นที อยู่ทางภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึ งเปิดหรือมีไว้กับ FFI นั น นอกจากนี ยังปรากฎด้วยว่าในปัจจุบนัมี
รัฐบาลในหลายประเทศกําลังดําเนินการออกกฎหมายที มีข้อกําหนดและหลักเกณฑ์ในลักษณะที คล้ายคลึงกับ FATCA (ซึ งต่อ
ไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดังกล่าวว่า “กฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง”) 
กองทุนรวมและบริษัทจัดการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ งถูกกําหนดให้ต้องเข้าผูกพันตนกับหน่วยงาน
สรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหน้าที ต้องรายงานข้อมูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสัญชาติอเมริกันและ
บุคคลที มีลักษณะตามหลักเกณฑ์ที  FATCA กําหนด หน้าที ในการตรวจสอบข้อมูลลูกค้าเพื อหาความสัมพันธ์ของลูกค้ากับ
ประเทศสหรัฐอเมริกา และรวมถึงหน้าที ในการกําหนดให้ลูกค้าบางประเภทต้องจัดทําเอกสารยืนยันตนตามหลักเกณฑ์ของ
FATCA เป็นต้น

ภายใต้ข้อกําหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เข้าผูกพันตนเพื อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ FATCA (กล่าวคือ มีสถานะ
เป็น NonParticipating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทุนรวมนั นจะได้รับผลกระทบที สําคัญในสองกรณี
คือ
(1) ต้องถูกหักเงินในอัตรา 30 % ของเงินที กองทุนรวมจะได้รับจากรายได้ ผลประโยชน์หรือเงินจากการขายทรัพย์สินทางการ
เงินในประเทศสหรัฐอเมริกา (เงินลงทุนทางตรง) ซึ งจะเริ มต้นตั งแต่วันที  1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป และเงินลงทุน
ทางอ้อมในทรัพย์สินทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Passthru) ซึ งอาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกับสถาบันการเงิน
อื นๆ นอกประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ งจะเริ มต้นตั งแต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป โดย FATCA กําหนดให้สถาบันการเงินของประเทศ
สหรัฐอเมริกาและ FFI ที เข้าร่วมผูกพันตนตามข้อกําหนดของ FATCA (ซึ งรวมถึงธนาคารและสถาบันการเงินในประเทศไทย
ผู้รับฝากทรัพย์สิน ผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน) มีหน้าที ดําเนินการหักเงิน ณ ที จ่ายดังกล่าวก่อนชําระให้กับ
กองทุนรวมที เป็น NPFFI 
(2) ธนาคารและสถาบันการเงินทั งในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทั งผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้
สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน ที เข้าร่วมผูกพันตามข้อกําหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือระงับการทําธุรกรรม
ทางการเงินหรือยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรือบริษัทจัดการ ซึ งอาจทําให้กองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการ
ลงทุนต่อไปได้ และ/หรือดําเนินการลงทุนได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจทําให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถทํารายการ
ผ่านทางผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุนได้อีกต่อไป
เพื อมิให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมได้รับผลกระทบในการดําเนินงานรวมทั งเพื อเป็นการรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วย
ลงทุนโดยรวม บริษัทจัดการและกองทุนรวม (โดยบริษัทจัดการ) จึงเข้าผูกพันตนเพื อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และข้อกําหนด
ของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง และเพื อให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใต้ข้อกําหนด
และหลักเกณฑ์ของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องได้ บริษัทจัดการและกองทุนรวม (ซึ งรวมทั งผู้ที เกี ยวข้องกับการปฎิบัติ
งานของกองทุน เช่น ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน) จึงขอสงวน
สิทธิในการดําเนินการดังนี 
(1) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามที กฎหมายต่างประเทศที 
เกี ยวข้องกําหนด) ให้คํายินยอมบริษัทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการนําส่งข้อมูล (เช่น ชื อ ที อยู่ เลขประจําตัวผู้เสีย
ภาษีของสหรัฐอเมริกา จํานวนและมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ จํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือเงินปันผลที ได้รับ เป็นต้น)
มีอยู่ในบัญชีทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนนั นกับบริษัทจัดการ ให้กับหน่วยงานของรัฐทั งในและต่างประเทศ ตามข้อกําหนด
ของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง
(2) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนนําส่งข้อมูล เอกสาร และ/หรือคํายินยอม เพิ มเติม เพื อยืนยันหรือพิสูจน์ทราบความเกี ยวข้อง
กับประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสัญชาติอเมริกันหรือการให้ข้อมูลตามหัวข้อที กําหนดไว้ในแบบ
ฟอร์มของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจ้งปรับปรุงข้อมูลเมื อข้อมูลที เคยให้ไว้มีการเปลี ยนแปลง
เป็นต้น รวมถึงนําส่งหลักฐานเพื อยืนยันการเข้าร่วมใน FATCA หรือกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง (ในกรณีที เป็นลูกค้า
สถาบันการเงิน) ทั งนี เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายดังกล่าว
(3) ดําเนินการอื นใดเพื อให้สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง

เพื อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบที จะเกิดต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทั งเพื อให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วย
ลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ มขึ นหากมีการดําเนินการที สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องข้างต้น ในกรณีที ผู้
ถือหน่วยลงทุนปฏิเสธการดําเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวน
สิทธิในการดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี ตามความจําเป็นและความเหมาะสม โดยถือว่าผู้ถือหน่วย
ลงทุนดังกล่าวรับทราบการดําเนินการตามที บริษัทจัดการแจ้งนี แล้ว และ/หรือได้ดําเนินการตามข้อตกลงที ได้ระบุไว้ในคําขอ
เปิดบัญชี
(1) ไม่รับคําสั งซื อ/ สับเปลี ยน/ โอน หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว
(2) ระงับหรือหยุดให้บริการ และดําเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว
(3) ดําเนินการหักเงิน ณ ที จ่ายจากรายได้เงินลงทุน เงินปันผลและ/หรือเงินที ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน
รายนั นได้ เพื อให้สอดคล้องกับเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง ทั งนี ต้องไม่ขัดกับกฎหมายของ
ประเทศไทย
(4) ดําเนินการอื นใดอันเป็นการป้องกันหรือลดผลกระทบ หรือทําให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ ม
ขึ น หากมีการดําเนินการที สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องข้างต้น
การดําเนินการดังกล่าวถือเป็นความจําเป็น และเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะเป็นการกระทําเพื อหลีก
เลี ยงมิให้บริษัทจัดการและกองทุนมีการดําเนินการที ไม่สอดคล้องข้อบังคับของ FATCA และกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง
อันจะทําให้กองทุนอาจต้องถูกหัก ณ ที จ่าย หรือถูกปิดบัญชีธนาคารตามที กล่าวแล้วข้างต้น ซึ งในทางปฏิบัติบริษัทจัดการจะ
เลือกดําเนินการเฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามที กฎหมายต่าง
ประเทศที เกี ยวข้องกําหนด)เท่านั น

ทั งนี ในกรณีที กฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิ มเติมข้อกําหนดเพื อรองรับการดําเนินการตามที บริษัทจัดการได้สงวนสิทธิไว้ข้างต้น
บริษัทจัดการ(รวมถึงผู้ที เกี ยวข้อง) จะดําเนินการตามข้อกําหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนําส่งข้อมูลของผู้ถือ
หน่วยลงทุนไปยังหน่วยงาน หรือดําเนินการอื นใดที ราชการกําหนด โดยไม่จําเป็นต้องร้องขอต่อผู้ถือหน่วยลงทุน

7. บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนภายในประเทศไทย และมีวัตถุประสงค์ที จะไม่เสนอขาย
หน่วยลงทุนของกองทุนกับหรือเพื อประโยชน์ของประเทศสหรัฐอเมริกา พลเมืองสหรัฐอเมริกา รวมถึงผู้ที มีหนังสือเดินทางของ
ประเทศสหรัฐอเมริกาหรือผู้ที มีถิ นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา หรือบุคคลซึ งโดยปกติมีถิ นที อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกอง
ทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าวและบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนซึ งจัดให้มีขึ นและดําเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา บริษัทจัดการจึงขอ
สงวนสิทธิที จะปฏิเสธหรือระงับการสั งซื อ การจัดสรร และ/หรือการโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมสําหรับผู้ลงทุน
ที เป็นบุคคลอเมริกัน (US person) ดังที กล่าวมาข้างต้น เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก

21. มาตรการเยียวยากรณีบริษัทจัดการปฏิบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์เกี ยวกับการอนุมัติให้จัดตั ง
กองทุนรวมเป็นการทั วไป : 

ในกรณีที บริษัทจัดการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี ยวกับการอนุมัติให้จัดตั งกองทุนรวมแบบ autoapprove และการ
ฝ่าฝืนหรือการไม่ปฏิบัตินั นก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ลงทุน บริษัทจัดการจะดําเนินการเยียวยาความเสียหายให้แก่ผู้ลงทุน
โดยไม่ชักช้า โดยในกรณีที ไม่สามารถตกลงกันได้ บริษัทจัดการจะยินยอมให้นําข้อพิพาทเข้าสู่การพิจารณาของ
อนุญาโตตุลาการ

22. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที ปฏิบัติตามโครงการจัดการกองทุนรวม ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ
กองทุนรวม และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ และคําสั งที ออกโดยอาศัยอํานาจแห่ง
กฎหมายดังกล่าว ทั งนี ในกรณีที ข้อกําหนดในโครงการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งดังกล่าว
หากบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งนั น ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุน
รวมได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามโครงการแล้ว

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม โดยผู้ดูแล
ผลประโยชน์มีอํานาจลงนามในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การลงนามในข้อผูกพัน
ของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ได้รับการแต่งตั งโดยชอบ ให้ถือว่าผูกพันผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง

การที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจัดการกองทุน
รวมนี ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที จะผูกพันตามข้อกําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมและ
ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม

โครงการจัดการกองทุนรวมที ผ่านการอนุมัติจากสํานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็น
ส่วนหนึ งของข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม

REFERENCE CODE : 

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอเทิร์มฟันด์ 5Y1

10/11/2558 รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม  [0692/2558] หน้า 19 / 30



คําจํากัดความ / คํานิยาม : 

กองทุน หมายถึง กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอเทิร์มฟันด ์5Y1

โครงการ หมายถึง โครงการจัดการกองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอเทิร์มฟันด ์5Y1 

บริษัทจัดการ หมายถึง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จํากัด

หน่วยลงทุน หมายถึง หน่วยลงทุนของกองทุน

หนังสือชี ชวน หมายถึง หนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุน หมายถึง ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน

ผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย หมายถึง ผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ที กจ.9/2555 ว่าด้วยการกําหนดนิยามผู้ลงทุนสถาบันและผ้ลงทุนรายใหญ่ และที แก้ไขเพิ มเติม

ผู้ดูแลผลประโยชน์ หมายถึง ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) 

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน หมายถึง บุคคลที บริษัทจัดการกองทุนรวมมอบหมายให้ทําหน้าที ขายหรือรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนแล้วแต่กรณี ของกองทุน

นายทะเบียน หมายถึง นายทะเบียนหน่วยลงทุน

ผู้สอบบัญชี หมายถึง ผู้สอบบัญชีของกองทุน

วันทําการ หมายถึง วันเปิดทําการตามปกติของบริษัทจัดการ

เสนอขายครั งแรก หมายถึง เสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก

จองซื อ หมายถึง จองซื อหน่วยลงทุนในการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก

หนังสือรับรองสิทธิ หมายถึง หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน

มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหารด้วยจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดตามทะเบียน
หน่วยลงทุน เมื อสิ นวันที คํานวณนั น โดยคํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขที มีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษ
ทศนิยมตามหลักสากล

ตลาดหลักทรัพย์ หมายถึง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สมาคมตลาดตราสารหนี ไทย หมายถึง สมาคมตลาดตราสารหนี ไทย ซึ งจัดตั งขึ นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์

บริษัทจดทะเบียน หมายถึง บริษัทที มีหุ้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทขึ นทะเบียน หมายถึง บริษัทที มีหลักทรัพย์ซื อขายในสมาคมตลาดตราสารหนี ไทย

ใบแสดงสิทธิ หมายถึง ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (depositary receipt) 

หลักทรัพย์อ้างอิง หมายถึง หลักทรัพย์ประเภทใดประเภทหนึ งที ออกโดยบริษัทจดทะเบียนและใช้เพื อรองรับใบแสดงสิทธิ

คําเสนอซื อ หมายถึง คําเสนอซื อหลักทรัพย์ของกิจการเป็นการทั วไปที ผู้ทําคําเสนอซื อต้องปฏิบัติตามประกาศว่าด้วยหลัก
เกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื อครอบงํากิจการ

แก้ไขราคาย้อนหลัง หมายถึง แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องโดยแก้ไขราคาย้อนหลัง
ตั งแต่วันที ราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องจนถึงปัจจุบัน

การชดเชยราคา หมายถึง การเพิ มหรือลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที มีราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
หรือการจ่ายเงินซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องแทนการเพิ มหรือลด
จํานวนหน่วยลงทุน

กิจการ หมายถึง บริษัทที มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทที มีหลักทรัพย์ซื อขายในศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์
หรือบริษัทมหาชนจํากัด

กลุ่มกิจการ หมายถึง บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีที สภาวิชาชีพบัญชีกําหนดเกี ยวกับการจัดทํางบการเงิน
รวม

สถาบันการเงิน หมายถึง สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยดอกเบี ยเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงิน

สมาคม หมายถึง สมาคมที เกี ยวเนื องกับธุรกิจหลักทรัพย์ที ได้รับอนุญาตและจดทะเบียนกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
โดยมีวัตถุประสงค์เพื อทําการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทที เกี ยวกับการจัดการลงทุน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

กฎหมาย ก.ล.ต. หมายถึง พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ
หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ปัจจุบันและที แก้ไขเพิ มเติม

มูลค่าธุรกรรม หมายถึง ราคาซื อรวมผลประโยชน์ที กองทุนพึงได้รับจากธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืนจนถึงวันที มีการ
คํานวณ

1. ชื อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

1.1. ชื อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอเทิร์มฟันด์ 5Y1 

1.2. ชื อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  Asset Plus AI Term Fund 5Y1 

1.3. ชื อย่อ :  ASPAITF5Y1 

1.4. ประเภทโครงการ :  กองทุนเปิด

1.5. ประเภทการขาย :  ขายครั งเดียว

1.6. การกําหนดอายุโครงการ :  กําหนด

1.7. อายุโครงการ : 5  ปี   เดือน   วัน

1.8. อายุโครงการถึงวันที  (กรณีกําหนดอายุเป็นช่วงเวลา) : 

1.9. เงื อนไข (อายุโครงการ) : 

ประมาณ 5 ปี แต่ไม่ต่ํากว่า 4 ปี 11 เดือน และไม่เกิน 5 ปี 1 เดือน นับตั งแต่วันถัดจากวันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุน
รวม โดยบริษัทจัดการจะแจ้งวันครบอายุโครงการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบทางไปรษณีย์ ภายใน 30 วันนับตั งแต่วันถัดจากวัน
จดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะยุติการจัดตั งโครงการ หากหลังจากปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก มูลค่าหน่วยลงทุนที 
จําหน่ายได้แล้วทั งหมดคํานวณตามมูลค่าที ตราไว้ของหน่วยลงทุนตํ่ากว่ามูลค่าขั นตํ่าที จะลงทุนในหลักทรัพย์ได้ตาม
วัตถุประสงค์ของกองทุน โดยบริษัทจัดการจะคืนเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนตามที ระบุไว้ในข้อ 5.2.7
“การคืนเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุน”

1.10. ลักษณะโครงการ :  กองทุนรวมที เสนอขายเฉพาะผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย

2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที ตราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที 
เสนอขาย : 

2.1. จํานวนเงินทุนของโครงการ : 1,000,000,000.00 บาท

2.2. เงื อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) : 

ระหว่างระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจํานวนเงินทุนของ
โครงการได้ไม่เกิน ร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ

2.3. มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย : 10.0000 บาท

2.4. จํานวนหน่วยลงทุน : 100,000,000.0000 หน่วย

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรก : 10 บาท

2.6. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก : 50,000.00 บาท

2.7. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป : 

2.8. มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด

2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่าของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด

2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด

2.12. รายละเอียดเพิ มเติม : 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน
ลักษณะพิเศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า ประเภทและอัตราส่วนการ
ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

เพื อเพิ มทางเลือกในการลงทุนสําหรับผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย (accredited investors) ที มีศักยภาพในการดูแลตนเอง ที มุ่งหวัง
ผลตอบแทนที ดี และยอมรับความเสี ยงของการลงทุนได้ในระดับสูง

3.2. ชนิดกองทุนรวม :  ลงทุนโดยตรง

3.3. ประเภทกองทุนรวม :  ทั วไป

3.4. นโยบายการลงทุน :  ตราสารแห่งหนี 

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้าม)ี :  

3.6. การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) :  ลงทุน
เพื อ การลดความเสี ยง (Hedging)

3.7. การลงทุนในตราสารที มีลักษณะของสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ไม่ลงทุน

3.8. ลักษณะพิเศษ : 

ไม่มี

3.9. รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 

รายละเอียดเพิ มเติมเกี ยวกับนโยบายการลงทุน

1. กองทุนมีนโยบายที จะลงทุนในตราสารแห่งหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน ตราสารทางการเงิน และ/หรือเงินฝาก และ/หรือหลัก
ทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดให้กองทุนลงทุนได้

2. กองทุนอาจจะพิจารณาลงทุนในตราสารแห่งหนี ต่างประเทศ และอาจเข้าทําสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives)โดยมี
วัตถุประสงค์เพื อลดความเสี ยง (Hedging) จากการลงทุน ตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกําหนด
โดยจะไม่ลงทุนในหรือมีไว้ซึ งตราสารที มีลักษณะของสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured note)

3. กรณีที กองทุนมีการลงทุนในต่างประเทศ บริษัทจัดการมีนโยบายที จะทําการป้องกันความเสี ยงด้านอัตราแลกเปลี ยนเงินตรา
ต่างประเทศเต็มจํานวน (Fully hedge)

4. กองทุนอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ งตราสารแห่งหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือตํ่ากว่าที สามารถลงทุนได้ (NonInvestment
Grade) และ/หรือตราสารที ไม่ได้รับการจัดอ้นดับความน่าเชื อถือ (Unrated Securities) ซึ งเป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือได้รับ
ความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

3.10. การลงทุนในต่างประเทศ : ลงทุนในต่างประเทศบางส่วน
วงเงินการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน ไม่เกิน 0  ล้านเหรียญ หรือไม่เกินร้อยละ 79.00  ของ NAV
และมีนโยบายลดหรือป้องกันความเสี ยงจากอัตราแลกเปลี ยนทั งหมดที มีอยู่

3.11. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 

กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในต่างประเทศไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและไม่เกินวงเงินที ได้รับจัดสรร

3.12. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.12.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในประเทศ : 

บริษัทจัดการจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื นอย่างใดอย่างหนึ งหรือหลาย
อย่างตามที ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนประกาศกําหนดดังต่อไปนี รวมถึงการลงทุนในหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือหาดอกผลโดย
วิธีอื นอย่างใด ตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการกํากับตลาดทุนจะได้มี
ประกาศแก้ไขหรือเพิ มเติม หรือผ่อนผันให้กองทุนรวมสามารถลงทุนได้เพิ มเติมในอนาคตอีกด้วย
3.12.1.1 ตราสารแห่งหนี ในประเทศ ได้แก่ หลักทรัพย์ ตราสาร หรือสัญญา ที เสนอขายในประเทศ หรือมีผู้ออกหรือคู่สัญญา
เป็นนิติบุคคลที จัดตั งขึ นตามกฎหมายไทย ดังต่อไปนี 
(1) ตราสารแห่งหนี ที มีลักษณะคล้ายเงินฝาก ได้แก่
(1.1) ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน บัตรเงินฝาก หรือหุ้นกู้ระยะสั น ที ธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น ธนาคารพาณิชย์ หรือ
บริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกัน
(1.2) ตั วแลกเงินหรือตั วสัญญาใช้เงินที บริษัทหลักทรัพย์ที ประกอบธุรกิจประเภทการให้สินเชื อเพื อธุรกิจหลักทรัพย์เป็นผู้ออก
ซึ งกําหนดวันใช้เงินตามตั วไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตั ว และเป็นตั วเมื อทวงถามหรือเมื อได้เห็น
(1.3) ตั วแลกเงินหรือตั วสัญญาใช้เงินอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที ออก ซึ งมีอันดับความน่าเชื อถือดังต่อไปนี 
(ก) อันดับความน่าเชื อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับแรก ทั งนี ในกรณีที เป็นอันดับความน่าเชื อถือของผู้
ออกตราสาร ต้องเป็นอันดับความน่าเชื อถือที ได้มาจากการจัดอันดับความน่าเชื อถือระยะสั น (shortterm rating) ด้วย หรือ
(ข) อันดับความน่าเชื อถือของผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกัน อยู่ในอันดับที สามารถลงทุนได ้(investment
grade) ทั งนี โดยการจัดอันดับความน่าเชื อถือของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื อถือภายใต้ชื อ Standard & Poor หรือ
Moody’s หรือ Fitch หรือสถาบันอื นที สํานักงานกําหนดเพิ มเติม
(2) ตราสารแห่งหนี ทั วไป ได้แก่
(2.1) ตราสารภาครัฐไทย อันได้แก่
(ก) ตั วเงินคลัง
(ข) พันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
(ค) พันธบัตร ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน หุ้นกู้ หรือใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้นกู้ ที กระทรวงการคลังหรือกองทุนเพื อการ
ฟื นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินเป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล หรือผู้ค้ําประกัน
(2.2) ตราสารภาครัฐต่างประเทศ อันได้แก่ ตราสารที มีรูปแบบทํานองเดียวกับตราสารภาครัฐไทยที รัฐบาลต่างประเทศ
องค์การหรือหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศ รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศ เป็นผู้ออก
หรือผู้ค้ําประกัน ทั งนี ตราสารดังกล่าวต้องมีลักษณะตามเงื อนไขท้ายข้อ 3.12.1.1 ด้วย
(2.3) ตราสารที เปลี ยนมือได้ ซึ งหมายถึง พันธบัตร ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน หรือหุ้นกู้ที ไม่รวมถึงหุ้นกู้แปลงสภาพและหุ้น
กู้อนุพันธ์ ที สํานักงานอนุญาตให้เสนอขายในลักษณะทั วไปหรือในลักษณะจํากัด หรือที ออกภายใต้ข้อผูกพันที กําหนดและ
อนุญาตโดยกระทรวงการคลัง หรือที นิติบุคคลที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ นเป็นผู้ออก หรือที เป็นหลักทรัพย์ที ออกใหม่ ซึ งผู้
ออกหลักทรัพย์ได้เสนอขายหลักทรัพย์ที ออกใหม่นั นทั งหมดต่อผู้ถือหุ้นโดยได้รับชําระราคาเต็มมูลค่าที เสนอขายจากผู้ถือหุ้น
ทั งนี ตราสารที เปลี ยนมือได้ต้องมีลักษณะตามเงื อนไขท้ายข้อ 3.12.1.1 ด้วย
(2.4) ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทยที มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้ที ไม่ใช่หุ้นกู้
อนุพันธ์
(2.5) ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน หุ้นกู้ หรือใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้นกู้ ที เสนอขายในต่างประเทศโดยมีผู้ออกเป็น
นิติบุคคลที จัดตั งขึ นตามกฎหมายไทย ทั งนี หุ้นกู้ดังกลา่วไมร่วมถงึหุน้กูแ้ปลงสภาพและหุน้กูอ้นุพันธ์
(2.6) หน่วยลงทุนหรือใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหน่วยลงทุนของกอ งทุนรวมตราสารแห่งหนี หรือของกองทุนรวมอื นที มีนโย
บายการลงทุนเฉพาะเงินฝาก ตราสารแห่งหนี หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที สํานักงานกําหนด หรือให้ความเห็นชอบ เช่น
กองทุนรวมตลาดเงิน เป็นต้น
(2.7) ธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืน ทั งนี บริษัทจัดการต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
(2.8) ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์โดยหลักทรัพย์ที ให้ยืมเป็นตราสารแห่งหนี ตาม (1.1)(1.2)(1.3) (2.1)(2.2)(2.3)(2.4)
หรือ (2.6) ทั งนี บริษัทจัดการต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

ในกรณีที ตราสารแห่งหนี ตามข้อ 3.12.1.1 เป็นตั วแลกเงินหรือตั วสัญญาใช้เงินที มีการจ่ายผลตอบแทน ผลตอบแทนนั นต้อง
อยู่ในรูปอัตราดอกเบี ยคงที หรืออัตราดอกเบี ยลอยตัวเท่านั น

การรับรอง รับอาวัล สลักหลัง หรือคํ้าประกันของบุคคลที กําหนดไว้ในข้อ 3.12.1.1 ต้องเป็นการรับรองตลอดไป รับอาวัลทั ง
จํานวน สลักหลังโอนประเภทมีสิทธิไล่เบี ยโดยไม่มีข้อกําหนดลบล้างหรือจํากัดความรับผิดของผู้สลักหลัง หรือค้ําประกันต้น
เงินและดอกเบี ยเต็มจํานวนแบบไม่มีเงื อนไข

เงื อนไข : ตราสารภาครัฐต่างประเทศตามข้อ (2.2) และตราสารที เปลี ยนมือได้ตามข้อ (2.3) ต้องมีลักษณะดังต่อไปนี 
(1) เป็นตราสารขึ นทะเบียนในสมาคมตลาดตราสารหนี ไทย
(2) มีราคาที เหมาะสมตามที สมาคมตลาดตราสารหนี ไทยกําหนด หรือมีผู้แสดงตนต่อบุคคลทั วไปว่าพร้อมจะเสนอราคาซื อ
และรับซื อตราสารนั น ในราคาดังกล่าว (bid price แบบ firm quote) ตามจํานวนและวิธีการที สมาคมตลาดตราสารหนี ไทย
กําหนดอยู่เสมอ โดยได้ส่งสําเนาราคาแก่สมาคมตลาดตราสารหนี ไทยตลอดอายุของตราสารนั น และ
(3) เป็นตราสารที เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 
(ก) ในกรณีที เป็นตราสารภาครัฐต่างประเทศ ตราสารดังกล่าวต้องเป็นตราสารที มีอันดับความน่าเชื อถือของตราสารหรือของผู้
ออกตราสารอยู่ในอันดับที สามารถลงทุนได ้(investment grade) เว้นแต่ผู้ออกตราสารดังกล่าวเป็นรัฐวิสาหกิจตามกฎหมาย
ต่างประเทศ ตราสารนั นต้องมีอันดับความน่าเชื อถือของตราสารอยู่ในอันดับที สามารถลงทุนได ้(investment grade) เท่านั น
(ข) ในกรณีที ผู้ออกตราสารเป็นนิติบุคคลต่างประเทศ ตราสารนั นต้องมีอันดับความน่าเชื อถือของตราสารอยู่ในอันดับที 
สามารถลงทุนได ้(investment grade) 
(ค) ในกรณีที กองทุนลงทุนในตราสารอื นนอกเหนือจาก (ก) และ (ข) ในการเสนอขายครั งแรก หากตราสารดังกล่าวไม่มี
อันดับความน่าเชื อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับที สามารถลงทุนได ้(investment grade) ตราสารนั นต้อง
มีบริษัทจัดการไม่ต่ํากว่าสามรายเป็นผู้ซื อตราสารดังกล่าวเพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนภายใต้การจัดการ

3.12.1.2 ตราสารกึ งหนี กึ งทุน ได้แก่
(1) หุ้นกู้แปลงสภาพที เสนอขายในประเทศ ซึ งต้องมีลักษณะตามเงื อนไขในท้ายข้อ 3.12.1.1 (1) และ (2) ทั งนี ในกรณีที 
กองทุนลงทุนในหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวในการเสนอขายครั งแรก หุ้นกู้แปลงสภาพนั นต้องเป็นหุ้นกู้แปลงสภาพที มีอันดับ
ความน่าเชื อถืออยู่ในอันดับที สามารถลงทุนได ้(investment grade) หรือเป็นหุ้นกู้แปลงสภาพที มีบริษัทจัดการไม่ตํ่ากว่าสาม
รายเป็นผู้ซื อตราสารดังกล่าวเพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนภายใต้การจัดการ
ในกรณีที หุ้นกู้แปลงสภาพตามวรรคหนึ งมีการค้ําประกัน การค้ําประกันดังกล่าวต้องเป็นการค้ําประกันต้นเงินและดอกเบี ยเต็ม
จํานวนแบบไม่มีเงื อนไข
(2) หุ้นกู้แปลงสภาพที เสนอขายในต่างประเทศโดยมีผู้ออกเป็นนิติบุคคลที จัดตั งขึ นตามกฎหมายไทย

นอกจากนี ในการลงทุนในตราสารกึ งหนี กึ งทุนนั น ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 
(1) ในขณะที ลงทุน หรือได้มา มูลค่าของหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวมีมูลค่าสูงกว่าราคาตลาดของหุ้นที รองรับหุ้นกู้แปลงสภาพ
นั น (out of the money) 
(2) ในกรณีที มีการใช้สิทธิแปลงสภาพ ให้บริษัทจัดการขายหุ้นที ได้รับจากการแปลงสภาพนั นภายใน 30 วัน นับแต่วันที ได้หุ้น
ดังกล่าวมา
การใช้สิทธิแปลงสภาพตาม (2) หมายความว่า การแปลงสภาพแห่งสิทธิในหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้น ไม่ว่าการแปลงสภาพดัง
กล่าวจะเกิดจากการใช้สิทธิแปลงสภาพหรือเกิดจากข้อกําหนดบังคับการแปลงสภาพ

3.12.1.3 เงินฝากในสถาบันการเงินตามกฎหมายไทย

3.12.1.4 สัญญาซื อขายล่วงหน้าที มีตัวแปรเป็นอัตราแลกเปลี ยนเงิน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื อลดความเสี ยง (hedging) ตาม
หลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

3.12.1.5 หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์

3.12.1.6 ทรัพย์สินอื นที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กําหนดเพิ มเติมในอนาคต หรือทรัพย์สินอื นที มีลักษณะทํานองเดียว
กับ 3.12.1.1 – 3.12.1.5 โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

3.12.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในต่างประเทศ : 

บริษัทจัดการอาจลงทุนในทรัพย์สินในต่างประเทศเพื อกองทุนได้เทียบเท่ากับประเภททรัพย์สินในประเทศ โดยกรอบประเทศ
ที ลงทุนต้องมีคุณสมบัติดังนี 
1. มีการเสนอขายในประเทศที มีหน่วยงานกํากับดูแลเป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO หรือประเทศที มีตลาดหลักทรัพย์เป็น
สมาชิกของ WFE 
2. การลงทุนนั นต้องไม่ทําให้การจัดการกองทุนเบี ยงเบนไปจากวัตถุประสงค์ หรือนโยบายการลงทุนของกองทุนและไม่ทําให้
กองทุนขาดทุนเป็นมูลค่าสูงกว่ามูลค่าลงทุน
3. บริษัทจัดการต้องสามารถเข้าถึงข้อมูลเกี ยวกับหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินดังกล่าวเป็นภาษาอังกฤษผ่านระบบอินเตอร์เนตได้
4. มีข้อมูลทางด้านราคาที สะท้อนมูลค่ายุติธรรม โดยเป็นราคาที น่าเชื อถือ อ้างอิงได้ และสอดคล้องตามหลักวิชาการอันเป็นที 
ยอมรับในระดับสากล
5. มีการคุ้มครองประโยชน์ของผู้ลงทุน (investor protection) ที ถือได้ว่าเทียบเท่ากับการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที 
มีลักษณะคล้ายกันในประเทศไทย
6. ลักษณะอื นใดที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจกําหนดเพิ มเติม

3.12.2.1 ตราสารแห่งหนี ต่างประเทศ ได้แก่ หลักทรัพย์หรือตราสารที ออกโดยบุคคลต่างประเทศ และเสนอขายในต่าง
ประเทศ
(1) ตราสารภาครัฐต่างประเทศ อันได้แก่
(1.1) พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี ที รัฐบาลต่างประเทศ องค์การหรือหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศหรือองค์การระหว่าง
ประเทศเป็นผู้ออก หรือผู้ค้ําประกัน
(1.2) พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี ที รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายต่างประเทศเป็นผู้ออก หรือผู้ค้ําประกัน
(2) ตราสารแห่งหนี ภาคเอกชน อันได้แก่ ตราสารแห่งหนี ที ออกโดยนิติบุคคลต่างประเทศ ทั งนี ผู้ลงทุนต้องสามารถเข้าถึง
ข้อมูลเกี ยวกับตราสารแห่งหนี ดังกล่าวเป็นภาษาอังกฤษผ่านระบบอินเตอร์เนตด้วย
(3) ตราสารแห่งหนี อื น อันได้แก่ หน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที เป็นกองทุนรวมตราสารแห่งหนี หรือกองทุนรวมอื น
ที มีนโยบายการลงทุนเฉพาะเงินฝาก ตราสารแห่งหนี หรือทรัพย์สินอื นที สํานักงานให้ความเห็นชอบให้ลงทุนได้ เช่น กองทุน
รวมตลาดเงิน เป็นต้น ซึ งต้องเป็นไปตามเงื อนไขที สํานักงานคณะกํารรมการ ก.ล.ต.ประกาศกําหนด ดังต่อไปนี 
(3.1) ต้องเป็นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที อยู่ภายใต้การกํากับดูแลของหน่วยงานกํากับดูแล
ด้านหลักทรัพย์และตลาดซื อขายหลักทรัพย์ที เป็นสมาชิกสามัญของ International Organizations of Securities 
Commission (IOSCO) หรือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที มีการซื อขายในตลาดซื อขายหลักทรัพย์
ที เป็นสมาชิกของ World Federations of Exchange (WFE) 
(3.2) ต้องเป็นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที มีทรัพย์สินที ลงทุนเป็นประเภทและชนิดเดียวกับ
ทรัพย์สินที กองทุนอาจลงทุนหรือมีไว้ได้ เว้นแต่เป็นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที มีนโยบาย
การลงทุนในทองคําโดยตรง
(3.3) ในกรณีที เป็นการลงทุนหรือมีไว้เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป (retail fund) กองทุน
สํารองเลี ยงชีพ หรือกองทุนส่วนบุคคลรายย่อย หน่วยลงทุนที จะลงทุนหรือมีไว้ได้ ต้องเป็นหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมต่างประเทศที จัดตั งขึ นเพื อผู้ลงทุนทั วไปเช่นกัน
(3.4) ต้องไม่ใช่หน่วยลงทุนของกองทุนรวมประเภทเฮ็ดจ์ฟันด ์(hedge fund)

3.12.2.2 ตราสารหนี ที มีลักษณะคล้ายเงินฝาก ได้แก่ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน บัตรเงินฝาก หรือหุ้นกู้ระยะสั นที 
ออกโดยสถาบันการเงินต่างประเทศ ที ตั งอยู่ในประเทศที กองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินต่างประเทศ ทั งนี ให ้
หมายรวมถึงการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงิน (money market fund) ในต่างประเทศด้วย โดยการ
มีไว้ซึ งเงินฝากหรือตราสารดังกล่าวต้องมีวัตถุประสงค์เพื ออํานวยความสะดวกหรือป้องกันปัญหาในการดําเนินงานใน
ต่างประเทศของกองทุน เช่น เพื อรอการลงทุน หรือเพื อชําระค่าใช้จ่าย หรือเพื อรักษาสภาพคล่องของกองทุนเป็นต้น

3.12.2.3 สัญญาซื อขายล่วงหน้าที มีวัตถุประสงค์ เพื อการลดความเสี ยง (hedging) ตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

3.12.2.4 เงินฝากในสถาบันการเงินต่างประเทศ

3.13.2.5 ใบแสดงสิทธิในประโยชน์ที เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงที มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นพันธบัตร หรือหุ้นกู้ที มิใช่หุ้นกู้อนุพันธ์

3.12.2.6 หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และตราสารของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศ

3.12.2.7 ทรัพย์สินอื นที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กําหนดเพิ มเติมในอนาคตหรือทรัพย์สินอื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับ
ข้อ 3.12.2.1 3.12.2.6 โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน

3.13. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม : 

3.13.1. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นในประเทศ : 

บริษัทจัดการจะลงทุนหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื นเพื อเป็นทรัพย์สินของ
กองทุนรวม ตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนดดังต่อไปนี ในกรณีที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศแก้ไขเปลี ยนแปลงอัตราส่วนการลงทุน
บริษัทจัดการจะลงทุนให้เป็นไปตามประกาศที แก้ไขด้วย

3.13.1.1 บริษัทจัดการอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินดังต่อไปนี เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม โดยไม่จํากัดอัตราส่วน
(1) ตราสารภาครัฐไทย
(2) ตราสารภาครัฐต่างประเทศตามข้อ 3.12.1.2 (2.2) ที มีอันดับความน่าเชื อถืออยู่ในสองอันดับแรก หรือสัญญาซื อขายล่วง
หน้าที มีสินค้าเป็นตราสารดังกล่าว

ในกรณีของกองทุนรวมเปิด มูลค่าของตราสารภาครัฐต่างประเทศตามข้อ (2) เมื อรวมกันแล้วต้องไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่า
ตราสารนั นในแต่ละรุ่น เว้นแต่เป็นกองทุนรวมเปิดที มีการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งล่วงหน้าซึ งระบุเวลาแน่นอน
(auto redemption) 

3.13.1.2 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งตราสารภาครัฐต่างประเทศที นอกเหนือจากข้อ 3.13.1.1 (2) หรือสัญญาซื อขาย
ล่วงหน้าที มีสินค้าเป็นตราสารดังกล่าว เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนได้ โดยมีมูลค่ารวมกันทั งสิ นเมื อคํานวณเฉพาะผู้ออกหรือ
ผู้เป็นคู่สัญญารายนั น ไม่เกินร้อยละ 35 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

การคํานวณอัตราส่วนตามวรรคหนึ ง ให้นับตราสารตามวรรคหนึ งและทรัพย์สินทุกประเภทที ผู้ออกหรือผู้เป็นคู่สัญญารายดัง
กล่าวเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญา ซึ งกองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินเหล่านั น
รวมในอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าวด้วย
ในกรณีของกองทุนรวมเปิด มูลค่าของตราสารภาครัฐต่างประเทศตามวรรคหนึ ง ต้องไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าตราสารนั นใน
แต่ละรุ่น เว้นแต่เป็นกองทุนรวมเปิดที มีการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งล่วงหน้าซึ งระบุเวลาแน่นอน (auto
redemption) 

3.13.1.3 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินดังต่อไปนี ซึ งธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น ธนาคารพาณิชย์
หรือบริษัทเงินทุนรายใดเป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญา เพื อเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนได้ โดยมีมูลค่ารวมกันทั งสิ นเมื อคํานวณเฉพาะธนาคารหรือบริษัทเงินทุนรายนั น ไม่เกินร้อยละ 25 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
(1) ตราสารแห่งหนี ในประเทศ ตามข้อ 13.2.1.1
(2) ตราสารกึ งหนี กึ งทุน ตามข้อ 13.2.1.2 
(3) เงินฝากในสถาบันการเงินตามกฎหมายไทย ตามข้อ 13.2.1.3
(4) สัญญาซื อขายล่วงหน้าตามข้อ 3.12.1.4 ที คู่สัญญามี อันดับความน่าเชื อถืออยู่ในอันดับที สามารถลงทุนได ้(investment
grade)
การคํานวณอัตราส่วนตามวรรคหนึ ง ให้นับตราสารตามวรรคหนึ งและทรัพย์สินตามข้อ 3.13.1.7 (1) ที ธนาคารหรือบริษัทเงิน
ทุนดังกล่าวเป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญา ซึ งกองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้รวมใน
อัตราส่วนดังกล่าว โดยในกรณีของธนาคารพาณิชย์หากธนาคารพาณิชย์นั นเป็นสาขาของธนาคารต่างประเทศให้นําทรัพย์สินที 
นาคารต่างประเทศดังกล่าวเป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้อาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ําประกันหรือคู่สัญญา ซึ งกองทุนได้ลงทุนหรือมี
ไว้รวมในอัตราส่วนดังกล่าวด้วย

ทั งนี ในกรณีที กองทุนมีเงินฝากในนิติบุคคลตามวรรคหนึ ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื อการดําเนินงานของกองทุน มิให้นับมูลค่าของ
เงินฝากดังกล่าวรวมในอัตราส่วนตามวรรคหนึ ง

3.13.1.4 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินดังต่อไปนี ที บุคคลใดเป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลัก
หลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญา เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนได้ โดยมีมูลค่ารวมกันทั งสิ นเมื อคํานวณเฉพาะผู้ออก ผู้สั งจ่าย
ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญารายนั น ไม่เกินร้อยละ 25 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
(1) ตราสารแห่งหนี ในประเทศตามข้อ 3.12.1.1 
(2) ตราสารกึ งหนี กึ งทุนตามข้อ 3.12.1.3 
(3) สัญญาซื อขายล่วงหน้า ตามข้อ 3.12.1.4 ที คู่สัญญามีอันดับความน่าเชื อถืออยู่ในอันดับที สามารถลงทุนได ้(investment
grade) 
ตราสารแห่งหนี ตาม (1) มิให้หมายความรวมถึงหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที ถูกจัดให้เป็นตราสารแห่งหนี ตามข้อ 3.12.1.1

3.13.1.5 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินที กลุ่มกิจการใดเป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้คํ้า
ประกัน หรือคู่สัญญา เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนได้ โดยมีมูลค่ารวมกันทั งสิ นของกลุ่มกิจการนั นไม่เกินอัตราอย่างใดอย่าง
หนึ งดังต่อไปนี แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า
(1) ร้อยละสามสิบของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน
(2) อัตราที คํานวณได้จากนํ้าหนักของกลุ่มกิจการดังกล่าวในตัวชี วัด (benchmark) ของกองทุนนั นรวมกับร้อยละสิบของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนนั น ทั งนี ตัวชี วัดดังกล่าวต้องเป็นดัชนีหรือองค์ประกอบของดัชนี ที มีการเผยแพร่อย่างกว้างขวาง
และสอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนั น

3.13.1.6 การลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินที บริษัทในกลุ่มกิจการใดเป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย หรือคู่สัญญา เพื อเป็นทรัพย์สินของกอง
ทุน หากทรัพย์สินดังกล่าวเป็นองค์ประกอบที ใช้ในการคํานวณตัวชี วัด (benchmark) ของกองทุนนั น บริษัทจัดการอาจลงทุน
หรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินดังกล่าวโดยมีมูลค่ารวมกันทั งสิ นเมื อคํานวณเฉพาะผู้ออก ผู้สั งจ่าย หรือคู่สัญญารายนั น ไม่เกินอัตราที 
คํานวณได้จากนํ้าหนักของทรัพย์สินดังกล่าวในตัวชี วัดรวมกับร้อยละสิบของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั งนี เฉพาะใน
กรณีที อัตราดังกล่าวสูงกว่าอัตราส่วนที กําหนดไว้ในข้อ 3.13.1.3 และข้อ 3.13.1.4 แล้วแต่กรณี
มิให้นําความในข้อ 3.13.1.3 และข้อ 3.13.1.4 มาใช้บังคับกับกรณีตามวรรคหนึ ง

3.13.1.7 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินอื นนอกเหนือจากกรณีที กําหนดไว้ในข้อ 3.13.1.2 ข้อ 3.13.1.3 และ
ข้อ 3.13.1.4 เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมตามอัตราส่วนดังต่อไปนี 
(1) การลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินดังกล่าวซึ งบุคคลใดเป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่
สัญญา ต้องมีมูลค่ารวมกันทั งสิ นเมื อคํานวณเฉพาะผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญา
รายนั น ไม่เกินร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
(2) การลงทุนในหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินตาม (1) เมื อคํานวณรวมทุกบุคคลที เป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง
ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญาแล้วต้องมีมูลค่ารวมกันทั งสิ นไม่เกินร้อยละ15 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

3.13.1.8 ในกรณีของกองทุนรวม ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมลงทุนหรือมีไว้ซึ งเงินฝาก บัตรเงินฝาก ตั วแลกเงิน หรือตั ว
สัญญาใช้เงิน ที ธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ บรรษัทตลาดรอง
สินเชื อที อยู่อาศัย หรือสถาบันการเงินที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น เป็นผู้ออกหรือคู่สัญญา เป็นจํานวนที มีมูลค่ารวมโดยเฉลี ย
ในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 45 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

อัตราส่วนตามวรรคหนึ งมิให้นํามาใช้บังคับกับกองทุนรวมที มีการกําหนดอายุโครงการตั งแต่หนึ งปีขึ นไป ทั งนี เฉพาะในระยะ
เวลาหกเดือนก่อนวันครบกําหนดอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม
ในกรณีที เงินฝากหรือตราสารแห่งหนี ที มีลักษณะคล้ายเงินฝากที กองทุนรวมลงทุนในหรือมีไว้เกินอัตราส่วนที กําหนดตามวรรค
หนึ ง ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินดังกล่าวให้มีมูลค่ารวมโดยเฉลี ยไม่เกินร้อยละ 45 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมภายในสามสิบวันนับแต่วันสิ นรอบปีบัญชีนั น ทั งนี ให้คํานวณอัตราส่วนการลงทุนหรือมีไว้ซึ ง
ทรัพย์สินดังกล่าวโดยเฉลี ยตั งแต่วันแรกของรอบปีบัญชีนั นจนถึงวันที ทรัพย์สินนั นมีมูลค่าเป็นไปตามอัตราส่วนดังกล่าว

เมื อบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ปฏิบัติตามวรรคสามแล้ว ให้บริษัทรายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมทราบภายใน
วันทําการถัดจากวันที ทรัพย์สินนั นมีมูลค่ารวมโดยเฉลี ยไม่เกินร้อยละ 45 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม เพื อให้ผู้
ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ตรวจสอบการปฏิบัติดังกล่าว ทั งนี บริษัทต้องดําเนินการให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน
รวมแจ้งให้สํานักงานทราบภายในห้าวันนับแต่วันที ได้รับรายงานจากบริษัทด้วย

หากบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถปฏิบัติตามวรรคสามได้ สํานักงานอาจสั งให้บริษัทเลิกกองทุนรวมนั น

3.13.1.9 ในกรณีที มีเหตุจําเป็นและสมควร เพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนอันเนื องมาจากปัญหาความผันผวน
(fluctuation) ของตลาดเงินและตลาดทุนในวงกว้างในรอบปีบัญชีใด บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจขอผ่อนผันต่อสํานักงาน
เพื อไม่ต้องนําการลงทุนในหรือมีไว้ซึ งเงินฝาก บัตรเงินฝาก ตั วแลกเงิน หรือตั วสัญญาใช้เงิน ในช่วงเวลาที เกิดความผันผวนดัง
กล่าวมารวมคํานวณอัตราส่วนการลงทุนตามข้อ 3.13.1.8 ได้สําหรับรอบปีบัญชีนั น

3.13.1.10 บริษัทจัดการอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ งสัญญาซื อขายล่วงหน้า ที มีวัตถุประสงค์เพื อการลดความเสี ยง (hedging)
เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนได้ โดยไม่เกินมูลค่าความเสี ยงทั งหมดที กองทุนมีอยู่

3.13.1.11 การคํานวณมูลค่าการลงทุนหรือมีไว้ซึ งสัญญาซื อขายล่วงหน้าเพื อการคํานวณอัตราส่วนการลงทุน ตามข้อ
3.13.1.2 ข้อ 3.13.1.3 และข้อ 3.13.1.4 ให้นับมูลค่าที คู่สัญญาอีกผ่ายหนึ งมีหน้าที ต้องชําระตามสัญญาซื อขายล่วงหน้า รวม
คํานวณในอัตราส่วนของบุคคลที เป็นคู่สัญญาดังกล่าว เว้นแต่กรณีที กองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้ซึ งสัญญานั น ในศูนย์ซื อขาย
สัญญาซื อขายล่วงหน้า บริษัทจัดการไม่ต้องคํานวณมูลค่าและอัตราส่วนตามที กําหนดในข้อดังกล่าว

3.13.1.12 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนได้
โดยมีมูลค่าไม่เกินร้อยละ 25 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

3.13.1.13 บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งหน่วยลงทุนและใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหน่วยลงทุนเพื อเป็น
ทรัพย์สินของกองทุนรวมได้ ไม่เกินอัตราส่วนดังต่อไปนี ทั งนี การลงทุนดังกล่าวไม่รวมถึงหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย์
(1) ลงทุนหรือมีไว้ซึ งหน่วยลงทุนและใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหน่วยลงทุนของแต่ละกองทุนรวมที บริษัทจัดการอื นเป็นผู้รับ
ผิดชอบดําเนินการ ไม่เกินร้อยละ 25 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของแต่ละกองทุนรวมที บริษัทจัดการเป็นผู้รับผิดชอบดําเนินการ
(2) ลงทุนหรือมีไว้ซึ งหน่วยลงทุนและใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหน่วยลงทุนของทุกกองทุนรวมที บริษัทจัดการอื นเป็นผู้รับผิด
ชอบดําเนินการ ไม่เกินร้อยละ 25 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของแต่ละกองทุนรวมที บริษัทจัดการเป็นผู้รับผิดชอบดําเนินการ

3.13.1.14 บริษัทจัดการอาจทําธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืนในนามกองทุนได้ โดยมีมูลค่าธุรกรรมรวมกันทั งสิ นไม่เกิน
ร้อยละ 25 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

3.13.1.15 การลงทุนในหรือมีไว้ซึ งธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืน ให้บริษัทจัดการคํานวณอัตราส่วนการลงทุนตาม
ข้อ3.13.1.3 และ 3.13.1.4 ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 
(1) ในกรณีที มูลค่ารวมของหลักทรัพย์ หรือตราสารแห่งหนี ที ซื อและที โอนมาเพื อดํารงมูลค่าธุรกรรมตามประกาศกําหนด (ถ้า
มี) ณ สิ นวันไม่น้อยกว่ามูลค่าธุรกรรม ให้นําหลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนี ดังกล่าวมาคํานวณอัตราสาวนการลงทุนเท่ากับ
มูลค่าธุรกรรม ทั งนี บริษัทจัดการไม่ต้องนําธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืนมาคํานวณอัตราส่วนการลงทุนที คู่สัญญา
(2) ในกรณีมูลค่ารวมของหลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนี ที ซื อและที โอนมาเพื อดํารงมูลค่าธุรกรรมตามประกาศกําหนด (ถ้าม)ี 
ณ สิ นวัน น้อยกว่ามูลค่าธุรกรรม ให้คํานวณอัตราส่วนการลงทุนดังต่อไปนี 
(ก) นําหลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนี ดังกล่าวมาคํานวณอัตราส่วนการลงทุนเท่ากับมูลค่าหลักทรัพย์ หรือตราสารแห่งหนี นั น
ตามราคาตลาด และ
(ข) นําธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืนมาคํานวณอัตราส่วนการลงทุนที คู่สัญญาเท่ากับส่วนต่างของมูลค่าธุรกรรมกับมูลค่า
หลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนี นั นตามราคาตลาด
(3) ในกรณีเป็นธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืนตามสัญญาที มีข้อกําหนดให้คํานวณมูลค่าหลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนี ที 
ซื อและมูลค่าธุรกรรมรวมเป็นยอดสุทธิของธุรกรรมทั งหมดที กองทุนมีอยู่กับคู่สัญญารายเดียวกัน และที สัญญากําหนดให้
สามารถบังคับชําระหนี ตามธุรกรรมใดธุรกรรมหนึ งจากหลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนี ที ซื อหรือทรัพย์สินที โอนเพื อดํารงมูลค่า
ธุรกรรมตามประกาศกําหนด (ถ้ามี) ของธุรกรรมอื นได้ ให้คํานวณอัตราส่วนการลงทุนดังนี 
(ก) ในกรณีที มูลค่ารวมของหลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนี ที ซื อและที โอนมา เพื อดํารงมูลค่าธุรกรรมตามประกาศกําหนด (ถ้า
มี) ณ สิ นวันของแต่ละธุรกรรม มีมูลค่าไม่น้อยกว่ามูลค่าธุรกรรมแต่ละธุรกรรมนั น ให้คํานวณอัตราสาวนการลงทุนตามหลัก
เกณฑ์ในข้อ (1) 
(ข) ในกรณีที มูลค่ารวมของหลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนี ที ซื อและที โอนมา เพื อดํารงมูลค่าธุรกรรมตามประกาศกําหนด(ถ้า
มี) ณ สิ นวันของแต่ละธุรกรรม มีมูลค่าน้อยกว่ามูลค่าธุรกรรมแต่ละธุรกรรม ให้คํานวณอัตราส่วนการลงทุนตามหลักเกณฑ์ใน
ข้อ (2) 
(ค) ในกรณีที บางธุรกรรมที มูลค่ารวมของหลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนี ที ซื อและที โอนมาเพื อดํารงมูลค่าธุรกรรมตามประกาศ
กําหนด (ถ้ามี) ณ สิ นวันน้อยกว่ามูลค่าธุรกรรม ให้บริษัทจัดการนําหลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนี ที ซื อของธุรกรรม ที มูลค่า
รวมของหลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนี ที ซื อและที โอนมา เพื อดํารงมูลค่าธุรกรรมตามประกาศกําหนด (ถ้าม)ี ณ สิ นวันไม่น้อย
กว่ามูลค่าธุรกรรม มาคํานวณอัตราส่วนการลงทุนเพิ มเติมเพื อชดเชยส่วนต่างของมูลค่าธุรกรรมกับมูลค่ารวมของหลักทรัพย์
หรือตราสารแห่งหนี ที ซื อและที โอนมา เพื อดํารงมูลค่าธุรกรรมตามประกาศกําหนด (ถ้ามี) ณ สิ นวันของธุรกรรมแรก ทั งนี หาก
ภายหลังการชดเชยส่วนต่างข้างต้น มูลค่าสุทธิของทุกหลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนี ที ซื อโดยมีสัญญาขายคืนยังคงน้อยกว่า
มูลค่าสุทธิของทุกธุรกรรม ให้นําธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืนมาคํานวณอัตราส่วนการลงทุนที คู่สัญญาเท่ากับส่วนต่าง
ดังกล่าว

3.13.1.16 บริษัทจัดการอาจทําธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ของกองทุนได้ โดยมีมูลค่าธุรกรรมรวมกันทั งสิ นไม่เกินร้อยละ
25 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั งนี การคํานวณมูลค่าธุรกรรมดังกล่าว ให้บริษัทจัดการคํานวณโดยใช้มูลค่าหลัก
ทรัพย์ที ให้ยืม รวมผลประโยชน์ที พึงได้รับจนถึงวันที คํานวณมูลค่าธุรกรรมดังกล่าว

ในกรณีที ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ในขณะที กองทุนเข้าทําธุรกรรม มีมูลค่าไม่เกินอัตราส่วนที กําหนดในวรรคหนึ ง หากต่อ
มาธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์นั นมีมูลค่าเกินอัตราส่วนดังกล่าวโดยมิได้เกิดจากการทําธุรกรรมเพิ มเติม บริษัทจัดการจะยังคง
มีไว้ซึ งธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ดังกล่าวต่อไปก็ได้

ให้บริษัทจัดการจัดทํารายงานโดยระบุวันที ทรัพย์สินนั นมีมูลค่าเกินอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดพร้อมสาเหตุ และส่งรายงาน
ดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมทราบภายในสามวันทําการนับแต่วันที ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์นั นมีมูลค่า
เกินอัตราส่วนที กําหนด พร้อมทั งจัดทําสําเนารายงานดังกล่าวไว้ที บริษัทจัดการเพื อให้สํานักงานสามารถตรวจสอบได้

3.13.1.17 ให้บริษัทจัดการคํานวณอัตราส่วนการลงทุนหรือมีไว้ซึ งใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิง
ไทย หน่วยลงทุนของกองทุนรวมพันธบัตรเอเชีย หรือธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 
(1) ในกรณีของใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย ให้นับมูลค่าของหลักทรัพย์อ้างอิงของใบแสดง
สิทธิดังกล่าว รวมในอัตราส่วนสําหรับหลักทรัพย์อ้างอิงดังกล่าวที กําหนดในโครงการนี โดยถือเสมือนหนึ งว่ากองทุนได้ลงทุน
หรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์อ้างอิงนั นโดยตรง ทั งนี บริษัทจัดการอาจไม่นับมูลค่าของใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที เกิดจากหลัก
ทรัพย์อ้างอิงไทยรวมในอัตราส่วนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญาที กําหนดตามข้อ 3.13.1.2 3.13.1.3 3.7.1.4
และข้อ 3.13.1.7 ก็ได้

มูลค่าของหลักทรัพย์อ้างอิงที นํามาคํานวณรวมในอัตราส่วนตามวรรคหนึ งให้มีมูลค่าเท่ากับมูลค่าใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์
ที เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทยที กองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้

(2) ในกรณีของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมพันธบัตรเอเชียบริษัทจัดการจะคํานวณอัตราส่วนการลงทุนโดยวิธีใดวิธีหนึ งดังต่อ
ไปนี 
(ก) นับมูลค่าของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมพันธบัตรเอเชียที กองทุนได้ลงทุนในหรือมีไว้ซึ งหน่วยลงทุนดังกล่าว หรือ
(ข) นับมูลค่าของทรัพย์สินที กองทุนรวมพันธบัตรเอเชียดังกล่าวลงทุนหรือมีไว้ รวมในอัตราส่วนสําหรับทรัพย์สินที กําหนดไว้
ในโครงการนี โดยถือเสมือนหนึ งว่ากองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินนั นโดยตรง
(3) ในกรณีของธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ บริษัทจัดการจะคํานวณอัตราส่วนการลงทุนใน หรือมีไว้ซึ งการให้ยืมหลักทรัพย์
โดยให้นับมูลค่าทรัพย์สินที ให้ยืมรวมในอัตราส่วนสําหรับหลักทรัพย์ที กําหนดไว้ในข้อ 3.13.1.2 3.13.1.3 3.13.1.4 และ
3.13.1.7 โดยถือเสมือนหนึ งว่ากองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์นั นอยู่ ทั งนี บริษัทจัดการอาจไม่นับรวมในอัตราส่วนที 
คํานวณตามคู่สัญญาที กําหนดตามข้อ 3.13.1.2 3.13.1.3 3.13.1.4 และ 3.13.1.7 ก็ได้

3.13.1.18 ในการคํานวณอัตราส่วนตามข้อ 3.13.1.2 และ ข้อ 3.13.1.3 ให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี รวม
ทั งเงื อนไขตามข้อ 3.13.1.18 ด้วย
(1) ในกรณีที ทรัพย์สินดังกล่าวมีผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกัน บริษัทจัดการจะคํานวณอัตราส่วนที ผู้ออก
ทรัพย์สินหรือผู้ที เป็นคู่สัญญาดังกล่าว หรือคํานวณอัตราส่วนผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกัน แล้วแต่กรณีก็ได้
(2) ในกรณีที ทรัพย์สินมีบุคคลมากกว่าหนึ งรายเป็นผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกัน บริษัทจัดการจะเลือก
คํานวณอัตราส่วนที ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกันรายใดรายหนึ งก็ได้

3.13.1.19 การคํานวณอัตราส่วนที ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกันตามข้อ 3.13.1.14 จะทําได้ต่อเมื อบุคคลดัง
กล่าวได้ทําการรับรองตลอดไป รับอาวัลทั งจํานวน สลักหลังโอนประเภทมีสิทธิไล่เบี ยโดยไม่มีข้อกําหนดลบล้างหรือจํากัด
ความรับผิดของผู้สลักหลัง หรือค้ําประกันต้นเงินและดอกเบี ยเต็มจํานวนแบบไม่มีเงื อนไข

3.13.1.20 ในกรณีที ตราสารแห่งหนี หรือ ตราสารกึ งหนี กึ งทุน ในขณะที ลงทุนหรือในขณะที ได้มาเป็นทรัพย์สินของกองทุน มี
มูลค่าไม่เกินอัตราส่วนที กําหนดข้างต้น หากต่อมาตราสารแห่งหนี หรือตราสารกึ งหนี กึ งทุนนั น มีมูลค่าเกินอัตราส่วนดังกล่าว
โดยสาเหตุถูกปรับลดอันดับความน่าเชื อถือ ให้บริษัทดําเนินการแก้ไขอัตราส่วนให้เป็นไปตามที กําหนด ภายใน 30 วันนับแต่
วันที มีการประกาศให้ทราบถึงเหตุดังกล่าว เว้นแต่ในกรณีที มีเหตุจําเป็นและสมควรโดยได้รับผ่อนผันจากสํานักงาน

3.13.1.21 ในกรณีที ทรัพย์สินในขณะที ลงทุนหรือในขณะที ได้มาเป็นทรัพย์สินของกองทุน มีมูลค่าไม่เกินอัตราส่วนที กําหนด
ข้างต้น หากต่อมามีมูลค่าเกินอัตราส่วนดังกล่าวจากการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น บริษัทจัดการจะยังคงมีไว้ซึ งทรัพย์สินดัง
กล่าวต่อไป ก็ได้ให้บริษัทจัดการจัดทํารายงานโดยระบุชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินตามวรรคหนึ ง และ
วันที ทรัพย์สินนั นมีมูลค่าเกินอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดพร้อมสาเหตุ และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกอง
ทุนรวมทราบ ภายในสามวันทําการนับแต่วันที ทรัพย์สินนั นมีมูลค่าเกินอัตราส่วนที กําหนด พร้อมทั งจัดทําสําเนารายงานดัง
กล่าวไว้ที บริษัทจัดการ เพื อให้สํานักงานสามารถตรวจสอบได้

3.13.1.22 ในกรณีที การรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นเป็นผลให้กองทุนรวมเป็นผู้ถือหุ้นที บริษัทใดเป็นผู้ออก เพื อเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนรวม เมื อรวมกันทุกกองทุนรวมที บริษัทจัดการเป็นผู้รับผิดชอบดําเนินการเกินกว่าร้อยละ 25 ของจํานวนหุ้นที 
จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของบริษัทนั น บริษัทจัดการจะดําเนินการตามประกาศที สน. 24/2552 เรื อง การลงทุนและการมีไว้
เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุน ลงวันที  28 กรกฎาคม 2552 ดังนี คือ
(1) ปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศที กําหนดให้บริษัทจัดการสามารถรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นได้
(2) งดเว้นการใช้สิทธิออกเสียงในหุ้นจํานวนที เกินอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าว เว้นแต่กรณีที มีเหตุ
จําเป็นและสมควรโดยได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน และ
(3) กรณีที เป็นหุ้นของบริษัทจดทะเบียน และการได้มาซึ งหุ้นของบริษัทดังกล่าว เป็นผลให้กองทุนได้มา หรือเป็นผู้ถือหุ้นของ
บริษัทนั นจนถึงหรือข้ามจุดที ต้องทําคําเสนอซื อ บริษัทจัดการต้องดําเนินการเพื อให้ได้รับการยกเว้นการทําคําเสนอซื อโดย
การลดสัดส่วนการถือหุ้นหรือลดการมีอํานาจควบคุม หรือยื นคําขอผ่อนผันการทําคําเสนอซื อ ตามประกาศคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื อครอบงํากิจการ ทั งนี การ
ลดสัดส่วนการถือหุ้นดังกล่าว ให้บริษัทจัดการลดสัดส่วนตามสัดส่วนของหุ้นของบริษัทจดทะเบียนที แต่ละกองทุนได้มาจาก
การรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น

3.13.1. 23 ในกรณีที ทรัพย์สินในขณะที ลงทุนหรือในขณะที ได้มาเป็นทรัพย์สินของกองทุน มีมูลค่าไม่เกินอัตราส่วนที กําหนด
ข้างต้น หากต่อมามีมูลค่าเกินอัตราส่วนดังกล่าวโดยไม่เข้าลักษณะตามข้อ 3.13.1.6 ข้อ 3.13.1.17  19 และการเกิน
อัตราส่วนดังกล่าวมิได้เกิดจากการลงทุนหรือได้ทรัพย์สินมาเพิ มเติม บริษัทจัดการจะยังคงมีไว้ซึ งทรัพย์สินดังกล่าวต่อไปก็ได้

ให้บริษัทจัดการจัดทํารายงานโดยระบุชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินตามวรรคหนึ ง และวันที ทรัพย์สินนั น
มีมูลค่าเกินอัตราส่วนที กําหนดพร้อมสาเหตุ และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ทราบภายในสามวัน
ทําการ
นับแต่วันที ทรัพย์สินนั นมีมูลค่าเกินอัตราส่วนที กําหนด พร้อมทั งจัดทําสําเนารายงานดังกล่าวไว้ที บริษัทจัดการเพื อให้สํานักงาน
สามารถตรวจสอบได้

3.13.1.24 ข้อจํากัดการลงทุนข้างต้นจะไม่นํามาบังคับใช้ในกรณีที ปรากฏเหตุตามหัวข้อ “การเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม”
และบริษัทจัดการต้องดําเนินการเพื อเลิกกองทุนตามหัวข้อ “การดําเนินการของบริษัทจัดการเมื อเลิกกองทุนรวม”

สรุปอัตราส่วนการลงทุน : 

1. Total noninvestment grade : ลงทุนไม่เกินร้อยละ 100.00 
2. Noninvestment grade company limit : ลงทุนไม่เกินร้อยละ 25.00 
3. Investment grade company limit : ลงทุนไม่เกินร้อยละ 25 
4. Financial institution company limit : ลงทุนไม่เกินร้อยละ 25 
5. Individual fund limit : ลงทุนไม่เกินร้อยละ 25.00 
6. Total fund limit : ลงทุนไม่เกินร้อยละ 25.00 

3.13.2. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นในต่างประเทศ : 

สําหรับกองทุนที มีการลงทุนหรือเข้าเป็นคู่สัญญาในต่างประเทศ ให้บริษัทจัดการลงทุนหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นเพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุน ตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดดังต่อไปนี เพิ มเติมด้วย ทั งนี อัตราส่วนที คํานวณ
ตามประเภททรัพย์สิน ข้อกําหนดในการคํานวณอัตราส่วน และการดําเนินการเมื อมีเหตุที ทําให้ไม่เป็นไปตาม
อัตราส่วน ให้เป็นไปตามที กําหนดในข้อ 3.13.1. โดยอนุโลม

3.13.2.1 บริษัทจัดการอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินดังต่อไปนี เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม โดยไม่จํากัดอัตราส่วน
(1) เงินฝากในสถาบันการเงินต่างประเทศหรือตราสารหนี ที มีลักษณะคล้ายเงินฝากในต่างประเทศตามข้อ 3.12.2.2 ที มี
วัตถุประสงค์เพื อการดําเนินงาน
(2) ตราสารภาครัฐต่างประเทศตามข้อ 3.12.2.1 (1) ที มีอันดับความน่าเชื อถืออยู่ในสองอันดับแรก หรือสัญญาซื อขายล่วง
หน้าที มีสินค้าเป็นตราสารดังกล่าว
ในกรณีของกองทุนรวมเปิด มูลค่าของตราสารภาครัฐต่างประเทศตามข้อ (2) เมื อรวมกันแล้วต้องไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่า
ตราสารนั นในแต่ละรุ่น เว้นแต่เป็นกองทุนรวมเปิดที มีการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งล่วงหน้าซึ งระบุเวลาแน่นอน
(auto redemption) 

3.13.2.2 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งตราสารภาครัฐต่างประเทศที นอกเหนือจากข้อ 3.13.2.1 (2)หรือสัญญาซื อขาย
ล่วงหน้าที มีสินค้าเป็นตราสารดังกล่าว เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนได้โดยมีมูลค่ารวมกันทั งสิ นเมื อคํานวณเฉพาะผู้ออกหรือผู้
เป็นคู่สัญญารายนั น ไม่เกินร้อยละ 35 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั งนี ให้นับรวมกับอัตราส่วนการลงทุนในประเทศ
ด้วย

ในกรณีของกองทุนรวมเปิด มูลค่าของตราสารภาครัฐต่างประเทศตามวรรคหนึ ง ต้องไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าตราสารนั นใน
แต่ละรุ่น เว้นแต่เป็นกองทุนรวมเปิดที มีการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งล่วงหน้าซึ งระบุเวลาแน่นอน (auto
redemption) 

การคํานวณอัตราส่วนตามวรรคหนึ ง ให้นับตราสารตามวรรคหนึ งและทรัพย์สินทุกประเภทที ผู้ออกหรือผู้เป็นคู่สัญญารายดัง
กล่าวเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญา ซึ งกองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินเหล่านั น
รวมในอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าวด้วย

3.13.2.3 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งเงินฝากในสถาบันการเงินต่างประเทศที มีอันดับความน่าเชื อถืออยู่ในอันดับที 
สามารถลงทุนได้ โดยมีมูลค่ารวมกันทั งสิ นเมื อคํานวณเพาะสถาบันการเงินต่างประเทศรายนั น ไม่เกินร้อยละ 25 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

การคํานวณอัตราส่วนตามวรรคหนึ ง ให้นับมูลค่าของทรัพย์สินที กองทุนลงทุนหรือมีไว้ดังต่อไปนี รวมในอัตราส่วนดังกล่าว
1. ทรัพย์สินตามข้อ 3.13.2.4 วรรคหนึ ง และข้อ3.13.2.7 (1) ที สถาบันการเงินต่างประเทศรายเดียวกันเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู ้
รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญา
2. ทรัพย์สินตามข้อ 3.13.1.3 ข้อ 3.13.2.4 และข้อ 3.13.2.7 (1) ที ธนาคารพาณิชย์ซึ งเป็นสาขาของสถาบันการเงินต่าง
ประเทศรายนั นเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญา
ในกรณีที กองทุนมีเงินฝากตามวรรคหนึ ง หรือวรรคสอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื อการดําเนินงานของกองทุน ให้นับมูลค่าของเงิน
ฝากดังกล่าวรวมในอัตราส่วนตามวรรคหนึ ง

3.13.2.4 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินดังต่อไปนี ที บุคคลใดเป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลัก
หลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญา เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนได้ โดยมีมูลค่ารวมกันทั งสิ นเมื อคํานวณเฉพาะผู้ออก ผู้สั งจ่าย
ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญารายนั น ไม่เกินร้อยละ 25 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั งนี 
ให้นับรวมกับอัตราส่วนการลงทุนในประเทศด้วย
(1) ตราสารแห่งหนี ต่างประเทศตามข้อ 3.12.2.1 
(2) หน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศตามข้อ 3.12.2.1 (3) 
(3) สัญญาซื อขายล่วงหน้า ตามข้อ 3.12.2.3 ที คู่สัญญามีอันดับความน่าเชื อถืออยู่ในอันดับที สามารถลงทุนได ้(investment
grade) 
(4) เงินฝากในสถาบันการเงินต่างประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื อการลงทุน
(5) ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิง ที มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นพันธบัตร หรือหุ้นกู้ที ไม่ใช่หุ้นกู้อนุพันธ์
ตามข้อ 13.2.2.5 ทั งนี เฉพาะที มีอันดับความน่าเชื อถืออยู่ในอันดับที สามารถลงทุนได ้(investment grade)
(6) หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และตราสารของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศ ตามข้อ 13.2.2.6

3.13.2.5 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินที กลุ่มกิจการใดเป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้คํ้า
ประกัน หรือคู่สัญญา เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนได้ โดยมีมูลค่ารวมกันทั งสิ นของกลุ่มกิจการนั นไม่เกินอัตราอย่างใดอย่าง
หนึ งดังต่อไปนี แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า
(1) ร้อยละสามสิบของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน
(2) อัตราที คํานวณได้จากนํ้าหนักของกลุ่มกิจการดังกล่าวในตัวชี วัด (benchmark) ของกองทุนนั นรวมกับร้อยละสิบของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนนั น ทั งนี ตัวชี วัดดังกล่าวต้องเป็นดัชนีหรือองค์ประกอบของดัชนี ที มีการเผยแพร่อย่างกว้างขวาง
และสอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนั น

3.13.2.6 การลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินที บริษัทในกลุ่มกิจการใดเป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย หรือคู่สัญญา เพื อเป็นทรัพย์สินของกอง
ทุน หากทรัพย์สินดังกล่าวเป็นองค์ประกอบที ใช้ในการคํานวณตัวชี วัด (benchmark) ของกองทุนนั น บริษัทจัดการอาจลงทุน
หรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินดังกล่าวโดยมีมูลค่ารวมกันทั งสิ นเมื อคํานวณเฉพาะผู้ออก ผู้สั งจ่าย หรือคู่สัญญารายนั น ไม่เกินอัตราที 
คํานวณได้จากนํ้าหนักของทรัพย์สินดังกล่าวในตัวชี วัดรวมกับร้อยละสิบของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั งนี เฉพาะใน
กรณีที อัตราดังกล่าวสูงกว่าอัตราส่วนที กําหนดไว้ในข้อ 3.13.2.2 ข้อ 3.13.2.4 และข้อ 3.13.2.7 แล้วแต่กรณี

มิให้นําความในข้อ 3.13.2.2 ข้อ 3.13.2.4 และข้อ 3.13.2.7 มาใช้บังคับกับกรณีตามวรรคหนึ ง

3.13.2.7 บริษัทจัดการอาจลงทุน หรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินอื นนอกเหนือจากกรณีที กําหนดไว้ในข้อ 3.13.2.2  3.13.2.3 และข้อ
3.13.2.4 เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมตามอัตราส่วนดังต่อไปนี 
(1) การลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินดังกล่าวซึ งบุคคลใดเป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่
สัญญา ต้องมีมูลค่ารวมกันทั งสิ นเมื อคํานวณเฉพาะผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญา
รายนั น ไม่เกินร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
(2) การลงทุนในหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินตาม (1) เมื อคํานวณรวมทุกบุคคลที เป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง
ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญาแล้วต้องมีมูลค่ารวมกันทั งสิ นไม่เกินร้อยละ15 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

3.13.2.8 ในกรณีของกองทุนรวม ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมลงทุนหรือมีไว้ซึ งเงินฝาก บัตรเงินฝาก ตั วแลกเงิน หรือตั ว
สัญญาใช้เงิน ที ธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ บรรษัทตลาดรอง
สินเชื อที อยู่อาศัย หรือสถาบันการเงินที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น หรือธนาคารต่างประเทศเป็นผู้ออกหรือคู่สัญญา เป็นจํานวน
ที มีมูลค่ารวมโดยเฉลี ยไม่เกิน ร้อยละ 45 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ในรอบระยะเวลาบัญชี หรือในรอบอายุ
ของกองทุนรวมสําหรับกองทุนรวมที มีอายุน้อยกว่า 1 ปีแล้วแต่กรณี โดยให้นับรวมเงินฝากในประเทศและต่างประเทศ ทั งนี 
ไม่ว่ากรณีใด มิให้คํานวณเงินฝากในบัญชีเงินฝากเพื อการดําเนินงานของกองทุนเข้าในอัตราส่วนดังกล่าว
อัตราส่วนตามวรรคหนึ งมิให้นํามาใช้บังคับกับกองทุนรวมที มีการกําหนดอายุโครงการตั งแต่หนึ งปีขึ นไป ทั งนี เฉพาะในระยะ
เวลาหกเดือนก่อนวันครบกําหนดอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม
ในกรณีที เงินฝากหรือตราสารแห่งหนี ที มีลักษณะคล้ายเงินฝากที กองทุนรวมลงทุนในหรือมีไว้เกินอัตราส่วนที กําหนดตามวรรค
หนึ ง ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินดังกล่าวให้มีมูลค่ารวมโดยเฉลี ยไม่เกินร้อยละ 45 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมภายในสามสิบวันนับแต่วันสิ นรอบปีบัญชีนั น ทั งนี ให้คํานวณอัตราส่วนการลงทุนหรือมีไว้ซึ ง
ทรัพย์สินดังกล่าว โดยเฉลี ยตั งแต่วันแรกของรอบปีบัญชีนั นจนถึงวันที ทรัพย์สินนั นมีมูลค่าเป็นไปตามอัตราส่วนดังกล่าว
เมื อบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ปฏิบัติตามวรรคสามแล้ว ให้บริษัทรายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมทราบภายใน
วันทําการถัดจากวันที ทรัพย์สินนั นมีมูลค่ารวมโดยเฉลี ยไม่เกินร้อยละ 45 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม เพื อให้ผู้
ดูแลผล ประโยชน์ของกองทุนรวม ตรวจสอบการปฏิบัติดังกล่าว ทั งนี บริษัทต้องดําเนินการให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน
รวมแจ้งให้สํานักงานทราบภายในห้าวันนับแต่วันที ได้รับรายงานจากบริษัทด้วย
หากบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถปฏิบัติตามวรรคสามได้ สํานักงานอาจสั งให้บริษัทเลิกกองทุนรวมนั น

3.13.2.9 ในกรณีที มีเหตุจําเป็นและสมควร เพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนอันเนื องมาจากปัญหาความผันผวน
(fluctuation) ของตลาดเงินและตลาดทุนในวงกว้างในรอบปีบัญชีใด บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจขอผ่อนผันต่อสํานักงาน
เพื อไม่ต้องนําการลงทุนในหรือมีไว้ซึ งเงินฝาก บัตรเงินฝาก ตั วแลกเงิน หรือตั วสัญญาใช้เงิน ในช่วงเวลาที เกิดความผันผวนดัง
กล่าวมารวมคํานวณอัตราส่วนการลงทุนตามข้อ 3.13.2.8 ได้สําหรับรอบปีบัญชีนั น

3.13.2.10 บริษัทจัดการอาจลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้าที มีคู่สัญญาเป็นศูนย์ซื อขายสัญญาซื อขายล่วงหน้าโดยไม่จํากัด
อัตราส่วนของคู่สัญญา

3.13.2.11 การคํานวณมูลค่าการลงทุนหรือมีไว้ซึ งสัญญาซื อขายล่วงหน้าเพื อการคํานวณอัตราส่วนการลงทุนตามข้อ 3.13.2.2
และข้อ 3.13.2.4 ให้นับมูลค่าที คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งมีหน้าที ต้องชําระตามสัญญาซื อขายล่วงหน้า รวมคํานวณในอัตราส่วนของ
บุคคลที เป็นคู่สัญญาดังกล่าว เว้นแต่กรณีที กองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้ซึ งสัญญานั น ในศูนย์ซื อขายสัญญาซื อขายล่วงหน้า
บริษัทจัดการไม่ต้องคํานวณมูลค่าและอัตราส่วนตามที กําหนดในข้อดังกล่าว

3.13.2.12 ในการคํานวณอัตราส่วนตามข้อ 3.13.2.2 และ ข้อ 3.13.2.4 ให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี รวม
ทั งเงื อนไขตามข้อ 3.13.2.13 ด้วย
(1) ในกรณีที ทรัพย์สินดังกล่าวมีผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกัน บริษัทจัดการจะคํานวณอัตราส่วนที ผู้ออก
ทรัพย์สินหรือผู้ที เป็นคู่สัญญาดังกล่าว หรือคํานวณอัตราส่วนผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกัน แล้วแต่กรณีก็ได้
(2) ในกรณีที ทรัพย์สินมีบุคคลมากกว่าหนึ งรายเป็นผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกัน บริษัทจัดการจะเลือก
คํานวณอัตราส่วนที ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกันรายใดรายหนึ งก็ได้

3.13.2.13 การคํานวณอัตราส่วนที ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกันตามข้อ 3.13.2.12 จะทําได้ต่อเมื อบุคคลดัง
กล่าวได้ทําการรับรองตลอดไป รับอาวัลทั งจํานวน สลักหลังโอนประเภทมีสิทธิไล่เบี ยโดยไม่มีข้อกําหนดลบล้างหรือจํากัด
ความรับผิดของผู้สลักหลัง หรือค้ําประกันต้นเงินและดอกเบี ยเต็มจํานวนแบบไม่มีเงื อนไข

3.13.2.14 ในกรณีที ตราสารแห่งหนี ในขณะที ลงทุนหรือในขณะที ได้มาเป็นทรัพย์สินของกองทุน มีมูลค่าไม่เกินอัตราส่วนที 
กําหนดข้างต้น หากต่อมาตราสารแห่งหนี มีมูลค่าเกินอัตราส่วนดังกล่าวโดยสาเหตุ ถูกปรับลดอันดับความน่าเชื อถือให้บริษัท
ดําเนินการแก้ไขอัตราส่วนให้เป็นไปตามที กําหนดภายใน 30 วันนับแต่วันที มีการประกาศให้ทราบถึงเหตุดังกล่าว เว้นแต่ใน
กรณีที มีเหตุจําเป็นและสมควรโดยได้รับผ่อนผันจากสํานักงาน

3.13.2.15 ในกรณีที ทรัพย์สินในขณะที ลงทุนหรือในขณะที ได้มาเป็นทรัพย์สินของกองทุน มีมูลค่าไม่เกินอัตราส่วนที กําหนด
ข้างต้น หากต่อมามีมูลค่าเกินอัตราส่วนดังกล่าวจากการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น บริษัทจัดการจะยังคงมีไว้ซึ งทรัพย์สินดัง
กล่าวต่อไปก็ได้

ให้บริษัทจัดการจัดทํารายงานโดยระบุชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินตามวรรคหนึ ง และวันที ทรัพย์สินนั น
มีมูลค่าเกินอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดพร้อมสาเหตุ และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ทราบ
ภายในสามวันทําการนับแต่วันที ทรัพย์สินนั นมีมูลค่าเกินอัตราส่วนที กําหนด พร้อมทั งจัดทําสําเนารายงานดังกล่าวไว้ ที บริษัท
จัดการเพื อให้สํานักงานสามารถตรวจสอบได้

3.13.2.16 ในกรณีที ทรัพย์สินในขณะที ลงทุนหรือในขณะที ได้มาเป็นทรัพย์สินของกองทุน มีมูลค่าไม่เกินอัตราส่วนที กําหนด
ข้างต้น หากต่อมามีมูลค่าเกินอัตราส่วนดังกล่าวโดยไม่เข้าลักษณะตาม 3.13.2.8 ข้อ 3.13.2.14 และข้อ 3.13.2.15 และการ
เกินอัตราส่วนดังกล่าวมิได้เกิดจากการลงทุนหรือได้ทรัพย์สินมาเพิ มเติม บริษัทจัดการจะยังคงมีไว้ซึ งทรัพย์สินดังกล่าวต่อไป
ก็ได้

ให้บริษัทจัดการจัดทํารายงานโดยระบุชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินตามวรรคหนึ ง และวันที ทรัพย์สินนั น
มีมูลค่าเกินอัตราส่วนที กําหนดพร้อมสาเหตุ และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ทราบภายในสามวัน
ทําการนับแต่วันที ทรัพย์สินนั นมีมูลค่าเกินอัตราส่วนที กําหนด พร้อมทั งจัดทําสําเนารายงานดังกล่าวไว้ที บริษัทจัดการเพื อให้
สํานักงานสามารถตรวจสอบได้

3.13.2.17 ข้อจํากัดการลงทุนข้างต้นจะไม่นํามาบังคับใช้ในกรณีที ปรากฏเหตุตามหัวข้อ “การเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม”
และบริษัทจัดการต้องดําเนินการเพื อเลิกกองทุนตามหัวข้อ “การดําเนินการของบริษัทจัดการเมื อเลิกกองทุนรวม”

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) : 

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.3. รายละเอียดเพิ มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : 

ไม่มี

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 โทรสาร

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

บริษัทจัดการจะเสนอขายหน่วยลงทุนในระยะเวลาเสนอขายครั งแรกที ระบุไว้ในหนังสือชี ชวน โดยเริ มตั งแต่เวลาเปิดทําการ
ของบริษัทจัดการ หรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ถึงเวลา 15.30 น.

5.2.1 การขอรับหนังสือชี ชวนและเอกสารการจองซื อ
ผู้สนใจจองซื อหน่วยลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี ชวน และ เอกสารการจองซื อได้ที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื อคืน ทุกวัน ระหว่าง เวลาทําการ

5.2.2 วิธีการเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน
ในกรณีที ไม่เคยมีบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน ผู้สนใจลงทุนต้องเปิดบัญชีดังกล่าวก่อน โดยกรอกรายละเอียดในใบคําขอเปิดบัญชีผู้
ถือหน่วยลงทุน และเอกสารที กําหนดอย่างถูกต้องและตามความเป็นจริง พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน ตามที บริษัทจัดการ
กําหนดในการเปิดบัญชีซึ งลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง

ผู้จองซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนต้องรับทราบและยินยอมที จะปฏิบัติตามเงื อนไขที กําหนดในใบคําขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน
และใบคําขอเปลี ยนแปลงข้อมูล รวมทั งเงื อนไขอื น ๆ ที บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะกําหนดต่อไป ซึ งจะติดประกาศไว้ที 
บริษัทจัดการ หรือมีจดหมายเพื อแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ ทั งนี กรณีบริษัทจัดการจะแก้ไขเปลี ยนแปลงวิธีการเปิดบัญชี
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยติดประกาศไว้ที บริษัทจัดการ และสํานักงานของผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื อคืน

5.2.3 เอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชี
1. กรณีบุคคลธรรมดา
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรประจําตัวข้าราชการ หรือสําเนาบัตรประจําตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือสําเนา
หนังสือเดินทางซึ งลงนามรับรองความถูกต้อง

2. กรณีนิติบุคคล
(1) สําเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์
(2) สําเนาหนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับ
(3) ตัวอย่างลายมือชื อผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล และเงื อนไขการลงนาม
(4) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล

ทั งนี เอกสารต่าง ๆ ต้องลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง

5.2.4 วิธีการจองซื อหน่วยลงทุน
เมื อผู้สนใจจองซื อหน่วยลงทุนมีบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน แล้ว สามารถจองซื อหน่วยลงทุนด้วยตนเองที บริษัทจัดการหรือผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ได้ตามราคาเสนอขายหน่วยลงทุนในการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก โดยกรอกใบคําสั งซื อ
หน่วยลงทุนให้ครบถ้วนพร้อมชําระเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุน โดยผู้สั งซื อจะต้องสั งซื อหน่วยลงทุนไม่ตํ่ากว่า 50,000 บาท

5.2.5 การรับชําระ และการเก็บรักษาเงินค่าซื อหน่วยลงทุน
ผู้จองซื ออาจชําระเป็นเงินสด หรือชําระเป็นเช็ค ดราฟต์ หรือวิธีอื นใด โดยการชําระเป็นเช็ค ดราฟต์ หรือวิธีอื นใดผู้จองซื อต้อง
ขีดคร่อมเฉพาะสั งจ่าย “บัญชีจองซื อหน่วยลงทุนของ บลจ.แอสเซท พลัส จํากัด” ซึ งเป็นบัญชีกระแสรายวัน ที เปิดไว้กับ
ธนาคารดังต่อไปนี ซึ งดอกเบี ยรับหรือผลประโยชน์ใดๆ ที ได้รับจากบัญชีจองซื อหน่วยลงทุนข้างต้น บริษัทจัดการจะดําเนินการ
ให้เป็นผลประโยชน์ต่อกองทุน
• ธนาคารกสิกรไทย สาขาราษฎร์บูรณะ
• ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาพระรามที  3
• ธนาคารกรุงเทพ สาขาสาทร
• ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาถนนวิทยุ
บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงเพิ มเติมบัญชีดังกล่าว โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ โดยจะติดประกาศไ
ที ที ทําการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

ทั งนี ในการชําระเงินไม่ว่าด้วยวิธีใด หากมิใช่กรณีที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิดอื นภายใต้การ
จัดการของบริษัทจัดการเพื อจองซื อหน่วยลงทุนของกองทุน บริษัทจัดการต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้ก่อนระยะเวลาเสนอ
ขายครั งแรกจะสิ นสุด

ในกรณีที ผู้จองซื อชําระเป็นเงินสด หรือวิธีอื นใดที สามารถเรียกเก็บเงินได้ทันที ผู้จองซื อสามารถจองซื อได้ภายในเวลา 15.30
น. แต่หากผู้จองซื อชําระเป็นเช็ค ดราฟต์ หรือวิธีอื นใดที ต้องส่งเรียกเก็บเงินและทราบผลในวันทําการถัดไป ผู้จองซื อต้อง
ชําระค่าซื อหน่วยลงทุนภายในเวลา 12.00 น.

การจองซื อหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื อบริษัทจัดการได้รับเงินค่าซื อหน่วยลงทุนครบตามจํานวนเงินที สั งซื อ และได้ทํา
รายการขายหน่วยลงทุนแล้ว เพื อให้บริษัทจัดการจัดสรรหน่วยลงทุน ผู้จองซื อหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกคําสั งจองซื อ
หน่วยลงทุนนั นได้เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

ในกรณีที ผู้จองซื อหน่วยลงทุนชําระเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุนเป็นเช็ค ดราฟต์ หรือวิธีอื นใดซึ งถูกปฏิเสธการจ่ายเงิน บริษัท
จัดการจะดําเนินการยกเลิกรายการจองซื อหน่วยลงทุนนั นและแจ้งให้ผู้จองซื อทราบ
บริษัทจัดการจะนําเงินที ได้รับจากการจองซื อหน่วยลงทุนนี เก็บรักษาไว้ในบัญชีเงินฝากในนาม “บัญชีจองซื อหน่วยลงทุนของ
บลจ. แอสเซท พลัส จํากัด” 

5.2.6 การจัดสรรหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื อโดยคํานวณจากจํานวนเงินที ได้รับชําระหารด้วยมูลค่าที ตราไว้ โดยจํานวน
หน่วยลงทุนที ได้รับจัดสรรจะคํานวณตามหลักสากลเป็นตัวเลขทศนิยม 5 ตําแหน่งแต่ใช้ทศนิยม 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยม
ตําแหน่งที  5 ทิ ง

กรณีที ผู้จองซื อชําระค่าจองซื อหน่วยลงทุนเป็นเช็ค ดราฟต์ ตั วแลกเงิน คําสั งจ่ายเงิน หรือวิธีอื นใด บริษัทจัดการจะจัดสรร
หน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื อหน่วยลงทุน ณ วันที บริษัทจัดการ สามารถเรียกเก็บเงินจากเช็ค ดราฟต์ ตั วแลกเงิน คําสั งจ่ายเงิน
หรือวิธีการอื นใดได้เรียบร้อยแล้ว และวันที บริษัทจัดการได้รับเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุนจะต้องอยู่ระหว่างระยะเวลาเสนอขาย
โดยบริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนตามหลักการ “จองซื อก่อนได้ก่อน” 

ในกรณีที จํานวนเงินที ระบุในใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนไม่ตรงกับจํานวนเงินที บริษัทจัดการได้รับชําระ บริษัทจัดการจะจัดสรร
หน่วยลงทุนให้ตามจํานวนเงินที ได้รับชําระเป็นเกณฑ์
ในกรณีที การจองซื อหน่วยลงทุนนั นมีผลให้จํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินจํานวนหน่วยลงทุนที ได้รับอนุมัติจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนโดยใช้หลักการ “จองซื อก่อนได้ก่อน” ตามคําสั งซื อที สามารถเรียก
เก็บเงินได้ ในกรณีที จองซื อพร้อมกัน และมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรร บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรหน่วยลงทุน
ที เหลืออยู่ให้ผู้จองซื อ ที จองซื อพร้อมกันนั นตามสัดส่วนจํานวนหน่วยลงทุนที ผู้จองซื อแต่ละรายจองซื อเข้ามา (Pro Rata)
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทั งหมดก็ได้โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้
ทราบล่วงหน้า

ในกรณีที บริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการจัดสรรหน่วยลงทุนมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือหน่วย
ลงทุน หรือต่อชื อเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะจัดสรรหรือไม่
จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทั งหมดก็ได้ โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ผู้จองซื อทราบล่วงหน้า

5.2.7 การคืนเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุน
ในกรณีที ผู้จองซื อหน่วยลงทุนในการเสนอขายครั งแรกไม่ได้รับการจัดสรรไม่ว่าทั งหมด หรือบางส่วน และ/หรือในกรณีที 
บริษัทจัดการต้องยุติโครงการจัดการเนื องจากไม่สามารถจําหน่ายให้แก่ประชาชนได้ถึง 35 ราย หรือในกรณีที มีการจัดสรร
หน่วยลงทุนให้แก่บุคคลใด หรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกินกว่าหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด
บริษัทจัดการจะแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันสิ นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุน
ครั งแรก และจะคืนเงินค่าซื อหน่วยลงทุนส่วนที ไม่ได้รับการจัดสรรพร้อมดอกเบี ย (ถ้ามี) ให้ผู้จองซื อตามวิธีการรับเงินค่าขาย
คืนหน่วยลงทุนที ผู้จองซื อระบุไว้ในใบคําขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน ภายใน 1 เดือน นับแต่วันสิ นสุดการเสนอขายหน่วย
ลงทุนครั งแรก หรือนับตั งแต่วันปิดการเสนอขายแล้วแต่กรณี เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ให้ดําเนินการโครงการจัดการต่อไปได้ หากบริษัทจัดการไม่สามารถคืนเงินพร้อมดอกเบี ย (ถ้าม)ี อันเนื องจากความผิด
พลาดของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะชําระดอกเบี ยในอัตราไม่ต่ํากว่าร้อยละเจ็ดครึ งต่อปี นับแต่วันที ครบกําหนดเวลาดัง
กล่าวข้างต้น ถึงวันที บริษัทจัดการชําระเงินค่าจองซื อคืนจนครบถ้วน

5.2.8 เงื อนไขการขายหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะปฏิเสธคําสั งซื อหากผู้ลงทุนไม่ใช่ "ผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย"

บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนภายในประเทศไทย และมีวัตถุประสงค์ที จะไม่เสนอขาย
หน่วยลงทุนของกองทุนกับหรือเพื อประโยชน์ของประเทศสหรัฐอเมริกา พลเมืองสหรัฐอเมริกา รวมถึงผู้ที มีหนังสือเดินทางของ
ประเทศสหรัฐอเมริกาหรือผู้ที มีถิ นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา หรือบุคคลซึ งโดยปกติมีถิ นที อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกอง
ทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าวและบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนซึ งจัดให้มีขึ นและดําเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา บริษัทจัดการจึงขอ
สงวนสิทธิที จะปฏิเสธหรือระงับการสั งซื อ การจัดสรร และ/หรือการโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมสําหรับผู้
ลงทุนที เป็นบุคคลอเมริกัน (US person) ดังที กล่าวมาข้างต้น เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก

ในการชําระค่าซื อหน่วยลงทุน หากมิใช่กรณีที ผู้จองซื อหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอื นที จัดตั งโดยบริษัท
จัดการเพื อจองซื อหน่วยลงทุนของกองทุนนี ผู้จองซื อจะต้องชําระค่าซื อหน่วยลงทุนด้วยเงินจนเต็มมูลค่า จะหักกลบลบหนี กับ
บริษัทจัดการไม่ได้

การจองซื อหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื อบริษัทจัดการได้รับเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวนและได้ทํารายการขายหน่วย
ลงทุนแล้ว เพื อให้บริษัทจัดการจัดสรรหน่วยลงทุนและผู้จองซื อจะไม่สามารถยกเลิกคําสั งจองซื อหน่วยลงทุนนั นได้ เว้นแต่ จะ
ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธการจองซื อตามคําสั งจองซื อหน่วยลงทุน ในกรณีที บริษัทจัดการได้
พิจารณาแล้วว่าการจองซื อในกรณีดังกล่าวมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรือต่อชื อเสียง
หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ

สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ นหลังจากนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการจองซื อหน่วยลงทุนของผู้จองซื อ
หน่วยลงทุนแล้วเท่านั น

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

 

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

บริษัทจัดการจะเสนอขายหน่วยลงทุนระหว่างการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกเท่านั น โดยจะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนภาย
หลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก

7. การรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

7.1. ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 บริษัทจัดการ

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.3. วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 รับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.4.1 บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติดังนี 

1. บริษัทจัดการจะรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติไม่เกินปีละ 4 ครั ง โดยบริษัทจัดการจะแจ้งกําหนดวันทําการรับซื อคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบทางไปรษณีย์ ภายใน 30 วันนับตั งแต่วันถัดจากวันจดทะเบียนกองทรัพย์สิน
เป็นกองทุนรวม

ทั งนี บริษัทจัดการจะรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายที มีชื อปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วย
ลงทุน ณ เวลา 8.00 น. ของวันที บริษัทจัดการกําหนดให้มีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

ในการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ บริษัทจัดการมีนโยบายที จะรับซื อคืนเป็นจํานวนเงินที จัดสรรจากเงินสดรับที ได้จาก
ดอกเบี ย และ/หรือกําไรจากเงินลงทุนของตราสารแห่งหนี หรือหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นที กองทุนลงทุน หลังหักค่าใช้จ่าย
ของกองทุน (ถ้ามี) โดยจะจัดสรรเป็นจํานวนเงินที เท่าๆ กันสําหรับแต่ละหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน กรณีที กองทุนได้รับผลกระทบจากการได้รับชําระเงิน
ตามตราสารหนี หรือหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นที กองทุนลงทุนไว้ แตกต่างไปจากเงื อนไขที กําหนด โดยบริษัทจะประกาศใ
ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบในเวปไซต์ของบริษัทจัดการ

2. สําหรับการรับซื อคืนหน่วยลงทุนงวดสุดท้าย บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติที เหลือทั งหมดของผู้
ถือหน่วยลงทุนทุกราย ณ วันครบอายุโครงการ

7.4.2  การจัดสรรเงินให้แก่ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุน
ยกเว้นในกรณีตามข้อ “การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน” หรือ “การไม่ขายหรือไม่
รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน” หรือ “การหยุดรับซื อคืนหน่วยลงทุน” บริษัทจัดการจะจัดสรร
เงินให้แก่ ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยคํานวณจากราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ณ สิ นวันที บริษัทจัดการดําเนินการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติ หากวันดังกล่าวตรงกับวันหยุดจะเลื อนเป็นวันทําการถัดไป

บริษัทจัดการจะคํานวณจํานวนหน่วยลงทุนที จะรับซื อคืนอัตโนมัติ โดยหารจํานวนเงินที จะรับซื อคืนด้วยราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการรับซื อคืนนั น ทั งนี จํานวนหน่วยลงทุนที คํานวณได้จะเป็นตัวเลขทศนิยม 4 ตําแหน่ง โดยตัด
ทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง

บริษัทจัดการจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในทะเบียนหน่วยลงทุน ในวันทําการถัดจากวันทําการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนจํานวนนั น

7.4.3 การชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน ภายใน 5 วันทําการ นับตั งแต่วันถัดจากวัน
ที ทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ในการชําระเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนให้
แก่ ผู้ถือหน่วยลงทุนตามวิธีการที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในใบคําขอเปิดบัญชี ผู้ถือหน่วยลงทุน หรือใบคําสั งขายคืนหน่วย
ลงทุน

7.4.4  เงื อนไขในการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ตกลงสั งขายคืนหน่วยลงทุน และยินยอมให้บริษัทจัดการรับซื อหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
ตามกําหนดเวลาที บริษัทจัดการกําหนด

นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก้ผู้ถือหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ ภายใน 5 วันทําการ
นับตั งแต่วันถัดจากวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมติั

การสั งขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื อบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ได้รับคําสั งขายคืนหน่วย
ลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุน และได้ทํารายการรับซื อคืนหน่วยลงทุนแล้ว

บริษัทจัดการจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในทะเบียนหน่วยลงทุนในวันทําการถัดจากวันทําการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนจํานวนนั น

7.5. ระยะเวลาในการรับซื อคืน :  ไม่เกินปีละ 4 ครั งตามที บริษัทจัดการกําหนด

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน : 

1) บริษัทจัดการจะรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติไม่เกินปีละ 4 ครั ง โดยบริษัทจัดการจะแจ้งวันที จะดําเนินการรับซื อคืน
หน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบทางไปรษณีย์ ภายใน 30 วันนับตั งแต่วันถัดจากวันจดทะเบียนกองทรัพย์สิน
เป็นกองทุนรวม
2) สําหรับการรับซื อคืนหน่วยลงทุนงวดสุดท้าย บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติที เหลือทั งหมด
ของผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย ณ วันครบอายุโครงการ

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.9. รายละเอียดเพิ มเติม : 

8. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

8.1. ช่องทางการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

 บริษัทจัดการ

8.2. รายละเอียดการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการที บริษัทจัดการ
กําหนดให้สามารถสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ เข้ากองทุนนี ระหว่างการเสนอขายครั งแรก
การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนดังกล่าวหมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนหนึ ง (กองทุนต้นทาง) เพื อซื อหน่วยลงทุนของ
อีกกองทุนหนึ ง (กองทุนปลายทาง) โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนจาก กองทุนต้นทางซึ งได้หัก
ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เพื อไปชําระค่าซื อหน่วยลงทุนกองทุนปลายทาง ในกรณีที กองทุนต้นทางใดมี
การคิดค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามระยะเวลาการถือหน่วยลงทุน การคํานวณหน่วยลงทุนที จะขายคืนจาก
กองทุนต้นทาง จะใช้เกณฑ์การคํานวณโดยระบบ “เข้าก่อน ออกก่อน (FIFO)”

9. การชําระค่ารับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน : 

กรณีบริษัทจัดการไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน และจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื นแทน บริษัทจัดการจะกําหนดขั นตอนการดําเนินการต่อไป โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานก่อน และไม่
ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ โดยขั นตอนที กําหนดดังกล่าวต้องสามารถปฏิบัติได้จริง และเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมทุกราย และบริษัทจัดการจะต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วัน

10. การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิด
ไว้แล้วได้ ในกรณีดังต่อไปนี 
(1) บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที เข้าเหตุดังต่อไปนี โดยได้รับ
ความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(ก) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล หรือ
(ข) มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าวอยู่
นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม
(2) มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้ว แต่ในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการยังไม่ได้ชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุน บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลใน
รายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาโดยราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องนั นต่างจากราคารับซื อ
คืนหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไปและคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ถูกต้อง
(3) ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการกองทุนรวมพบว่า ราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุนไม่ถูกต้องและผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
โดยราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องนั นต่างจากราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป และคิดเป็น
อัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ถูกต้อง
การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามข้อ (1) (2)หรือ (3) บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 
(1) เลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนได้ไม่เกินสิบวันทําการนับแต่วันที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนนั น เว้นแต่ได้รับ
การผ่อนผันจากสํานักงาน
(2) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื อนกําหนดการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน
ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบเรื องดังกล่าวด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน
(3) แจ้งการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน พร้อมทั งจัดส่งรายงานที แสดงเหตุผลของการเลื อน และหลักฐานการได้รับความเห็น
ชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ (1) หรือการรับรองข้อมูลของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ (2) ต่อสํานักงานโดยพลัน ทั งนี 
บริษัทจัดการกองทุนรวมจะมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดําเนินการแทนก็ได้
(4) ในระหว่างการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าว ให้บริษัท
จัดการกองทุนรวมรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั น โดยต้องชําระค่าขายคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามลําดับวันที ส่งคําสั งขายคืนก่อน
หลัง

11. การไม่ขายไม่รับซื อคืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง : 

1. บริษัทจัดการจะไม่ขายหรือไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้ว หรือจะหยุดรับคําสั งซื อหรือ
คําสั งขายคืนหน่วยลงทุนได้ เฉพาะในกรณีที กําหนดไว้ ซึ งไม่เกินกรณีดังต่อไปนี 
(1) ตลาดหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิดทําการซื อขายได้ตามปกติ
(2) บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีดังต่อไปนี โดยได้รับความเห็น
ชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(ก) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล
(ข) ไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม หรือ
(ค) มีเหตุจําเป็นอื นใดเพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
ทั งนี การไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้ว หรือการหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนตาม
(ก) (ข) หรือ (ค) ให้กระทําได้ไม่เกินหนึ งวันทําการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน
(3) กองทุนรวมได้ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี เกิดขึ น ซึ งก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อกองทุนรวมอย่างมีนัยสําคัญ
(ก) ตลาดซื อขายหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิดทําการซื อขายได้ตามปกติ ทั งนี เฉพาะในกรณีที กองทุนรวม
ลงทุนในหลักทรัพย์ที ซื อขายในตลาดซื อขายหลักทรัพย์แห่งนั นเกินกว่าร้อยละสิบของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
(ข) มีเหตุการณ์ที ทําให้ไม่สามารถแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และทําให้ไม่สามารถโอนเงินออกจากประเทศ
หรือรับโอนเงินจากต่างประเทศได้ตามปกติ หรือ
(ค) มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าวอยู่
เหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม และผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว
(4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหน่วยลงทุนที รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุน แก่ผู้ลงทุน
เฉพาะราย เนื องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังต่อไปนี 
(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั น ๆ มีส่วนเกี ยวข้องกับการกระทําดังต่อไปนี 
1. การกระทําที เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไม่
ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
2. การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือ
3. การกระทําที เป็นการปฏิบัติตามคําสั งเกี ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน โดยบุคคลผู้มีอํานาจตามกฎหมาย
(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื อทราบข้อเท็จจริงเกี ยวกับลูกค้าได้ในสาระ
สําคัญ

2. เมื อปรากฏเหตุตามข้อ 1 และบริษัทจัดการกองทุนรวมประสงค์จะไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อ
หรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมปฏิบัติดังต่อไปนี 
(1) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุน
โดยพลัน และหากเป็นเหตุตาม ข้อ 1(1) (2) หรือ (3) ให้เปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการ
หยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลันด้วย
(2) รายงานการไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือการหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนพร้อมทั งแสดง
เหตุผล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทุนรวมเปิดนั นให้สํานักงานทราบโดยพลัน
(3) ในกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนหรือหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
ตามข้อ 1(1) (2) และ (3) เกินหนึ งวันทําการให้บริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการดังต่อไปนี ก่อนการเปิดรับคําสั งซื อหรือคํา
สั งขายคืนหน่วยลงทุน
(ก) รายงานการเปิดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนรวมเปิด ณ วันทําการ
สุดท้ายก่อนวันรายงานนั นให้สํานักงานทราบภายในวันทําการก่อนวันเปิดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
(ข) แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเปิดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน
ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการเปิดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนด้วย
วิธีการใด ๆ โดยพลัน

3. บริษัทจัดการจะหยุดการขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้วหรือหยุดรับคําสั งซื อ
หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง โดยราคาขายหน่วย
ลงทุนที ไม่ถูกต้องนั นต่างจากราคาขายหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไปและคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของ
ราคาขายหน่วยลงทุนที ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงาน
การชดเชยราคา ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการ
หยุดขายหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการหยุดรับคําสั งซื อหน่วย
ลงทุนด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน

12. การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

เพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือในกรณีที มีความจําเป็นเพื อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของ
ประเทศ หรือเพื อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศให้บริษัทจัดการหยุด
รับคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดได้เป็นการชั วคราวตามระยะเวลาที เห็นสมควร แต่
รวมแล้วต้องไม่เกิน 20 วันทําการติดต่อกัน เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ขยายระยะเวลาหยุด
รับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกไปได้

13. เงือนไขและข้อจํากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะปฏิเสธคําสั งโอนหน่วยลงทุนหากผู้ลงทุนไม่ใช่ "ผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย" 

บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนภายในประเทศไทย และมีวัตถุประสงค์ที จะไม่เสนอขาย
หน่วยลงทุนของกองทุนกับหรือเพื อประโยชน์ของประเทศสหรัฐอเมริกา พลเมืองสหรัฐอเมริกา รวมถึงผู้ที มีหนังสือเดินทางของ
ประเทศสหรัฐอเมริกาหรือผู้ที มีถิ นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา หรือบุคคลซึ งโดยปกติมีถิ นที อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกอง
ทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าวและบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนซึ งจัดให้มีขึ นและดําเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา บริษัทจัดการจึงขอ
สงวนสิทธิที จะปฏิเสธหรือระงับการสั งซื อ การจัดสรร และ/หรือการโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมสําหรับผู้ลงทุน
ที เป็นบุคคลอเมริกัน (US person) ดังที กล่าวมาข้างต้น เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะไม่จัดสรร และ/หรือปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุนที จะทําให้การถือหน่วยลงทุนเกินข้อจํากัดการถือ
หน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและ
หน้าที ของบริษัทจัดการ

ข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน
ในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัทจัดการมีข้อยกเว้นได้ในกรณีดังต่อไปนี 

(1)  กรณียกเว้นให้ถือหน่วยลงทุนได้โดยไม่จํากัดสัดส่วนสําหรับผู้ถือหน่วยลงทุนดังต่อไปนี 

(ก)  กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ

(ข)  กองทุนประกันสังคม

(ค)  กองทุนการออมแห่งชาติ

(ง)  กองทุนบําเหน็จบํานาญแห่งชาติ

(จ)  กองทุนสํารองเลี ยงชีพ

(ฉ)  กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป

(ช)  กองทุนต่างประเทศที มีลักษณะตาม (ก) ถึง (ฉ)

(ซ)  กองทุนอื นใดที มีลักษณะทํานองเดียวกับกองทุนตาม (ก) ถึง (ฉ)

(ฌ)  นิติบุคคลที จัดตั งขึ นตามกฎหมายไทยนอกเหนือจาก  (ก)  ถึง  (ฉ)  ซึ งไม่อยู่ภายใต้บังคับต้องเสียภาษีเงินไ
นิติบุคคล เช่น ธนาคารออมสิน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มูลนิธิ หรือวัด เป็นต้น

(ญ) บุคคลอื นที ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงานเมื อมีเหตุจําเป็นและสมควร

(2) กรณียกเว้นให้โดยผ่อนคลายสัดส่วนการถือหน่วยลงทุน หรือเมื อเป็นไปตามเงื อนไข ซึ งได้แก่กรณีดังต่อไปนี 

(ก)  กรณีที เป็นการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมอีทีเอฟโดยผู้ลงทุนรายใหญ่และผู้ดูแลสภาพคล่องที ได้รับการแต่ง
ตั งจากบริษัทจัดการ อาจถือหน่วยลงทุนได้โดยไม่จํากัดสัดส่วน ทั งนี เฉพาะในช่วงระยะเวลาตั งแต่วันจดทะเบียน
กองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมจนถึงวันที ครบกําหนดหนึ งปีนับแต่วันที เริ มซื อขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟ
ดังกล่าวในตลาดรอง

(ข)  กรณีของกองทุนรวมที มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนตามอัตราผลประโยชน์ตอบแทนที ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับ
จากการลงทุนในหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจถือหน่วยลงทุนเกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะ
กรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัท
จัดการได้ไม่เกินสัดส่วนที ระบุไว้ในโครงการ ทั งนี เมื อได้รับการผ่อนผันจากสํานักงานตามเหตุจําเป็นและสมควร

(ค)   กรณีที มีเหตุจําเป็นและสมควรอื นใด ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจถือหน่วยลงทุนเกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนตาม
ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและ
หน้าที ของบริษัทจัดการได้แต่ไม่เกินร้อยละห้าสิบของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด โดยได้รับการ
ผ่อนผันจากสํานักงาน ทั งนี ในการผ่อนผันดังกล่าว ให้สํานักงานพิจารณาถึงประโยชน์โดยรวมของผู้ถือหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมดังกล่าวเป็นสําคัญ

14. การจ่ายเงินปันผล : 

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่าย

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : 

14.3. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที ประมาณการได้ที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด) : 

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) : 
ประมาณการค่าธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่าใช้จ่ายทั งหมดข้างต้น ไม่เกินร้อยละ 4.00 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิถัวเฉลี ย (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ ม) 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนทั งหมดไม่เกินร้อยละ 4.00 ต่อปีของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิถัวเฉลี ย (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ ม)

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวม : 

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
อัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วันที คํานวณ *

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
อัตราไม่เกินร้อยละ 0.07 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วันที คํานวณ *

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
อัตราไม่เกินร้อยละ 1.50 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วันที คํานวณ *

15.2.4. ค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการลงทุน : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่าย : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
(1) ค่าใช้จ่ายเพื อวัตถุประสงค์ในการเสนอขายครั งแรกจะจ่ายตามจํานวนที จ่ายจริง โดยทางบัญชีจะตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ของกองทุนเฉลี ยเท่ากันทุกวัน ตลอดอายุโครงการ ได้แก่
(ก) ค่าใช้จ่ายในการจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ การจัดอบรมเผยแพร่ความรู้ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด การส่งเสริมการขาย
ตลอดจนการสัมมนาแนะนํากองทุน ตามที จ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 0.50 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ
(ข) ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที เกี ยวข้องในการจัดตั งกองทุน และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามกฎหมาย
ก.ล.ต.
(2) ค่าใช้จ่ายเพื อการดําเนินงานของกองทุนที เรียกเก็บตามจํานวนที จ่ายจริง โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาตัดจ่ายทั งจํานวน
หรือทยอยตัดจ่ายตามระยะเวลาการใช้งานของค่าใช้จ่ายนั น ได้แก่
(ก) ค่าใช้จ่ายในการจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าสื อโฆษณาประชาสัมพันธ์ การจัดอบรมเผยแพร่ความรู้ ค่าใช้จ่ายด้านการ
ตลาด การส่งเสริมการขายตลอดจนการสัมมนาแนะนํากองทุน ตามที จ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 0.50 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุน
(ข) ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี ค่าที ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามคําสั ง หรือตามกฎหมาย หรือ
ประกาศของสมาคม
(ค) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์และจัดส่งใบแจ้งผลการจัดสรรหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการจัดทําและจัดพิมพ์ ใบคําขอเปิดบัญชี ผู้ถือ
หน่วยลงทุน ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน ใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน เอกสารที เกี ยวข้อง ค่าจัดทําจัดพิมพ์ และจัดส่งหนังสือบอก
กล่าวรายงานต่าง ๆ สาส์นถึงผู้ถือหน่วยลงทุน
(ง) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งเอกสารที เกี ยวกับการแก้ไขเปลี ยนแปลงโครงการ ค่าใช้จ่ายในการลงประกาศในหนังสือพิมพ์
การจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามกฎหมาย ก.ล.ต.
(จ) ค่าจัดทํา ค่าพิมพ์และจัดส่งหนังสือชี ชวนและรายงานประจําปีถึงผู้ถือหน่วยลงทุน
(ฉ) ค่าแปลเอกสารที เกี ยวกับการดําเนินงานของกองทุนเป็นภาษาต่างประเทศ
(ช) ค่าเอกสารทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าเอกสารการลงบัญชีกองทุน
(ซ) ค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) ในการดําเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติหน้าที หรือเรียกค่าสินไหม
ทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการเพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายเพื อรักษาสิทธิของกองทุน ค่าใช้จ่ายในการติดตามหนี ของกองทุน
(ฌ) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระหนี เป็นทรัพย์สินอื นแทนการชําระหนี ด้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนี 
ค่าธรรมเนียมศาล ค่าธรรมเนียมทนายความ ค่าใช้จ่ายในด้านนิติกรรม ค่าประเมินราคา ค่าจดจํานอง ค่าปลดจํานอง ค่าจัด
พิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่าย หรือค่าธรรมเนียมอื นใดที เกี ยวข้องกับทางราชการ ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการรับชําระหนี เป็นทรัพย์สิน
อื นแทนการชําระหนี ด้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนี ค่าใช้จ่ายด้านภาษี ค่าทําประกันภัยดูแล และเก็บรักษาตลอดจน ค่าใช้จ่าย
ในการจําหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สินดังกล่าว
(ญ) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
(ฎ) ค่าธรรมเนียมธนาคารต่าง ๆ ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าประกาศในหนังสือพิมพ์ ค่า
ไปรษณียากรสําหรับหนังสือโต้ตอบกับผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าพาหนะ ค่าใช้จ่ายในการสื อสารโต้ตอบโดยวิธีอื นที มิใช่ทาง
ไปรษณีย์
(ฏ) ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการชําระบัญชีและเลิกกองทุน
(ฐ) ค่าใช้จ่ายที เกิดขึ นจากการติดตามทวงถาม หรือการดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใด ของกองทุนรวม
การคิดค่าใช้จ่ายตาม (1) และ (2) จะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที กําหนดโดยสมาคมนักบัญชี และผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
แห่งประเทศไทย
(3) ค่าธรรมเนียมที เกี ยวกับการซื อหลักทรัพย์ ซึ งจะรวมอยู่ในต้นทุนของค่าซื อหลักทรัพย์เมื อมีการซื อหลักทรัพย์และค่า
ธรรมเนียมที เกี ยวกับการขายหลักทรัพย์จะถูกหักจากค่าขายหลักทรัพย์เมื อมีการขายหลักทรัพย์ ได้แก่
(ก) ค่าอากรแสตมป์
(ข) ค่าธรรมเนียมหรือค่านายหน้าการซื อขายหลักทรัพย์
(ค) ค่าใช้จ่ายอื น ๆ (ถ้ามี) 
(4) ค่าใช้จ่ายที อาจเกิดขึ นจากการลงทุนในต่างประเทศ เช่น ค่าธรรมเนียมการทํารายการซื อ ขาย รับมอบ ส่งมอบทรัพย์สิน
ในต่างประเทศ (Transaction Fee) อากรแสตมป์ และภาษีต่างๆที เกี ยวข้อง ค่าใช้จ่าย หรือค่าธรรมเนียมที ต้องจ่ายตามข้อ
กําหนด หรือกฎหมายของประเทศที กองทุนไปลงทุน ตลอดจนค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้องกับการติดต่อประสานงานกับผู้จัดการ
กองทุนในต่างประเทศ เช่น ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าโทรสารทางไกล เป็นต้น (ถ้ามี) ตามที จ่ายจริง
(5) ค่าใช้จ่ายเกี ยวกับการเก็บรักษาทรัพย์สินในต่างประเทศ (ถ้ามี) นอกเหนือจาก ”ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี”
ตามที จ่ายจริง โดยจะไม่เกินร้อยละ 0.15 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
(6) ค่าใช้จ่ายในการประกันความเสี ยงจากอัตราแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศ หรืออัตราดอกเบี ย (ถ้าม)ี ตามที จ่ายจริง
(7) ใช้จ่ายที เกิดจากการผิดนัดชําระราคา (Failed Trade) 
(8) ค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้อง กับการจัดการกองทุนซึ งมิได้ระบุไว้ในข้อ 23.2 (ถ้ามี) โดยบริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากกองทุนตาม
จํานวนเงินและเวลาที เกิดค่าใช้จ่ายนั นจริง ทั งนี การเรียกเก็บค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะไม่เกินร้อยละ 0.01 ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนโดยบริษัทจัดการจะเป็นผู้รับผิดชอบส่วนที เกินกว่าอัตราที กําหนด

ในกรณีที มีค่าใช้จ่ายตามข้อ (8) บริษัทจัดการจะเปิดเผยแยกเป็นรายการอย่างชัดเจนในหนังสือชี ชวนฉบับข้อมูลสําคัญที ผ ู ้
ลงทุนควรทราบและในรายงานประจําปี ซึ งบริษัทจัดการ จัดทําเมื อสิ นรอบระยะเวลาบัญชีแต่ละปี

ค่าใช้จ่ายตามข้อ (1) และข้อ (2) จะถูกเปิดเผยเป็นยอดรวมของค่าใช้จ่าย ปรากฎในรายการค่าใช้จ่าย การดําเนินงานในงบ
กําไรขาดทุน ของกองทุนซึ งเป็นส่วนหนึ งของรายงานประจําปี

ทั งนี ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั งหมดของกองทุนจะบวกด้วยภาษีมูลค่าเพิ มและภาษีอื นใดในทํานองเดียวกัน

อย่างไรก็ตาม หากมีการเปลี ยนแปลงเกี ยวกับภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดในทํานองเดียวกัน บริษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงการรับรู้ภาษีต่าง ๆ ดังกล่าวโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

15.3. ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Frontend Fee) : มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ไม่เกินร้อยละ 1 ของมูลค่าหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจเก็บค่าธรรมเนียมการขายจากผู้สั งซื อหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มใน
อัตราที ไม่เท่ากัน

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (Backend Fee) : ไม่มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 

15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) : มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
คิดเช่นเดียวกับการคิดค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน โดยอาจคิดค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนแต่ละกลุ่มมนอัตราที ไม่เท่ากัน

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ในอัตรา 50 บาท ต่อรายการ โดยผู้โอนจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวในวันที ยื นคําขอโอนหน่วยลงทุน

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนขอให้บริษัทจัดการออกใบหน่วยลงทุน ทั งนี ภายใต้เงื อนไขข้อ 14.2 หรือขอให้ออกเอกสารแสดงสิทธิ
แทนฉบับเดิมที สูญหาย บริษัทจัดการจะคิดค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนในอัตรา 50 บาท ต่อ 1
ฉบับ

15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
1. ค่าธรรมเนียมการทํารายการซื อขายหน่วยลงทุนตามอัตราที ธนาคารพาณิชย์กําหนด (ถ้ามี)
2. ค่าธรรมเนียมการโอนเงินเพื อซื อหน่วยลงทุนหรือการโอนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือค่าธรรมเนียมการหักเงินจากบัญชีผู้
ซื อหน่วยลงทุน ตามอัตราที ธนาคารพาณิชย์กําหนด (ถ้ามี)
บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าใช้จ่ายอื นๆจากผู้ถือหน่วยลงทุนที ขอให้บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนดําเนินการให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือจากกรณีปกติ ที บริษัทจัดการดําเนินการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย เช่น ค่าใช้จ่ายในการจด
แจ้งจํานํากับนายทะเบียน ค่าแก้ไขเปลี ยนแปลงข้อมูลในทะเบียน เป็นต้น ทั งนี บริษัทจัดการจะคิดค่าธรรมเนียมการดําเนิน
การให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นกรณีพิเศษ ในอัตราไม่เกิน 75 บาท ต่อ 1 รายการ

15.4. วิธีการคํานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม : 

* บริษัทจัดการจะคํานวณค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วย
ลงทุน ทุกวันที มีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิโดยใช้มูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่า
ธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วันที คํานวณ นั นเป็น
ฐานในการคํานวณค่าธรรมเนียม โดยค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะบวกด้วยภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื นใดใน
ทํานองเดียวกัน (ถ้ามี) และบริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการ, ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน เป็นราย
3 เดือน และค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ เป็นรายเดือน

ทั งนี การตัดค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที กําหนดโดยสมาคมบริษัทนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
แห่งประเทศไทยและหากมีการเปลี ยนแปลงเกี ยวกับภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื นใดในทํานองเดียวกัน บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงการรับรู้ภาษีต่าง ๆ ดังกล่าวโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

15.5. การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย : 

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายโดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ โดยบริษัทจะ
ดําเนินการดังต่อไปนี 

1. กรณีเพิ มอัตราค่าธรรมเนียม หรืออัตราค่าใช้จ่ายที บริษัทจัดการได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนและหรือจากกองทุน บริษัท
จัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วันโดยจะติดประกาศที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการและ
ที ทําการทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับเป็นเวลา 3
วันติดต่อกัน ทั งนี การเพิ มอัตราค่าธรรมเนียมหรืออัตราค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะต้องไม่เกินร้อยละ 5 ของอัตราค่าธรรมเนียมหรือ
อัตราค่าใช้จ่ายภายในรอบระยะเวลา 1 ปี

2. กรณีที บริษัทจัดการจะลดค่าธรรมเนียมหรืออัตราค่าใช้จ่าย บริษัทจัดการจะปิดประกาศไว้ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ
และที ทําการทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ทั งนี การเปลี ยนแปลงดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการต้องแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับตั งแต่
วันเปลี ยนแปลง กรณีที สมาคม คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือหน่วยงานที เกี ยวข้องมีการ
เปลี ยนแปลงหลักเกณฑ์ในการตัดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมตามที ระบุเป็นอย่างอื นในอนาคต บริษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงวิธีการตัดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ที บังคับใช้ใหม่ โดยถือว่าได้รับมติจากผู้
ถือหน่วยลงทุนแล้ว

15.6. หมายเหตุ : 

16. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.1. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน : ในประเทศ

16.2. เงื อนไขพิเศษ : 

1. บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกําหนด
ทั งนี กรณีที กองทุนมีการลงทุนในทรัพย์สินต่างประเทศบริษัทจัดการจะใช้อัตราแลกเปลี ยนที เหมาะสม ภายใต้ความเห็นชอบ
ของผู้ดูแลผลประโยชน์ ซึ งเป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือประกาศของสมาคมบริษัทจัดการลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคํานวณ
ทรัพย์สินสุทธิส่วนที ลงทุนในต่างประเทศ
2. บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี 
(2.1) คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการ
(2.2) คํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ทั งนี ให้ใช้มูลค่าหน่วย
ลงทุนของสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาดังกล่าว
(2.3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังต่อไปนี 
(ก) วันทําการก่อนวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศภายในวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด
(ข) วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศภายในวันทําการถัดไป
(ค) วันทําการสุดท้ายของแต่ละเดือน โดยให้ประกาศภายในวันทําการถัดไป ทั งนี เฉพาะในกรณีที กองทุนรวมกําหนดวัน
ทําการซื อขายหน่วยลงทุนแต่ละครั งห่างกันยาวกว่าหนึ งเดือน
(ง) วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล โดยให้ประกาศภายในวันทําการถัดไป
ความใน (ก) มิให้นํามาใช้บังคับกับกองทุนรวมเปิดที ซื อขายหน่วยลงทุนทุกวันทําการ และกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภท
สถาบัน
(4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศ
ภายในวันทําการถัดไป
การประกาศมูลค่าและราคาตามวรรคหนึ ง (3) และ (4) ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมปฏิบัติดังต่อไปนี 
(1) ใช้ตัวเลขทศนิยมตามที กําหนดไว้ในข้อ 3. และต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(2) ดําเนินการด้วยวิธีการใด ๆ เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที เหมาะสม เช่น การประกาศทางหนังสือพิมพ์
หรือการประกาศทางเว็บไซต์ เป็นต้น และภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้ และ
(3) จัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวม และสถานที ทุกแห่งที ผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซื อคืนหน่วยลงทุนใช้ซื อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการกองทุนรวม
จะจัดให้มีข้อมูลดังกล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้

ในกรณีที มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดไม่ถูกต้อง บริษัทจัดการจะดําเนิน
การตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศกําหนด

3. การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือจํานวนหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมเปิด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
(3.1) คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยม ตามหลัก
สากล
(3.2) คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลัก
สากล สําหรับมูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณ ราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมตําแหน่ง
ที  4 ขึ น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตําแหน่ง
ที  5 ทิ ง
(3.3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (3.2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหน่ง โดยตัดทศนิยม
ตําแหน่งที  5 ทิ ง และประกาศราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ตามที คํานวณได้ใน (3.2) 
(3.4) คํานวณจํานวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล แต่จะ ใช ้
ผลลัพธ์เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตําแหน่ง โดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
ในกรณีที มีผลประโยชน์เกิดขึ นจากการคํานวณตาม (3.1) ถึง (3.4) บริษัทจัดการจะนําผลประโยชน์นั นรวมเข้าเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนรวมเปิด

16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : 

ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการที www.assetfund.co.th
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะประกาศ โดยช่องทางอื นใดที เหมาะสม โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
และบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน

16.4. หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

1.ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องน้อยกว่าหนึ งสตางค์ หรือต่างจากราคาหน่วยลงทุน
ที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป แต่ไม่ถึงร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง บริษัทจัดการจะจัดทําและส่งรายงานให้
ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบถึงความผิดพลาดภายใน 7 วันทําการนับแต่วันที พบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และจัดให้มีสําเนา
รายงานดังกล่าวไว้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการเพื อให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้ โดยรายงานดัง
กล่าวจะมีรายการอย่างน้อย ดังต่อไปนี 
(1) ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง
(2) ราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง
(3) สาเหตุที ทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
(4) มาตรการป้องกันเพื อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง ทั งนี เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจาก
ปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือ
ศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง
ในกรณีที เหตุของความผิดพลาดซึ งทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามวรรคหนึ งมีผลต่อเนื องต่อการคํานวณราคาหน่วย
ลงทุนครั งต่อไป เช่น การกําหนดอัตราดอกเบี ยผิดพลาด เป็นต้น บริษัทจัดการจะแก้ไขราคาหน่วยลงทุนให้ถูกต้องนับแต่วันที 
บริษัทจัดการพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องด้วย

2.ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราตั งแต่
ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง บริษัทจัดการจะคํานวณราคาหน่วยลงทุนย้อนหลังนับแต่วันที พบราคาหน่วยลงทุน
ไม่ถูกต้องจนถึงวันที ราคาหน่วยลงทุนถูกต้อง และดําเนินการดังต่อไปนี เฉพาะวันที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องต่างจากราคา
หน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราส่วนตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง

(1) จัดทํารายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาให้เสร็จสิ นภายในวันทําการถัดจากวันที พบว่าราคาหน่วย
ลงทุนนั นไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ภายในวันทําการถัดจากวันที คํานวณราคาหน่วยลงทุนเสร็จ
สิ น เพื อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าวภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการส่งรายงานให้ผู้ดูแล
ผลประโยชน์ ทั งนี รายงานดังกล่าวจะมีรายการอย่างน้อยดังต่อไปนี 
(ก) ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง
(ข) ราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง
(ค) สาเหตุที ทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
(ง) การดําเนินการของบริษัทจัดการเมื อพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
ทั งนี บริษัทจัดการจะจัดให้มีสําเนารายงานตาม (1) ไว ้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการ เพื อให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
สามารถตรวจสอบได้
(2) แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนที ถุกต้องภายในวันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาตาม (1)
(3) ประกาศชื อกองทุนรวมที มีการแก้ไขราคาตาม (2) และวัน เดือน ปีที มีการแก้ไขราคาตาม (2)ในหนังสือพิมพ์รายวันอย่าง
น้อยหนึ งฉบับภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว
(4) ชดเชยราคาให้แล้วเสร็จและแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที ได้ซื อหรือขายคืนหน่วยลงทุน
ในช่วงระยะเวลาที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องทราบถึงการแก้ไขราคาตาม (2) และการชดเชยราคา ภายใน 5 วันทําการนับแต่
วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว
(5) จัดทํารายงานมาตรการป้องกันเพื อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าว พร้อมทั งสําเนารายงานการ
แก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาที จัดทําตาม (1) ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 7 วันทําการนับ
แต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคานั น เว้นแต่ในกรณีที 
ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ บริษัทจัดการจะไม่ส่งรายงานมาตรการป้องกัน
ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่จะส่งสําเนาเอกสารที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่าการที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมี
สาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้แทน

3. ในการชดเชยราคาตามข้อ 2 (4) บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี 
(1) กรณีราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องตํ่ากว่าราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง (understate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี 
(ก) กรณีที เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับ
ส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องหากปรากฏว่าผู้ซื อหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลือ
อยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จะต้องลด บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวน
เท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วยลงทุนที เหลืออยู่นั นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับ
ส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื อชดเชยราคาให้แก่กองทุนเปิด เว้นแต่การที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมา
จากปัจจัยภายนอกที 
ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื อขายหลัก
ทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว
(ข) กรณีที เป็นการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่า
เท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับ
ส่วนต่างของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน แต่หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่
บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน
(2) กรณีราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องสูงกว่าราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง (overstate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี 
(ก) กรณีที เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับ
ส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่าง
ของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุน
(ข) กรณีที เป็นการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่า
เท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องหากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วย
ลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จะต้องลด บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการ
เองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วยลงทุนที เหลืออยู่นั นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็น
จํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื อชดเชยราคาให้แก่กองทุนเปิด เว้นแต่การที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูก
ต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว
ในกรณีที บริษัทจัดการต้องชดเชยราคาเป็นเงินให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนรายใดมีมูลค่าไม่ถึงหนึ งร้อย
บาท บริษัทจัดการอาจนําเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที มีการจ่ายเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุน แต่ถ้าบุคคลดังกล่าว
ไม่มีสถานะเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจัดการจะชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาการจ่ายเงินของกองทุนเปิดเพื อชดเชย
ราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนตาม (1) (ข) หรือผู้ซื อหน่วยลงทุนตาม 2(ก) บริษัทจัดการอาจจ่ายเงินของบริษัทจัดการเอง
แทนกองทุนเปิดก็ได้

4. บริษัทจัดการจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที เกิดขึ นจากราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง เช่น ค่าใช้จ่ายในการประกาศการแก้ไข
ราคาตามข้อ 2(3) ในหนังสือพิมพ์ ค่าออกเช็ค ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเงินชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุนและผู้ขายคืน
หน่วยลงทุน เป็นต้น เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้

17. ชื อผู้เกี ยวข้อง : 

17.1. ชื อบริษัทจัดการ : 

ชื อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนแอสเซท พลัส จํากัด

17.2. ชื อผู้ดูแลผลประโยชน์ : 

ชื อ : ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)

17.3. ชื อผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : 

ไม่มี

17.4. ชื อของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : 

ชื อ :

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

17.5. ที ปรึกษา : 

17.5.1. ชื อที ปรึกษาการลงทุน : 

ชื อ :

17.5.2. ชื อที ปรึกษากองทุน : 

17.6. ผู้สอบบัญช ี: 

ชื อ : นาย ประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์

ชื อ : นาย เทอดทอง เทพมังกร

ชื อ : นางสาว ชมภูนุช แซ่แต้

ชื อ : นาย ไกรสิทธิ ศิลปมงคลกุล

รายละเอียดเพิ มเติม (ผู้สอบบัญช)ี : 

หรือบุคคลอื นที ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี โดยบริษัทจัดการจะแจังให้สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

17.7. การแต่งตั งคณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : 

18. รอบระยะเวลาบัญชีประจําปีของกองทุนรวม : 

18.1. วันที สิ นสุดรอบบัญช ี: วันที เดือน

18.2. วันที สิ นสุดรอบบัญชีครั งแรก : วันที 

18.3. รายละเอียดเพิ มเติม : 

ประมาณ 12 เดือนนับจากวันที จดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม

ทั งนี บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะขยายรอบระยะเวลาบัญชีสุดท้ายของกองทุนให้สิ นสุด ณ วันเลิกกองทุนได้ โดยรอบระยะ
เวลาบัญชีดังกล่าวจะไม่เกิน 15 เดือน ซึ งบริษัทจัดการจะจัดทํางบการเงินเพียงรอบเดียว ณ วันเลิกกองทุน

19. การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ :

19.1 การแก้ไขเพิ มเติมโครงการตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากปรากฏว่ามติของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่เกินร้อยละห้า
สิบห้าของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของโครงการ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมส่งเอกสารหลักฐานเกี ยวกับ
การขอมติและการนับมติไปยังผู้ดูแลผลประโยชน์ เพื อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองผลการนับมตินั น

มติของผู้ถือหน่วยลงทุนตามวรรคหนึ ง หมายความว่า มติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุน
รวมกันเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของโครงการ

19.2 ในกรณีที กองทุนรวมใดมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนนอกจากจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลัก
เกณฑ์เกี ยวกับการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนที กําหนดไว้ในข้อผูกพัน หรือที กําหนดไว้ในมาตรา 129 หรือตามที กําหนดใน
ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที ของ
บริษัทจัดการ การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์เพิ มเติมดังต่อไปนี ด้วย

(1) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้รับผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนไม่
เท่ากัน ให้ได้รับมติผู้ถือหน่วยลงทุนที ถือหน่วยลงทุนชนิดที ได้รับผลกระทบเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิด

(2) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใด ให้ได้รับมติผู้ถือหน่วยลงทุนที ถือ
หน่วยลงทุนชนิดที ได้รับผลกระทบเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิด

(3) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ งให้ได้รับมติผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดที ได้รับผลกระ
ทบเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนชนิดนั น

19.3 ในกรณีที การแก้ไขเพิ มเติมโครงการหรือวิธีการจัดการได้กระทําตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะแจ้งให้
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับตั งแต่วันถัดจากวันที ได้มีมติแก้ไขและแจ้งการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ
จัดการกองทุนรวมหรือวิธีการจัดการไปยังผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายและจะประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ
ภายใน 15 วันนับตั งแต่วันถัดจากวันที ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือวันที ได้มีมติให้แก้ไขเพิ ม
เติม แล้วแต่กรณี

เว้นแต่กฎหมาย ก.ล.ต. กําหนดเป็นอย่างอื น ในการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนหรือแก้ไขวิธีจัดการ หากมิได้กระทํา
ตามมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที 
จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของโครงการจัดการกองทุนรวม จะต้องได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมติดังกล่าว ให้เป็นไปตามข้อกําหนดในข้อ
ผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การขอมติเพื อแก้ไขเพิ มเติมโครงการเป็นไปตามที กําหนดไว้
ในมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

19.4 ในการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ หากไม่สามารถดําเนินการตามมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ เนื องจากข้อ
จํากัดในการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการ
ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการอาจดําเนินการขอรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ตามแนวทางที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดได้

หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมติดังกล่าว ให้เป็นไปตามข้อกําหนดในข้อ
ผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การขอมติเพื อแก้ไขเพิ มเติมโครงการเป็นไปตามที กําหนดไว้
ในมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

20. ข้อกําหนดอื น ๆ : 

1. ในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนตามนัยข้อ 4 ของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่า
ด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับการดํารงความเพียงพอของเงินกองทุน และการทําประกันภัยความรับผิดของบริษัทจัดการ บริษัท
จัดการจะเปลี ยนให้บริษัทจัดการรายอื นเข้าจัดการกองทุนรวมแทน ด้วยวิธีขอรับความเห็นชอบจากสํานักงาน หรือ ขอมติโดย
เสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้ว
ทั งหมดของกองทุนรวมภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที บริษัทจัดการรู้ หรืออาจรู้ถึงการไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงิน
กองทุนดังกล่าว ทั งนี หากมีเหตุจําเป็นและสมควร บริษัทจัดการอาจขอให้สํานักงานพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้ โดย
การคัดเลือกบริษัทจัดการรายใหม่จะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ และ ในกรณีที มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ นจาก
การเปลี ยนบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว

หากบริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการภายในระยะเวลาที กําหนด บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุนรวมต่อไป

2. ในกรณีที บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้ว
ทั งหมด บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องไม่นับคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนั นในส่วนที เกินกว่าหนึ งในสามของ
จํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด และดําเนินการแก้ไขสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนของบุคคลหรือกลุ่มบุคคล
เดียวกันนั นให้มีจํานวนไม่เกินหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนรวมนั นภายในสองเดือน
นับแต่วันที ปรากฏกรณีดังกล่าว หรือดําเนินการเลิกกองทุนรวมนั นทันที เว้นแต่เข้าข้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการตลาด
ทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัทจัดการ

3. บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื อกองทุนจากบุคคลที เป็นผู้ให้บริการ อันเนื องมาจากการใช้บริการของบุคคล
ดังกล่าวในการจัดการกองทุนได้ แต่ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 
(1) ผลประโยชน์ตอบแทนที รับไว้นั นต้องเป็นทรัพย์สินที มีมูลค่าในทางเศรษฐกิจและต้องเกี ยวกับบทบาทโดยตรงของความ
เป็นกองทุนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
(2) ต้องไม่มีพฤติกรรมที แสดงให้เห็นว่าบริษัทจัดการใช้บริการของบุคคลนั นบ่อยครั งเกินความจําเป็นเพื อให้กองทุนได้รับ
ประโยชน์จากบุคคลดังกล่าว (churning) 
ในการจัดสรรผลประโยชน์ตามวรรคหนึ งให้แก่กองทุนที อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ บริษัทต้องกระทําด้วย
ความเป็นธรรมและคํานึงถึงลักษณะและประเภทหลักทรัพย์ที อาจมีไว้ได้ของกองทุนนั นด้วย

4. ตัวชี วัด (Benchmark) ของการลงทุนในกองทุนนี จะเปรียบเทียบกับอัตราผลตอบแทนของการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลอายุ
ประมาณ 5 ปี ที ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี ไทย (ThaiBMA) (35%) และอัตราผลตอบแทนของการลงทุนใน
พันธบัตรรัฐบาลอาย ุ5 ปี ของประเทศที ลงทุน ณ วันที ลงทุน บวกด้วยส่วนชดเชยความเสี ยงจากการลงทุน (Spread) อันดับ
ความน่าเชื อถือ BBB ณ วันที ลงทุนปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี ยงอัตราแลกเปลี ยนเพื อคํานวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงิน
บาท ณ วันที ลงทุน (65%)

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ ที จะเปลี ยนแปลงเกณฑ์มาตรฐานในการวัดผลการดําเนินงาน เพื อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ
นโยบายของกองทุนหลักตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน โดย
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า และจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสมาคม
บริษัทจัดการลงทุนประกาศกําหนด

ทั งนี กรณีที มีการเปลี ยนแปลงตัวชี วัดของการลงทุนอันเนื องมาจากปัจจัยภายนอก เช่น มีการยกเลิกการคํานวณดัชนีดังกล่าว
หรือหน่วยงานที กํากับดูแลมีการเปลี ยนแปลงตัวชี วัด เป็นต้นบริษัทจัดการสงสนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงตัวชี วัดดังกล่าว โดยไม่
ถือเป็นการแก้ไขโครงการ โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ สํานักงานของ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนและประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

5. ข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน

บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดจะถือหน่วยลงทุนได้ไม่เกินหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด
ของกองทุนรวม

6. ข้อกําหนดเกี ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกัน
ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายที เรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ งต่อไปจะเรียก
ว่า FATCA) โดยมีผลบังคับใช้วันที  1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าวกําหนดให้สถาบันการเงินที ไม่ใช่สัญชาติ
อเมริกันนอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานข้อมูลเกี ยวกับบัญชีของบุคคลที อยู่ใน
บังคับต้องเสียภาษีให้กับประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ งรวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล สัญชาติอเมริกัน ผู้ซึ งมีถิ นที อยู่ถาวรใน
สหรัฐอเมริกา และผู้ซึ งมีถิ นที อยู่ทางภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึ งเปิดหรือมีไว้กับ FFI นั น นอกจากนี ยังปรากฎด้วยว่าในปัจจุบนัมี
รัฐบาลในหลายประเทศกําลังดําเนินการออกกฎหมายที มีข้อกําหนดและหลักเกณฑ์ในลักษณะที คล้ายคลึงกับ FATCA (ซึ งต่อ
ไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดังกล่าวว่า “กฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง”) 
กองทุนรวมและบริษัทจัดการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ งถูกกําหนดให้ต้องเข้าผูกพันตนกับหน่วยงาน
สรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหน้าที ต้องรายงานข้อมูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสัญชาติอเมริกันและ
บุคคลที มีลักษณะตามหลักเกณฑ์ที  FATCA กําหนด หน้าที ในการตรวจสอบข้อมูลลูกค้าเพื อหาความสัมพันธ์ของลูกค้ากับ
ประเทศสหรัฐอเมริกา และรวมถึงหน้าที ในการกําหนดให้ลูกค้าบางประเภทต้องจัดทําเอกสารยืนยันตนตามหลักเกณฑ์ของ
FATCA เป็นต้น

ภายใต้ข้อกําหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เข้าผูกพันตนเพื อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ FATCA (กล่าวคือ มีสถานะ
เป็น NonParticipating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทุนรวมนั นจะได้รับผลกระทบที สําคัญในสองกรณี
คือ
(1) ต้องถูกหักเงินในอัตรา 30 % ของเงินที กองทุนรวมจะได้รับจากรายได้ ผลประโยชน์หรือเงินจากการขายทรัพย์สินทางการ
เงินในประเทศสหรัฐอเมริกา (เงินลงทุนทางตรง) ซึ งจะเริ มต้นตั งแต่วันที  1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป และเงินลงทุน
ทางอ้อมในทรัพย์สินทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Passthru) ซึ งอาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกับสถาบันการเงิน
อื นๆ นอกประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ งจะเริ มต้นตั งแต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป โดย FATCA กําหนดให้สถาบันการเงินของประเทศ
สหรัฐอเมริกาและ FFI ที เข้าร่วมผูกพันตนตามข้อกําหนดของ FATCA (ซึ งรวมถึงธนาคารและสถาบันการเงินในประเทศไทย
ผู้รับฝากทรัพย์สิน ผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน) มีหน้าที ดําเนินการหักเงิน ณ ที จ่ายดังกล่าวก่อนชําระให้กับ
กองทุนรวมที เป็น NPFFI 
(2) ธนาคารและสถาบันการเงินทั งในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทั งผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้
สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน ที เข้าร่วมผูกพันตามข้อกําหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือระงับการทําธุรกรรม
ทางการเงินหรือยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรือบริษัทจัดการ ซึ งอาจทําให้กองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการ
ลงทุนต่อไปได้ และ/หรือดําเนินการลงทุนได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจทําให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถทํารายการ
ผ่านทางผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุนได้อีกต่อไป
เพื อมิให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมได้รับผลกระทบในการดําเนินงานรวมทั งเพื อเป็นการรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วย
ลงทุนโดยรวม บริษัทจัดการและกองทุนรวม (โดยบริษัทจัดการ) จึงเข้าผูกพันตนเพื อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และข้อกําหนด
ของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง และเพื อให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใต้ข้อกําหนด
และหลักเกณฑ์ของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องได้ บริษัทจัดการและกองทุนรวม (ซึ งรวมทั งผู้ที เกี ยวข้องกับการปฎิบัติ
งานของกองทุน เช่น ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน) จึงขอสงวน
สิทธิในการดําเนินการดังนี 
(1) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามที กฎหมายต่างประเทศที 
เกี ยวข้องกําหนด) ให้คํายินยอมบริษัทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการนําส่งข้อมูล (เช่น ชื อ ที อยู่ เลขประจําตัวผู้เสีย
ภาษีของสหรัฐอเมริกา จํานวนและมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ จํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือเงินปันผลที ได้รับ เป็นต้น)
มีอยู่ในบัญชีทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนนั นกับบริษัทจัดการ ให้กับหน่วยงานของรัฐทั งในและต่างประเทศ ตามข้อกําหนด
ของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง
(2) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนนําส่งข้อมูล เอกสาร และ/หรือคํายินยอม เพิ มเติม เพื อยืนยันหรือพิสูจน์ทราบความเกี ยวข้อง
กับประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสัญชาติอเมริกันหรือการให้ข้อมูลตามหัวข้อที กําหนดไว้ในแบบ
ฟอร์มของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจ้งปรับปรุงข้อมูลเมื อข้อมูลที เคยให้ไว้มีการเปลี ยนแปลง
เป็นต้น รวมถึงนําส่งหลักฐานเพื อยืนยันการเข้าร่วมใน FATCA หรือกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง (ในกรณีที เป็นลูกค้า
สถาบันการเงิน) ทั งนี เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายดังกล่าว
(3) ดําเนินการอื นใดเพื อให้สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง

เพื อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบที จะเกิดต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทั งเพื อให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วย
ลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ มขึ นหากมีการดําเนินการที สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องข้างต้น ในกรณีที ผู้
ถือหน่วยลงทุนปฏิเสธการดําเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวน
สิทธิในการดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี ตามความจําเป็นและความเหมาะสม โดยถือว่าผู้ถือหน่วย
ลงทุนดังกล่าวรับทราบการดําเนินการตามที บริษัทจัดการแจ้งนี แล้ว และ/หรือได้ดําเนินการตามข้อตกลงที ได้ระบุไว้ในคําขอ
เปิดบัญชี
(1) ไม่รับคําสั งซื อ/ สับเปลี ยน/ โอน หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว
(2) ระงับหรือหยุดให้บริการ และดําเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว
(3) ดําเนินการหักเงิน ณ ที จ่ายจากรายได้เงินลงทุน เงินปันผลและ/หรือเงินที ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน
รายนั นได้ เพื อให้สอดคล้องกับเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง ทั งนี ต้องไม่ขัดกับกฎหมายของ
ประเทศไทย
(4) ดําเนินการอื นใดอันเป็นการป้องกันหรือลดผลกระทบ หรือทําให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ ม
ขึ น หากมีการดําเนินการที สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องข้างต้น
การดําเนินการดังกล่าวถือเป็นความจําเป็น และเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะเป็นการกระทําเพื อหลีก
เลี ยงมิให้บริษัทจัดการและกองทุนมีการดําเนินการที ไม่สอดคล้องข้อบังคับของ FATCA และกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง
อันจะทําให้กองทุนอาจต้องถูกหัก ณ ที จ่าย หรือถูกปิดบัญชีธนาคารตามที กล่าวแล้วข้างต้น ซึ งในทางปฏิบัติบริษัทจัดการจะ
เลือกดําเนินการเฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามที กฎหมายต่าง
ประเทศที เกี ยวข้องกําหนด)เท่านั น

ทั งนี ในกรณีที กฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิ มเติมข้อกําหนดเพื อรองรับการดําเนินการตามที บริษัทจัดการได้สงวนสิทธิไว้ข้างต้น
บริษัทจัดการ(รวมถึงผู้ที เกี ยวข้อง) จะดําเนินการตามข้อกําหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนําส่งข้อมูลของผู้ถือ
หน่วยลงทุนไปยังหน่วยงาน หรือดําเนินการอื นใดที ราชการกําหนด โดยไม่จําเป็นต้องร้องขอต่อผู้ถือหน่วยลงทุน

7. บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนภายในประเทศไทย และมีวัตถุประสงค์ที จะไม่เสนอขาย
หน่วยลงทุนของกองทุนกับหรือเพื อประโยชน์ของประเทศสหรัฐอเมริกา พลเมืองสหรัฐอเมริกา รวมถึงผู้ที มีหนังสือเดินทางของ
ประเทศสหรัฐอเมริกาหรือผู้ที มีถิ นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา หรือบุคคลซึ งโดยปกติมีถิ นที อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกอง
ทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าวและบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนซึ งจัดให้มีขึ นและดําเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา บริษัทจัดการจึงขอ
สงวนสิทธิที จะปฏิเสธหรือระงับการสั งซื อ การจัดสรร และ/หรือการโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมสําหรับผู้ลงทุน
ที เป็นบุคคลอเมริกัน (US person) ดังที กล่าวมาข้างต้น เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก

21. มาตรการเยียวยากรณีบริษัทจัดการปฏิบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์เกี ยวกับการอนุมัติให้จัดตั ง
กองทุนรวมเป็นการทั วไป : 

ในกรณีที บริษัทจัดการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี ยวกับการอนุมัติให้จัดตั งกองทุนรวมแบบ autoapprove และการ
ฝ่าฝืนหรือการไม่ปฏิบัตินั นก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ลงทุน บริษัทจัดการจะดําเนินการเยียวยาความเสียหายให้แก่ผู้ลงทุน
โดยไม่ชักช้า โดยในกรณีที ไม่สามารถตกลงกันได้ บริษัทจัดการจะยินยอมให้นําข้อพิพาทเข้าสู่การพิจารณาของ
อนุญาโตตุลาการ

22. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที ปฏิบัติตามโครงการจัดการกองทุนรวม ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ
กองทุนรวม และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ และคําสั งที ออกโดยอาศัยอํานาจแห่ง
กฎหมายดังกล่าว ทั งนี ในกรณีที ข้อกําหนดในโครงการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งดังกล่าว
หากบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งนั น ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุน
รวมได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามโครงการแล้ว

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม โดยผู้ดูแล
ผลประโยชน์มีอํานาจลงนามในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การลงนามในข้อผูกพัน
ของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ได้รับการแต่งตั งโดยชอบ ให้ถือว่าผูกพันผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง

การที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจัดการกองทุน
รวมนี ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที จะผูกพันตามข้อกําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมและ
ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม

โครงการจัดการกองทุนรวมที ผ่านการอนุมัติจากสํานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็น
ส่วนหนึ งของข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม

REFERENCE CODE : 

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอเทิร์มฟันด์ 5Y1
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คําจํากัดความ / คํานิยาม : 

กองทุน หมายถึง กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอเทิร์มฟันด ์5Y1

โครงการ หมายถึง โครงการจัดการกองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอเทิร์มฟันด ์5Y1 

บริษัทจัดการ หมายถึง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จํากัด

หน่วยลงทุน หมายถึง หน่วยลงทุนของกองทุน

หนังสือชี ชวน หมายถึง หนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุน หมายถึง ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน

ผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย หมายถึง ผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ที กจ.9/2555 ว่าด้วยการกําหนดนิยามผู้ลงทุนสถาบันและผ้ลงทุนรายใหญ่ และที แก้ไขเพิ มเติม

ผู้ดูแลผลประโยชน์ หมายถึง ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) 

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน หมายถึง บุคคลที บริษัทจัดการกองทุนรวมมอบหมายให้ทําหน้าที ขายหรือรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนแล้วแต่กรณี ของกองทุน

นายทะเบียน หมายถึง นายทะเบียนหน่วยลงทุน

ผู้สอบบัญชี หมายถึง ผู้สอบบัญชีของกองทุน

วันทําการ หมายถึง วันเปิดทําการตามปกติของบริษัทจัดการ

เสนอขายครั งแรก หมายถึง เสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก

จองซื อ หมายถึง จองซื อหน่วยลงทุนในการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก

หนังสือรับรองสิทธิ หมายถึง หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน

มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหารด้วยจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดตามทะเบียน
หน่วยลงทุน เมื อสิ นวันที คํานวณนั น โดยคํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขที มีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษ
ทศนิยมตามหลักสากล

ตลาดหลักทรัพย์ หมายถึง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สมาคมตลาดตราสารหนี ไทย หมายถึง สมาคมตลาดตราสารหนี ไทย ซึ งจัดตั งขึ นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์

บริษัทจดทะเบียน หมายถึง บริษัทที มีหุ้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทขึ นทะเบียน หมายถึง บริษัทที มีหลักทรัพย์ซื อขายในสมาคมตลาดตราสารหนี ไทย

ใบแสดงสิทธิ หมายถึง ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (depositary receipt) 

หลักทรัพย์อ้างอิง หมายถึง หลักทรัพย์ประเภทใดประเภทหนึ งที ออกโดยบริษัทจดทะเบียนและใช้เพื อรองรับใบแสดงสิทธิ

คําเสนอซื อ หมายถึง คําเสนอซื อหลักทรัพย์ของกิจการเป็นการทั วไปที ผู้ทําคําเสนอซื อต้องปฏิบัติตามประกาศว่าด้วยหลัก
เกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื อครอบงํากิจการ

แก้ไขราคาย้อนหลัง หมายถึง แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องโดยแก้ไขราคาย้อนหลัง
ตั งแต่วันที ราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องจนถึงปัจจุบัน

การชดเชยราคา หมายถึง การเพิ มหรือลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที มีราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
หรือการจ่ายเงินซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องแทนการเพิ มหรือลด
จํานวนหน่วยลงทุน

กิจการ หมายถึง บริษัทที มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทที มีหลักทรัพย์ซื อขายในศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์
หรือบริษัทมหาชนจํากัด

กลุ่มกิจการ หมายถึง บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีที สภาวิชาชีพบัญชีกําหนดเกี ยวกับการจัดทํางบการเงิน
รวม

สถาบันการเงิน หมายถึง สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยดอกเบี ยเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงิน

สมาคม หมายถึง สมาคมที เกี ยวเนื องกับธุรกิจหลักทรัพย์ที ได้รับอนุญาตและจดทะเบียนกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
โดยมีวัตถุประสงค์เพื อทําการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทที เกี ยวกับการจัดการลงทุน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

กฎหมาย ก.ล.ต. หมายถึง พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ
หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ปัจจุบันและที แก้ไขเพิ มเติม

มูลค่าธุรกรรม หมายถึง ราคาซื อรวมผลประโยชน์ที กองทุนพึงได้รับจากธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืนจนถึงวันที มีการ
คํานวณ

1. ชื อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

1.1. ชื อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอเทิร์มฟันด์ 5Y1 

1.2. ชื อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  Asset Plus AI Term Fund 5Y1 

1.3. ชื อย่อ :  ASPAITF5Y1 

1.4. ประเภทโครงการ :  กองทุนเปิด

1.5. ประเภทการขาย :  ขายครั งเดียว

1.6. การกําหนดอายุโครงการ :  กําหนด

1.7. อายุโครงการ : 5  ปี   เดือน   วัน

1.8. อายุโครงการถึงวันที  (กรณีกําหนดอายุเป็นช่วงเวลา) : 

1.9. เงื อนไข (อายุโครงการ) : 

ประมาณ 5 ปี แต่ไม่ต่ํากว่า 4 ปี 11 เดือน และไม่เกิน 5 ปี 1 เดือน นับตั งแต่วันถัดจากวันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุน
รวม โดยบริษัทจัดการจะแจ้งวันครบอายุโครงการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบทางไปรษณีย์ ภายใน 30 วันนับตั งแต่วันถัดจากวัน
จดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะยุติการจัดตั งโครงการ หากหลังจากปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก มูลค่าหน่วยลงทุนที 
จําหน่ายได้แล้วทั งหมดคํานวณตามมูลค่าที ตราไว้ของหน่วยลงทุนตํ่ากว่ามูลค่าขั นตํ่าที จะลงทุนในหลักทรัพย์ได้ตาม
วัตถุประสงค์ของกองทุน โดยบริษัทจัดการจะคืนเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนตามที ระบุไว้ในข้อ 5.2.7
“การคืนเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุน”

1.10. ลักษณะโครงการ :  กองทุนรวมที เสนอขายเฉพาะผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย

2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที ตราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที 
เสนอขาย : 

2.1. จํานวนเงินทุนของโครงการ : 1,000,000,000.00 บาท

2.2. เงื อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) : 

ระหว่างระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจํานวนเงินทุนของ
โครงการได้ไม่เกิน ร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ

2.3. มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย : 10.0000 บาท

2.4. จํานวนหน่วยลงทุน : 100,000,000.0000 หน่วย

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรก : 10 บาท

2.6. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก : 50,000.00 บาท

2.7. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป : 

2.8. มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด

2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่าของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด

2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด

2.12. รายละเอียดเพิ มเติม : 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน
ลักษณะพิเศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า ประเภทและอัตราส่วนการ
ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

เพื อเพิ มทางเลือกในการลงทุนสําหรับผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย (accredited investors) ที มีศักยภาพในการดูแลตนเอง ที มุ่งหวัง
ผลตอบแทนที ดี และยอมรับความเสี ยงของการลงทุนได้ในระดับสูง

3.2. ชนิดกองทุนรวม :  ลงทุนโดยตรง

3.3. ประเภทกองทุนรวม :  ทั วไป

3.4. นโยบายการลงทุน :  ตราสารแห่งหนี 

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้าม)ี :  

3.6. การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) :  ลงทุน
เพื อ การลดความเสี ยง (Hedging)

3.7. การลงทุนในตราสารที มีลักษณะของสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ไม่ลงทุน

3.8. ลักษณะพิเศษ : 

ไม่มี

3.9. รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 

รายละเอียดเพิ มเติมเกี ยวกับนโยบายการลงทุน

1. กองทุนมีนโยบายที จะลงทุนในตราสารแห่งหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน ตราสารทางการเงิน และ/หรือเงินฝาก และ/หรือหลัก
ทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดให้กองทุนลงทุนได้

2. กองทุนอาจจะพิจารณาลงทุนในตราสารแห่งหนี ต่างประเทศ และอาจเข้าทําสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives)โดยมี
วัตถุประสงค์เพื อลดความเสี ยง (Hedging) จากการลงทุน ตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกําหนด
โดยจะไม่ลงทุนในหรือมีไว้ซึ งตราสารที มีลักษณะของสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured note)

3. กรณีที กองทุนมีการลงทุนในต่างประเทศ บริษัทจัดการมีนโยบายที จะทําการป้องกันความเสี ยงด้านอัตราแลกเปลี ยนเงินตรา
ต่างประเทศเต็มจํานวน (Fully hedge)

4. กองทุนอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ งตราสารแห่งหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือตํ่ากว่าที สามารถลงทุนได้ (NonInvestment
Grade) และ/หรือตราสารที ไม่ได้รับการจัดอ้นดับความน่าเชื อถือ (Unrated Securities) ซึ งเป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือได้รับ
ความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

3.10. การลงทุนในต่างประเทศ : ลงทุนในต่างประเทศบางส่วน
วงเงินการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน ไม่เกิน 0  ล้านเหรียญ หรือไม่เกินร้อยละ 79.00  ของ NAV
และมีนโยบายลดหรือป้องกันความเสี ยงจากอัตราแลกเปลี ยนทั งหมดที มีอยู่

3.11. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 

กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในต่างประเทศไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและไม่เกินวงเงินที ได้รับจัดสรร

3.12. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.12.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในประเทศ : 

บริษัทจัดการจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื นอย่างใดอย่างหนึ งหรือหลาย
อย่างตามที ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนประกาศกําหนดดังต่อไปนี รวมถึงการลงทุนในหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือหาดอกผลโดย
วิธีอื นอย่างใด ตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการกํากับตลาดทุนจะได้มี
ประกาศแก้ไขหรือเพิ มเติม หรือผ่อนผันให้กองทุนรวมสามารถลงทุนได้เพิ มเติมในอนาคตอีกด้วย
3.12.1.1 ตราสารแห่งหนี ในประเทศ ได้แก่ หลักทรัพย์ ตราสาร หรือสัญญา ที เสนอขายในประเทศ หรือมีผู้ออกหรือคู่สัญญา
เป็นนิติบุคคลที จัดตั งขึ นตามกฎหมายไทย ดังต่อไปนี 
(1) ตราสารแห่งหนี ที มีลักษณะคล้ายเงินฝาก ได้แก่
(1.1) ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน บัตรเงินฝาก หรือหุ้นกู้ระยะสั น ที ธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น ธนาคารพาณิชย์ หรือ
บริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกัน
(1.2) ตั วแลกเงินหรือตั วสัญญาใช้เงินที บริษัทหลักทรัพย์ที ประกอบธุรกิจประเภทการให้สินเชื อเพื อธุรกิจหลักทรัพย์เป็นผู้ออก
ซึ งกําหนดวันใช้เงินตามตั วไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตั ว และเป็นตั วเมื อทวงถามหรือเมื อได้เห็น
(1.3) ตั วแลกเงินหรือตั วสัญญาใช้เงินอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที ออก ซึ งมีอันดับความน่าเชื อถือดังต่อไปนี 
(ก) อันดับความน่าเชื อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับแรก ทั งนี ในกรณีที เป็นอันดับความน่าเชื อถือของผู้
ออกตราสาร ต้องเป็นอันดับความน่าเชื อถือที ได้มาจากการจัดอันดับความน่าเชื อถือระยะสั น (shortterm rating) ด้วย หรือ
(ข) อันดับความน่าเชื อถือของผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกัน อยู่ในอันดับที สามารถลงทุนได ้(investment
grade) ทั งนี โดยการจัดอันดับความน่าเชื อถือของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื อถือภายใต้ชื อ Standard & Poor หรือ
Moody’s หรือ Fitch หรือสถาบันอื นที สํานักงานกําหนดเพิ มเติม
(2) ตราสารแห่งหนี ทั วไป ได้แก่
(2.1) ตราสารภาครัฐไทย อันได้แก่
(ก) ตั วเงินคลัง
(ข) พันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
(ค) พันธบัตร ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน หุ้นกู้ หรือใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้นกู้ ที กระทรวงการคลังหรือกองทุนเพื อการ
ฟื นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินเป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล หรือผู้ค้ําประกัน
(2.2) ตราสารภาครัฐต่างประเทศ อันได้แก่ ตราสารที มีรูปแบบทํานองเดียวกับตราสารภาครัฐไทยที รัฐบาลต่างประเทศ
องค์การหรือหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศ รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศ เป็นผู้ออก
หรือผู้ค้ําประกัน ทั งนี ตราสารดังกล่าวต้องมีลักษณะตามเงื อนไขท้ายข้อ 3.12.1.1 ด้วย
(2.3) ตราสารที เปลี ยนมือได้ ซึ งหมายถึง พันธบัตร ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน หรือหุ้นกู้ที ไม่รวมถึงหุ้นกู้แปลงสภาพและหุ้น
กู้อนุพันธ์ ที สํานักงานอนุญาตให้เสนอขายในลักษณะทั วไปหรือในลักษณะจํากัด หรือที ออกภายใต้ข้อผูกพันที กําหนดและ
อนุญาตโดยกระทรวงการคลัง หรือที นิติบุคคลที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ นเป็นผู้ออก หรือที เป็นหลักทรัพย์ที ออกใหม่ ซึ งผู้
ออกหลักทรัพย์ได้เสนอขายหลักทรัพย์ที ออกใหม่นั นทั งหมดต่อผู้ถือหุ้นโดยได้รับชําระราคาเต็มมูลค่าที เสนอขายจากผู้ถือหุ้น
ทั งนี ตราสารที เปลี ยนมือได้ต้องมีลักษณะตามเงื อนไขท้ายข้อ 3.12.1.1 ด้วย
(2.4) ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทยที มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้ที ไม่ใช่หุ้นกู้
อนุพันธ์
(2.5) ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน หุ้นกู้ หรือใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้นกู้ ที เสนอขายในต่างประเทศโดยมีผู้ออกเป็น
นิติบุคคลที จัดตั งขึ นตามกฎหมายไทย ทั งนี หุ้นกู้ดังกลา่วไมร่วมถงึหุน้กูแ้ปลงสภาพและหุน้กูอ้นุพันธ์
(2.6) หน่วยลงทุนหรือใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหน่วยลงทุนของกอ งทุนรวมตราสารแห่งหนี หรือของกองทุนรวมอื นที มีนโย
บายการลงทุนเฉพาะเงินฝาก ตราสารแห่งหนี หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที สํานักงานกําหนด หรือให้ความเห็นชอบ เช่น
กองทุนรวมตลาดเงิน เป็นต้น
(2.7) ธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืน ทั งนี บริษัทจัดการต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
(2.8) ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์โดยหลักทรัพย์ที ให้ยืมเป็นตราสารแห่งหนี ตาม (1.1)(1.2)(1.3) (2.1)(2.2)(2.3)(2.4)
หรือ (2.6) ทั งนี บริษัทจัดการต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

ในกรณีที ตราสารแห่งหนี ตามข้อ 3.12.1.1 เป็นตั วแลกเงินหรือตั วสัญญาใช้เงินที มีการจ่ายผลตอบแทน ผลตอบแทนนั นต้อง
อยู่ในรูปอัตราดอกเบี ยคงที หรืออัตราดอกเบี ยลอยตัวเท่านั น

การรับรอง รับอาวัล สลักหลัง หรือคํ้าประกันของบุคคลที กําหนดไว้ในข้อ 3.12.1.1 ต้องเป็นการรับรองตลอดไป รับอาวัลทั ง
จํานวน สลักหลังโอนประเภทมีสิทธิไล่เบี ยโดยไม่มีข้อกําหนดลบล้างหรือจํากัดความรับผิดของผู้สลักหลัง หรือค้ําประกันต้น
เงินและดอกเบี ยเต็มจํานวนแบบไม่มีเงื อนไข

เงื อนไข : ตราสารภาครัฐต่างประเทศตามข้อ (2.2) และตราสารที เปลี ยนมือได้ตามข้อ (2.3) ต้องมีลักษณะดังต่อไปนี 
(1) เป็นตราสารขึ นทะเบียนในสมาคมตลาดตราสารหนี ไทย
(2) มีราคาที เหมาะสมตามที สมาคมตลาดตราสารหนี ไทยกําหนด หรือมีผู้แสดงตนต่อบุคคลทั วไปว่าพร้อมจะเสนอราคาซื อ
และรับซื อตราสารนั น ในราคาดังกล่าว (bid price แบบ firm quote) ตามจํานวนและวิธีการที สมาคมตลาดตราสารหนี ไทย
กําหนดอยู่เสมอ โดยได้ส่งสําเนาราคาแก่สมาคมตลาดตราสารหนี ไทยตลอดอายุของตราสารนั น และ
(3) เป็นตราสารที เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 
(ก) ในกรณีที เป็นตราสารภาครัฐต่างประเทศ ตราสารดังกล่าวต้องเป็นตราสารที มีอันดับความน่าเชื อถือของตราสารหรือของผู้
ออกตราสารอยู่ในอันดับที สามารถลงทุนได ้(investment grade) เว้นแต่ผู้ออกตราสารดังกล่าวเป็นรัฐวิสาหกิจตามกฎหมาย
ต่างประเทศ ตราสารนั นต้องมีอันดับความน่าเชื อถือของตราสารอยู่ในอันดับที สามารถลงทุนได ้(investment grade) เท่านั น
(ข) ในกรณีที ผู้ออกตราสารเป็นนิติบุคคลต่างประเทศ ตราสารนั นต้องมีอันดับความน่าเชื อถือของตราสารอยู่ในอันดับที 
สามารถลงทุนได ้(investment grade) 
(ค) ในกรณีที กองทุนลงทุนในตราสารอื นนอกเหนือจาก (ก) และ (ข) ในการเสนอขายครั งแรก หากตราสารดังกล่าวไม่มี
อันดับความน่าเชื อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับที สามารถลงทุนได ้(investment grade) ตราสารนั นต้อง
มีบริษัทจัดการไม่ต่ํากว่าสามรายเป็นผู้ซื อตราสารดังกล่าวเพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนภายใต้การจัดการ

3.12.1.2 ตราสารกึ งหนี กึ งทุน ได้แก่
(1) หุ้นกู้แปลงสภาพที เสนอขายในประเทศ ซึ งต้องมีลักษณะตามเงื อนไขในท้ายข้อ 3.12.1.1 (1) และ (2) ทั งนี ในกรณีที 
กองทุนลงทุนในหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวในการเสนอขายครั งแรก หุ้นกู้แปลงสภาพนั นต้องเป็นหุ้นกู้แปลงสภาพที มีอันดับ
ความน่าเชื อถืออยู่ในอันดับที สามารถลงทุนได ้(investment grade) หรือเป็นหุ้นกู้แปลงสภาพที มีบริษัทจัดการไม่ตํ่ากว่าสาม
รายเป็นผู้ซื อตราสารดังกล่าวเพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนภายใต้การจัดการ
ในกรณีที หุ้นกู้แปลงสภาพตามวรรคหนึ งมีการค้ําประกัน การค้ําประกันดังกล่าวต้องเป็นการค้ําประกันต้นเงินและดอกเบี ยเต็ม
จํานวนแบบไม่มีเงื อนไข
(2) หุ้นกู้แปลงสภาพที เสนอขายในต่างประเทศโดยมีผู้ออกเป็นนิติบุคคลที จัดตั งขึ นตามกฎหมายไทย

นอกจากนี ในการลงทุนในตราสารกึ งหนี กึ งทุนนั น ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 
(1) ในขณะที ลงทุน หรือได้มา มูลค่าของหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวมีมูลค่าสูงกว่าราคาตลาดของหุ้นที รองรับหุ้นกู้แปลงสภาพ
นั น (out of the money) 
(2) ในกรณีที มีการใช้สิทธิแปลงสภาพ ให้บริษัทจัดการขายหุ้นที ได้รับจากการแปลงสภาพนั นภายใน 30 วัน นับแต่วันที ได้หุ้น
ดังกล่าวมา
การใช้สิทธิแปลงสภาพตาม (2) หมายความว่า การแปลงสภาพแห่งสิทธิในหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้น ไม่ว่าการแปลงสภาพดัง
กล่าวจะเกิดจากการใช้สิทธิแปลงสภาพหรือเกิดจากข้อกําหนดบังคับการแปลงสภาพ

3.12.1.3 เงินฝากในสถาบันการเงินตามกฎหมายไทย

3.12.1.4 สัญญาซื อขายล่วงหน้าที มีตัวแปรเป็นอัตราแลกเปลี ยนเงิน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื อลดความเสี ยง (hedging) ตาม
หลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

3.12.1.5 หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์

3.12.1.6 ทรัพย์สินอื นที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กําหนดเพิ มเติมในอนาคต หรือทรัพย์สินอื นที มีลักษณะทํานองเดียว
กับ 3.12.1.1 – 3.12.1.5 โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

3.12.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในต่างประเทศ : 

บริษัทจัดการอาจลงทุนในทรัพย์สินในต่างประเทศเพื อกองทุนได้เทียบเท่ากับประเภททรัพย์สินในประเทศ โดยกรอบประเทศ
ที ลงทุนต้องมีคุณสมบัติดังนี 
1. มีการเสนอขายในประเทศที มีหน่วยงานกํากับดูแลเป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO หรือประเทศที มีตลาดหลักทรัพย์เป็น
สมาชิกของ WFE 
2. การลงทุนนั นต้องไม่ทําให้การจัดการกองทุนเบี ยงเบนไปจากวัตถุประสงค์ หรือนโยบายการลงทุนของกองทุนและไม่ทําให้
กองทุนขาดทุนเป็นมูลค่าสูงกว่ามูลค่าลงทุน
3. บริษัทจัดการต้องสามารถเข้าถึงข้อมูลเกี ยวกับหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินดังกล่าวเป็นภาษาอังกฤษผ่านระบบอินเตอร์เนตได้
4. มีข้อมูลทางด้านราคาที สะท้อนมูลค่ายุติธรรม โดยเป็นราคาที น่าเชื อถือ อ้างอิงได้ และสอดคล้องตามหลักวิชาการอันเป็นที 
ยอมรับในระดับสากล
5. มีการคุ้มครองประโยชน์ของผู้ลงทุน (investor protection) ที ถือได้ว่าเทียบเท่ากับการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที 
มีลักษณะคล้ายกันในประเทศไทย
6. ลักษณะอื นใดที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจกําหนดเพิ มเติม

3.12.2.1 ตราสารแห่งหนี ต่างประเทศ ได้แก่ หลักทรัพย์หรือตราสารที ออกโดยบุคคลต่างประเทศ และเสนอขายในต่าง
ประเทศ
(1) ตราสารภาครัฐต่างประเทศ อันได้แก่
(1.1) พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี ที รัฐบาลต่างประเทศ องค์การหรือหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศหรือองค์การระหว่าง
ประเทศเป็นผู้ออก หรือผู้ค้ําประกัน
(1.2) พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี ที รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายต่างประเทศเป็นผู้ออก หรือผู้ค้ําประกัน
(2) ตราสารแห่งหนี ภาคเอกชน อันได้แก่ ตราสารแห่งหนี ที ออกโดยนิติบุคคลต่างประเทศ ทั งนี ผู้ลงทุนต้องสามารถเข้าถึง
ข้อมูลเกี ยวกับตราสารแห่งหนี ดังกล่าวเป็นภาษาอังกฤษผ่านระบบอินเตอร์เนตด้วย
(3) ตราสารแห่งหนี อื น อันได้แก่ หน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที เป็นกองทุนรวมตราสารแห่งหนี หรือกองทุนรวมอื น
ที มีนโยบายการลงทุนเฉพาะเงินฝาก ตราสารแห่งหนี หรือทรัพย์สินอื นที สํานักงานให้ความเห็นชอบให้ลงทุนได้ เช่น กองทุน
รวมตลาดเงิน เป็นต้น ซึ งต้องเป็นไปตามเงื อนไขที สํานักงานคณะกํารรมการ ก.ล.ต.ประกาศกําหนด ดังต่อไปนี 
(3.1) ต้องเป็นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที อยู่ภายใต้การกํากับดูแลของหน่วยงานกํากับดูแล
ด้านหลักทรัพย์และตลาดซื อขายหลักทรัพย์ที เป็นสมาชิกสามัญของ International Organizations of Securities 
Commission (IOSCO) หรือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที มีการซื อขายในตลาดซื อขายหลักทรัพย์
ที เป็นสมาชิกของ World Federations of Exchange (WFE) 
(3.2) ต้องเป็นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที มีทรัพย์สินที ลงทุนเป็นประเภทและชนิดเดียวกับ
ทรัพย์สินที กองทุนอาจลงทุนหรือมีไว้ได้ เว้นแต่เป็นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที มีนโยบาย
การลงทุนในทองคําโดยตรง
(3.3) ในกรณีที เป็นการลงทุนหรือมีไว้เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป (retail fund) กองทุน
สํารองเลี ยงชีพ หรือกองทุนส่วนบุคคลรายย่อย หน่วยลงทุนที จะลงทุนหรือมีไว้ได้ ต้องเป็นหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมต่างประเทศที จัดตั งขึ นเพื อผู้ลงทุนทั วไปเช่นกัน
(3.4) ต้องไม่ใช่หน่วยลงทุนของกองทุนรวมประเภทเฮ็ดจ์ฟันด ์(hedge fund)

3.12.2.2 ตราสารหนี ที มีลักษณะคล้ายเงินฝาก ได้แก่ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน บัตรเงินฝาก หรือหุ้นกู้ระยะสั นที 
ออกโดยสถาบันการเงินต่างประเทศ ที ตั งอยู่ในประเทศที กองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินต่างประเทศ ทั งนี ให ้
หมายรวมถึงการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงิน (money market fund) ในต่างประเทศด้วย โดยการ
มีไว้ซึ งเงินฝากหรือตราสารดังกล่าวต้องมีวัตถุประสงค์เพื ออํานวยความสะดวกหรือป้องกันปัญหาในการดําเนินงานใน
ต่างประเทศของกองทุน เช่น เพื อรอการลงทุน หรือเพื อชําระค่าใช้จ่าย หรือเพื อรักษาสภาพคล่องของกองทุนเป็นต้น

3.12.2.3 สัญญาซื อขายล่วงหน้าที มีวัตถุประสงค์ เพื อการลดความเสี ยง (hedging) ตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

3.12.2.4 เงินฝากในสถาบันการเงินต่างประเทศ

3.13.2.5 ใบแสดงสิทธิในประโยชน์ที เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงที มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นพันธบัตร หรือหุ้นกู้ที มิใช่หุ้นกู้อนุพันธ์

3.12.2.6 หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และตราสารของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศ

3.12.2.7 ทรัพย์สินอื นที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กําหนดเพิ มเติมในอนาคตหรือทรัพย์สินอื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับ
ข้อ 3.12.2.1 3.12.2.6 โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน

3.13. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม : 

3.13.1. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นในประเทศ : 

บริษัทจัดการจะลงทุนหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื นเพื อเป็นทรัพย์สินของ
กองทุนรวม ตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนดดังต่อไปนี ในกรณีที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศแก้ไขเปลี ยนแปลงอัตราส่วนการลงทุน
บริษัทจัดการจะลงทุนให้เป็นไปตามประกาศที แก้ไขด้วย

3.13.1.1 บริษัทจัดการอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินดังต่อไปนี เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม โดยไม่จํากัดอัตราส่วน
(1) ตราสารภาครัฐไทย
(2) ตราสารภาครัฐต่างประเทศตามข้อ 3.12.1.2 (2.2) ที มีอันดับความน่าเชื อถืออยู่ในสองอันดับแรก หรือสัญญาซื อขายล่วง
หน้าที มีสินค้าเป็นตราสารดังกล่าว

ในกรณีของกองทุนรวมเปิด มูลค่าของตราสารภาครัฐต่างประเทศตามข้อ (2) เมื อรวมกันแล้วต้องไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่า
ตราสารนั นในแต่ละรุ่น เว้นแต่เป็นกองทุนรวมเปิดที มีการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งล่วงหน้าซึ งระบุเวลาแน่นอน
(auto redemption) 

3.13.1.2 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งตราสารภาครัฐต่างประเทศที นอกเหนือจากข้อ 3.13.1.1 (2) หรือสัญญาซื อขาย
ล่วงหน้าที มีสินค้าเป็นตราสารดังกล่าว เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนได้ โดยมีมูลค่ารวมกันทั งสิ นเมื อคํานวณเฉพาะผู้ออกหรือ
ผู้เป็นคู่สัญญารายนั น ไม่เกินร้อยละ 35 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

การคํานวณอัตราส่วนตามวรรคหนึ ง ให้นับตราสารตามวรรคหนึ งและทรัพย์สินทุกประเภทที ผู้ออกหรือผู้เป็นคู่สัญญารายดัง
กล่าวเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญา ซึ งกองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินเหล่านั น
รวมในอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าวด้วย
ในกรณีของกองทุนรวมเปิด มูลค่าของตราสารภาครัฐต่างประเทศตามวรรคหนึ ง ต้องไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าตราสารนั นใน
แต่ละรุ่น เว้นแต่เป็นกองทุนรวมเปิดที มีการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งล่วงหน้าซึ งระบุเวลาแน่นอน (auto
redemption) 

3.13.1.3 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินดังต่อไปนี ซึ งธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น ธนาคารพาณิชย์
หรือบริษัทเงินทุนรายใดเป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญา เพื อเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนได้ โดยมีมูลค่ารวมกันทั งสิ นเมื อคํานวณเฉพาะธนาคารหรือบริษัทเงินทุนรายนั น ไม่เกินร้อยละ 25 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
(1) ตราสารแห่งหนี ในประเทศ ตามข้อ 13.2.1.1
(2) ตราสารกึ งหนี กึ งทุน ตามข้อ 13.2.1.2 
(3) เงินฝากในสถาบันการเงินตามกฎหมายไทย ตามข้อ 13.2.1.3
(4) สัญญาซื อขายล่วงหน้าตามข้อ 3.12.1.4 ที คู่สัญญามี อันดับความน่าเชื อถืออยู่ในอันดับที สามารถลงทุนได ้(investment
grade)
การคํานวณอัตราส่วนตามวรรคหนึ ง ให้นับตราสารตามวรรคหนึ งและทรัพย์สินตามข้อ 3.13.1.7 (1) ที ธนาคารหรือบริษัทเงิน
ทุนดังกล่าวเป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญา ซึ งกองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้รวมใน
อัตราส่วนดังกล่าว โดยในกรณีของธนาคารพาณิชย์หากธนาคารพาณิชย์นั นเป็นสาขาของธนาคารต่างประเทศให้นําทรัพย์สินที 
นาคารต่างประเทศดังกล่าวเป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้อาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ําประกันหรือคู่สัญญา ซึ งกองทุนได้ลงทุนหรือมี
ไว้รวมในอัตราส่วนดังกล่าวด้วย

ทั งนี ในกรณีที กองทุนมีเงินฝากในนิติบุคคลตามวรรคหนึ ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื อการดําเนินงานของกองทุน มิให้นับมูลค่าของ
เงินฝากดังกล่าวรวมในอัตราส่วนตามวรรคหนึ ง

3.13.1.4 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินดังต่อไปนี ที บุคคลใดเป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลัก
หลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญา เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนได้ โดยมีมูลค่ารวมกันทั งสิ นเมื อคํานวณเฉพาะผู้ออก ผู้สั งจ่าย
ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญารายนั น ไม่เกินร้อยละ 25 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
(1) ตราสารแห่งหนี ในประเทศตามข้อ 3.12.1.1 
(2) ตราสารกึ งหนี กึ งทุนตามข้อ 3.12.1.3 
(3) สัญญาซื อขายล่วงหน้า ตามข้อ 3.12.1.4 ที คู่สัญญามีอันดับความน่าเชื อถืออยู่ในอันดับที สามารถลงทุนได ้(investment
grade) 
ตราสารแห่งหนี ตาม (1) มิให้หมายความรวมถึงหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที ถูกจัดให้เป็นตราสารแห่งหนี ตามข้อ 3.12.1.1

3.13.1.5 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินที กลุ่มกิจการใดเป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้คํ้า
ประกัน หรือคู่สัญญา เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนได้ โดยมีมูลค่ารวมกันทั งสิ นของกลุ่มกิจการนั นไม่เกินอัตราอย่างใดอย่าง
หนึ งดังต่อไปนี แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า
(1) ร้อยละสามสิบของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน
(2) อัตราที คํานวณได้จากนํ้าหนักของกลุ่มกิจการดังกล่าวในตัวชี วัด (benchmark) ของกองทุนนั นรวมกับร้อยละสิบของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนนั น ทั งนี ตัวชี วัดดังกล่าวต้องเป็นดัชนีหรือองค์ประกอบของดัชนี ที มีการเผยแพร่อย่างกว้างขวาง
และสอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนั น

3.13.1.6 การลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินที บริษัทในกลุ่มกิจการใดเป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย หรือคู่สัญญา เพื อเป็นทรัพย์สินของกอง
ทุน หากทรัพย์สินดังกล่าวเป็นองค์ประกอบที ใช้ในการคํานวณตัวชี วัด (benchmark) ของกองทุนนั น บริษัทจัดการอาจลงทุน
หรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินดังกล่าวโดยมีมูลค่ารวมกันทั งสิ นเมื อคํานวณเฉพาะผู้ออก ผู้สั งจ่าย หรือคู่สัญญารายนั น ไม่เกินอัตราที 
คํานวณได้จากนํ้าหนักของทรัพย์สินดังกล่าวในตัวชี วัดรวมกับร้อยละสิบของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั งนี เฉพาะใน
กรณีที อัตราดังกล่าวสูงกว่าอัตราส่วนที กําหนดไว้ในข้อ 3.13.1.3 และข้อ 3.13.1.4 แล้วแต่กรณี
มิให้นําความในข้อ 3.13.1.3 และข้อ 3.13.1.4 มาใช้บังคับกับกรณีตามวรรคหนึ ง

3.13.1.7 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินอื นนอกเหนือจากกรณีที กําหนดไว้ในข้อ 3.13.1.2 ข้อ 3.13.1.3 และ
ข้อ 3.13.1.4 เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมตามอัตราส่วนดังต่อไปนี 
(1) การลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินดังกล่าวซึ งบุคคลใดเป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่
สัญญา ต้องมีมูลค่ารวมกันทั งสิ นเมื อคํานวณเฉพาะผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญา
รายนั น ไม่เกินร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
(2) การลงทุนในหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินตาม (1) เมื อคํานวณรวมทุกบุคคลที เป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง
ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญาแล้วต้องมีมูลค่ารวมกันทั งสิ นไม่เกินร้อยละ15 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

3.13.1.8 ในกรณีของกองทุนรวม ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมลงทุนหรือมีไว้ซึ งเงินฝาก บัตรเงินฝาก ตั วแลกเงิน หรือตั ว
สัญญาใช้เงิน ที ธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ บรรษัทตลาดรอง
สินเชื อที อยู่อาศัย หรือสถาบันการเงินที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น เป็นผู้ออกหรือคู่สัญญา เป็นจํานวนที มีมูลค่ารวมโดยเฉลี ย
ในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 45 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

อัตราส่วนตามวรรคหนึ งมิให้นํามาใช้บังคับกับกองทุนรวมที มีการกําหนดอายุโครงการตั งแต่หนึ งปีขึ นไป ทั งนี เฉพาะในระยะ
เวลาหกเดือนก่อนวันครบกําหนดอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม
ในกรณีที เงินฝากหรือตราสารแห่งหนี ที มีลักษณะคล้ายเงินฝากที กองทุนรวมลงทุนในหรือมีไว้เกินอัตราส่วนที กําหนดตามวรรค
หนึ ง ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินดังกล่าวให้มีมูลค่ารวมโดยเฉลี ยไม่เกินร้อยละ 45 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมภายในสามสิบวันนับแต่วันสิ นรอบปีบัญชีนั น ทั งนี ให้คํานวณอัตราส่วนการลงทุนหรือมีไว้ซึ ง
ทรัพย์สินดังกล่าวโดยเฉลี ยตั งแต่วันแรกของรอบปีบัญชีนั นจนถึงวันที ทรัพย์สินนั นมีมูลค่าเป็นไปตามอัตราส่วนดังกล่าว

เมื อบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ปฏิบัติตามวรรคสามแล้ว ให้บริษัทรายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมทราบภายใน
วันทําการถัดจากวันที ทรัพย์สินนั นมีมูลค่ารวมโดยเฉลี ยไม่เกินร้อยละ 45 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม เพื อให้ผู้
ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ตรวจสอบการปฏิบัติดังกล่าว ทั งนี บริษัทต้องดําเนินการให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน
รวมแจ้งให้สํานักงานทราบภายในห้าวันนับแต่วันที ได้รับรายงานจากบริษัทด้วย

หากบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถปฏิบัติตามวรรคสามได้ สํานักงานอาจสั งให้บริษัทเลิกกองทุนรวมนั น

3.13.1.9 ในกรณีที มีเหตุจําเป็นและสมควร เพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนอันเนื องมาจากปัญหาความผันผวน
(fluctuation) ของตลาดเงินและตลาดทุนในวงกว้างในรอบปีบัญชีใด บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจขอผ่อนผันต่อสํานักงาน
เพื อไม่ต้องนําการลงทุนในหรือมีไว้ซึ งเงินฝาก บัตรเงินฝาก ตั วแลกเงิน หรือตั วสัญญาใช้เงิน ในช่วงเวลาที เกิดความผันผวนดัง
กล่าวมารวมคํานวณอัตราส่วนการลงทุนตามข้อ 3.13.1.8 ได้สําหรับรอบปีบัญชีนั น

3.13.1.10 บริษัทจัดการอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ งสัญญาซื อขายล่วงหน้า ที มีวัตถุประสงค์เพื อการลดความเสี ยง (hedging)
เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนได้ โดยไม่เกินมูลค่าความเสี ยงทั งหมดที กองทุนมีอยู่

3.13.1.11 การคํานวณมูลค่าการลงทุนหรือมีไว้ซึ งสัญญาซื อขายล่วงหน้าเพื อการคํานวณอัตราส่วนการลงทุน ตามข้อ
3.13.1.2 ข้อ 3.13.1.3 และข้อ 3.13.1.4 ให้นับมูลค่าที คู่สัญญาอีกผ่ายหนึ งมีหน้าที ต้องชําระตามสัญญาซื อขายล่วงหน้า รวม
คํานวณในอัตราส่วนของบุคคลที เป็นคู่สัญญาดังกล่าว เว้นแต่กรณีที กองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้ซึ งสัญญานั น ในศูนย์ซื อขาย
สัญญาซื อขายล่วงหน้า บริษัทจัดการไม่ต้องคํานวณมูลค่าและอัตราส่วนตามที กําหนดในข้อดังกล่าว

3.13.1.12 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนได้
โดยมีมูลค่าไม่เกินร้อยละ 25 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

3.13.1.13 บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งหน่วยลงทุนและใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหน่วยลงทุนเพื อเป็น
ทรัพย์สินของกองทุนรวมได้ ไม่เกินอัตราส่วนดังต่อไปนี ทั งนี การลงทุนดังกล่าวไม่รวมถึงหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย์
(1) ลงทุนหรือมีไว้ซึ งหน่วยลงทุนและใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหน่วยลงทุนของแต่ละกองทุนรวมที บริษัทจัดการอื นเป็นผู้รับ
ผิดชอบดําเนินการ ไม่เกินร้อยละ 25 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของแต่ละกองทุนรวมที บริษัทจัดการเป็นผู้รับผิดชอบดําเนินการ
(2) ลงทุนหรือมีไว้ซึ งหน่วยลงทุนและใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหน่วยลงทุนของทุกกองทุนรวมที บริษัทจัดการอื นเป็นผู้รับผิด
ชอบดําเนินการ ไม่เกินร้อยละ 25 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของแต่ละกองทุนรวมที บริษัทจัดการเป็นผู้รับผิดชอบดําเนินการ

3.13.1.14 บริษัทจัดการอาจทําธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืนในนามกองทุนได้ โดยมีมูลค่าธุรกรรมรวมกันทั งสิ นไม่เกิน
ร้อยละ 25 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

3.13.1.15 การลงทุนในหรือมีไว้ซึ งธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืน ให้บริษัทจัดการคํานวณอัตราส่วนการลงทุนตาม
ข้อ3.13.1.3 และ 3.13.1.4 ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 
(1) ในกรณีที มูลค่ารวมของหลักทรัพย์ หรือตราสารแห่งหนี ที ซื อและที โอนมาเพื อดํารงมูลค่าธุรกรรมตามประกาศกําหนด (ถ้า
มี) ณ สิ นวันไม่น้อยกว่ามูลค่าธุรกรรม ให้นําหลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนี ดังกล่าวมาคํานวณอัตราสาวนการลงทุนเท่ากับ
มูลค่าธุรกรรม ทั งนี บริษัทจัดการไม่ต้องนําธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืนมาคํานวณอัตราส่วนการลงทุนที คู่สัญญา
(2) ในกรณีมูลค่ารวมของหลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนี ที ซื อและที โอนมาเพื อดํารงมูลค่าธุรกรรมตามประกาศกําหนด (ถ้าม)ี 
ณ สิ นวัน น้อยกว่ามูลค่าธุรกรรม ให้คํานวณอัตราส่วนการลงทุนดังต่อไปนี 
(ก) นําหลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนี ดังกล่าวมาคํานวณอัตราส่วนการลงทุนเท่ากับมูลค่าหลักทรัพย์ หรือตราสารแห่งหนี นั น
ตามราคาตลาด และ
(ข) นําธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืนมาคํานวณอัตราส่วนการลงทุนที คู่สัญญาเท่ากับส่วนต่างของมูลค่าธุรกรรมกับมูลค่า
หลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนี นั นตามราคาตลาด
(3) ในกรณีเป็นธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืนตามสัญญาที มีข้อกําหนดให้คํานวณมูลค่าหลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนี ที 
ซื อและมูลค่าธุรกรรมรวมเป็นยอดสุทธิของธุรกรรมทั งหมดที กองทุนมีอยู่กับคู่สัญญารายเดียวกัน และที สัญญากําหนดให้
สามารถบังคับชําระหนี ตามธุรกรรมใดธุรกรรมหนึ งจากหลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนี ที ซื อหรือทรัพย์สินที โอนเพื อดํารงมูลค่า
ธุรกรรมตามประกาศกําหนด (ถ้ามี) ของธุรกรรมอื นได้ ให้คํานวณอัตราส่วนการลงทุนดังนี 
(ก) ในกรณีที มูลค่ารวมของหลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนี ที ซื อและที โอนมา เพื อดํารงมูลค่าธุรกรรมตามประกาศกําหนด (ถ้า
มี) ณ สิ นวันของแต่ละธุรกรรม มีมูลค่าไม่น้อยกว่ามูลค่าธุรกรรมแต่ละธุรกรรมนั น ให้คํานวณอัตราสาวนการลงทุนตามหลัก
เกณฑ์ในข้อ (1) 
(ข) ในกรณีที มูลค่ารวมของหลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนี ที ซื อและที โอนมา เพื อดํารงมูลค่าธุรกรรมตามประกาศกําหนด(ถ้า
มี) ณ สิ นวันของแต่ละธุรกรรม มีมูลค่าน้อยกว่ามูลค่าธุรกรรมแต่ละธุรกรรม ให้คํานวณอัตราส่วนการลงทุนตามหลักเกณฑ์ใน
ข้อ (2) 
(ค) ในกรณีที บางธุรกรรมที มูลค่ารวมของหลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนี ที ซื อและที โอนมาเพื อดํารงมูลค่าธุรกรรมตามประกาศ
กําหนด (ถ้ามี) ณ สิ นวันน้อยกว่ามูลค่าธุรกรรม ให้บริษัทจัดการนําหลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนี ที ซื อของธุรกรรม ที มูลค่า
รวมของหลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนี ที ซื อและที โอนมา เพื อดํารงมูลค่าธุรกรรมตามประกาศกําหนด (ถ้าม)ี ณ สิ นวันไม่น้อย
กว่ามูลค่าธุรกรรม มาคํานวณอัตราส่วนการลงทุนเพิ มเติมเพื อชดเชยส่วนต่างของมูลค่าธุรกรรมกับมูลค่ารวมของหลักทรัพย์
หรือตราสารแห่งหนี ที ซื อและที โอนมา เพื อดํารงมูลค่าธุรกรรมตามประกาศกําหนด (ถ้ามี) ณ สิ นวันของธุรกรรมแรก ทั งนี หาก
ภายหลังการชดเชยส่วนต่างข้างต้น มูลค่าสุทธิของทุกหลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนี ที ซื อโดยมีสัญญาขายคืนยังคงน้อยกว่า
มูลค่าสุทธิของทุกธุรกรรม ให้นําธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืนมาคํานวณอัตราส่วนการลงทุนที คู่สัญญาเท่ากับส่วนต่าง
ดังกล่าว

3.13.1.16 บริษัทจัดการอาจทําธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ของกองทุนได้ โดยมีมูลค่าธุรกรรมรวมกันทั งสิ นไม่เกินร้อยละ
25 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั งนี การคํานวณมูลค่าธุรกรรมดังกล่าว ให้บริษัทจัดการคํานวณโดยใช้มูลค่าหลัก
ทรัพย์ที ให้ยืม รวมผลประโยชน์ที พึงได้รับจนถึงวันที คํานวณมูลค่าธุรกรรมดังกล่าว

ในกรณีที ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ในขณะที กองทุนเข้าทําธุรกรรม มีมูลค่าไม่เกินอัตราส่วนที กําหนดในวรรคหนึ ง หากต่อ
มาธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์นั นมีมูลค่าเกินอัตราส่วนดังกล่าวโดยมิได้เกิดจากการทําธุรกรรมเพิ มเติม บริษัทจัดการจะยังคง
มีไว้ซึ งธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ดังกล่าวต่อไปก็ได้

ให้บริษัทจัดการจัดทํารายงานโดยระบุวันที ทรัพย์สินนั นมีมูลค่าเกินอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดพร้อมสาเหตุ และส่งรายงาน
ดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมทราบภายในสามวันทําการนับแต่วันที ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์นั นมีมูลค่า
เกินอัตราส่วนที กําหนด พร้อมทั งจัดทําสําเนารายงานดังกล่าวไว้ที บริษัทจัดการเพื อให้สํานักงานสามารถตรวจสอบได้

3.13.1.17 ให้บริษัทจัดการคํานวณอัตราส่วนการลงทุนหรือมีไว้ซึ งใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิง
ไทย หน่วยลงทุนของกองทุนรวมพันธบัตรเอเชีย หรือธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 
(1) ในกรณีของใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย ให้นับมูลค่าของหลักทรัพย์อ้างอิงของใบแสดง
สิทธิดังกล่าว รวมในอัตราส่วนสําหรับหลักทรัพย์อ้างอิงดังกล่าวที กําหนดในโครงการนี โดยถือเสมือนหนึ งว่ากองทุนได้ลงทุน
หรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์อ้างอิงนั นโดยตรง ทั งนี บริษัทจัดการอาจไม่นับมูลค่าของใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที เกิดจากหลัก
ทรัพย์อ้างอิงไทยรวมในอัตราส่วนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญาที กําหนดตามข้อ 3.13.1.2 3.13.1.3 3.7.1.4
และข้อ 3.13.1.7 ก็ได้

มูลค่าของหลักทรัพย์อ้างอิงที นํามาคํานวณรวมในอัตราส่วนตามวรรคหนึ งให้มีมูลค่าเท่ากับมูลค่าใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์
ที เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทยที กองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้

(2) ในกรณีของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมพันธบัตรเอเชียบริษัทจัดการจะคํานวณอัตราส่วนการลงทุนโดยวิธีใดวิธีหนึ งดังต่อ
ไปนี 
(ก) นับมูลค่าของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมพันธบัตรเอเชียที กองทุนได้ลงทุนในหรือมีไว้ซึ งหน่วยลงทุนดังกล่าว หรือ
(ข) นับมูลค่าของทรัพย์สินที กองทุนรวมพันธบัตรเอเชียดังกล่าวลงทุนหรือมีไว้ รวมในอัตราส่วนสําหรับทรัพย์สินที กําหนดไว้
ในโครงการนี โดยถือเสมือนหนึ งว่ากองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินนั นโดยตรง
(3) ในกรณีของธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ บริษัทจัดการจะคํานวณอัตราส่วนการลงทุนใน หรือมีไว้ซึ งการให้ยืมหลักทรัพย์
โดยให้นับมูลค่าทรัพย์สินที ให้ยืมรวมในอัตราส่วนสําหรับหลักทรัพย์ที กําหนดไว้ในข้อ 3.13.1.2 3.13.1.3 3.13.1.4 และ
3.13.1.7 โดยถือเสมือนหนึ งว่ากองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์นั นอยู่ ทั งนี บริษัทจัดการอาจไม่นับรวมในอัตราส่วนที 
คํานวณตามคู่สัญญาที กําหนดตามข้อ 3.13.1.2 3.13.1.3 3.13.1.4 และ 3.13.1.7 ก็ได้

3.13.1.18 ในการคํานวณอัตราส่วนตามข้อ 3.13.1.2 และ ข้อ 3.13.1.3 ให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี รวม
ทั งเงื อนไขตามข้อ 3.13.1.18 ด้วย
(1) ในกรณีที ทรัพย์สินดังกล่าวมีผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกัน บริษัทจัดการจะคํานวณอัตราส่วนที ผู้ออก
ทรัพย์สินหรือผู้ที เป็นคู่สัญญาดังกล่าว หรือคํานวณอัตราส่วนผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกัน แล้วแต่กรณีก็ได้
(2) ในกรณีที ทรัพย์สินมีบุคคลมากกว่าหนึ งรายเป็นผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกัน บริษัทจัดการจะเลือก
คํานวณอัตราส่วนที ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกันรายใดรายหนึ งก็ได้

3.13.1.19 การคํานวณอัตราส่วนที ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกันตามข้อ 3.13.1.14 จะทําได้ต่อเมื อบุคคลดัง
กล่าวได้ทําการรับรองตลอดไป รับอาวัลทั งจํานวน สลักหลังโอนประเภทมีสิทธิไล่เบี ยโดยไม่มีข้อกําหนดลบล้างหรือจํากัด
ความรับผิดของผู้สลักหลัง หรือค้ําประกันต้นเงินและดอกเบี ยเต็มจํานวนแบบไม่มีเงื อนไข

3.13.1.20 ในกรณีที ตราสารแห่งหนี หรือ ตราสารกึ งหนี กึ งทุน ในขณะที ลงทุนหรือในขณะที ได้มาเป็นทรัพย์สินของกองทุน มี
มูลค่าไม่เกินอัตราส่วนที กําหนดข้างต้น หากต่อมาตราสารแห่งหนี หรือตราสารกึ งหนี กึ งทุนนั น มีมูลค่าเกินอัตราส่วนดังกล่าว
โดยสาเหตุถูกปรับลดอันดับความน่าเชื อถือ ให้บริษัทดําเนินการแก้ไขอัตราส่วนให้เป็นไปตามที กําหนด ภายใน 30 วันนับแต่
วันที มีการประกาศให้ทราบถึงเหตุดังกล่าว เว้นแต่ในกรณีที มีเหตุจําเป็นและสมควรโดยได้รับผ่อนผันจากสํานักงาน

3.13.1.21 ในกรณีที ทรัพย์สินในขณะที ลงทุนหรือในขณะที ได้มาเป็นทรัพย์สินของกองทุน มีมูลค่าไม่เกินอัตราส่วนที กําหนด
ข้างต้น หากต่อมามีมูลค่าเกินอัตราส่วนดังกล่าวจากการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น บริษัทจัดการจะยังคงมีไว้ซึ งทรัพย์สินดัง
กล่าวต่อไป ก็ได้ให้บริษัทจัดการจัดทํารายงานโดยระบุชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินตามวรรคหนึ ง และ
วันที ทรัพย์สินนั นมีมูลค่าเกินอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดพร้อมสาเหตุ และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกอง
ทุนรวมทราบ ภายในสามวันทําการนับแต่วันที ทรัพย์สินนั นมีมูลค่าเกินอัตราส่วนที กําหนด พร้อมทั งจัดทําสําเนารายงานดัง
กล่าวไว้ที บริษัทจัดการ เพื อให้สํานักงานสามารถตรวจสอบได้

3.13.1.22 ในกรณีที การรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นเป็นผลให้กองทุนรวมเป็นผู้ถือหุ้นที บริษัทใดเป็นผู้ออก เพื อเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนรวม เมื อรวมกันทุกกองทุนรวมที บริษัทจัดการเป็นผู้รับผิดชอบดําเนินการเกินกว่าร้อยละ 25 ของจํานวนหุ้นที 
จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของบริษัทนั น บริษัทจัดการจะดําเนินการตามประกาศที สน. 24/2552 เรื อง การลงทุนและการมีไว้
เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุน ลงวันที  28 กรกฎาคม 2552 ดังนี คือ
(1) ปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศที กําหนดให้บริษัทจัดการสามารถรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นได้
(2) งดเว้นการใช้สิทธิออกเสียงในหุ้นจํานวนที เกินอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าว เว้นแต่กรณีที มีเหตุ
จําเป็นและสมควรโดยได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน และ
(3) กรณีที เป็นหุ้นของบริษัทจดทะเบียน และการได้มาซึ งหุ้นของบริษัทดังกล่าว เป็นผลให้กองทุนได้มา หรือเป็นผู้ถือหุ้นของ
บริษัทนั นจนถึงหรือข้ามจุดที ต้องทําคําเสนอซื อ บริษัทจัดการต้องดําเนินการเพื อให้ได้รับการยกเว้นการทําคําเสนอซื อโดย
การลดสัดส่วนการถือหุ้นหรือลดการมีอํานาจควบคุม หรือยื นคําขอผ่อนผันการทําคําเสนอซื อ ตามประกาศคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื อครอบงํากิจการ ทั งนี การ
ลดสัดส่วนการถือหุ้นดังกล่าว ให้บริษัทจัดการลดสัดส่วนตามสัดส่วนของหุ้นของบริษัทจดทะเบียนที แต่ละกองทุนได้มาจาก
การรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น

3.13.1. 23 ในกรณีที ทรัพย์สินในขณะที ลงทุนหรือในขณะที ได้มาเป็นทรัพย์สินของกองทุน มีมูลค่าไม่เกินอัตราส่วนที กําหนด
ข้างต้น หากต่อมามีมูลค่าเกินอัตราส่วนดังกล่าวโดยไม่เข้าลักษณะตามข้อ 3.13.1.6 ข้อ 3.13.1.17  19 และการเกิน
อัตราส่วนดังกล่าวมิได้เกิดจากการลงทุนหรือได้ทรัพย์สินมาเพิ มเติม บริษัทจัดการจะยังคงมีไว้ซึ งทรัพย์สินดังกล่าวต่อไปก็ได้

ให้บริษัทจัดการจัดทํารายงานโดยระบุชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินตามวรรคหนึ ง และวันที ทรัพย์สินนั น
มีมูลค่าเกินอัตราส่วนที กําหนดพร้อมสาเหตุ และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ทราบภายในสามวัน
ทําการ
นับแต่วันที ทรัพย์สินนั นมีมูลค่าเกินอัตราส่วนที กําหนด พร้อมทั งจัดทําสําเนารายงานดังกล่าวไว้ที บริษัทจัดการเพื อให้สํานักงาน
สามารถตรวจสอบได้

3.13.1.24 ข้อจํากัดการลงทุนข้างต้นจะไม่นํามาบังคับใช้ในกรณีที ปรากฏเหตุตามหัวข้อ “การเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม”
และบริษัทจัดการต้องดําเนินการเพื อเลิกกองทุนตามหัวข้อ “การดําเนินการของบริษัทจัดการเมื อเลิกกองทุนรวม”

สรุปอัตราส่วนการลงทุน : 

1. Total noninvestment grade : ลงทุนไม่เกินร้อยละ 100.00 
2. Noninvestment grade company limit : ลงทุนไม่เกินร้อยละ 25.00 
3. Investment grade company limit : ลงทุนไม่เกินร้อยละ 25 
4. Financial institution company limit : ลงทุนไม่เกินร้อยละ 25 
5. Individual fund limit : ลงทุนไม่เกินร้อยละ 25.00 
6. Total fund limit : ลงทุนไม่เกินร้อยละ 25.00 

3.13.2. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นในต่างประเทศ : 

สําหรับกองทุนที มีการลงทุนหรือเข้าเป็นคู่สัญญาในต่างประเทศ ให้บริษัทจัดการลงทุนหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นเพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุน ตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดดังต่อไปนี เพิ มเติมด้วย ทั งนี อัตราส่วนที คํานวณ
ตามประเภททรัพย์สิน ข้อกําหนดในการคํานวณอัตราส่วน และการดําเนินการเมื อมีเหตุที ทําให้ไม่เป็นไปตาม
อัตราส่วน ให้เป็นไปตามที กําหนดในข้อ 3.13.1. โดยอนุโลม

3.13.2.1 บริษัทจัดการอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินดังต่อไปนี เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม โดยไม่จํากัดอัตราส่วน
(1) เงินฝากในสถาบันการเงินต่างประเทศหรือตราสารหนี ที มีลักษณะคล้ายเงินฝากในต่างประเทศตามข้อ 3.12.2.2 ที มี
วัตถุประสงค์เพื อการดําเนินงาน
(2) ตราสารภาครัฐต่างประเทศตามข้อ 3.12.2.1 (1) ที มีอันดับความน่าเชื อถืออยู่ในสองอันดับแรก หรือสัญญาซื อขายล่วง
หน้าที มีสินค้าเป็นตราสารดังกล่าว
ในกรณีของกองทุนรวมเปิด มูลค่าของตราสารภาครัฐต่างประเทศตามข้อ (2) เมื อรวมกันแล้วต้องไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่า
ตราสารนั นในแต่ละรุ่น เว้นแต่เป็นกองทุนรวมเปิดที มีการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งล่วงหน้าซึ งระบุเวลาแน่นอน
(auto redemption) 

3.13.2.2 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งตราสารภาครัฐต่างประเทศที นอกเหนือจากข้อ 3.13.2.1 (2)หรือสัญญาซื อขาย
ล่วงหน้าที มีสินค้าเป็นตราสารดังกล่าว เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนได้โดยมีมูลค่ารวมกันทั งสิ นเมื อคํานวณเฉพาะผู้ออกหรือผู้
เป็นคู่สัญญารายนั น ไม่เกินร้อยละ 35 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั งนี ให้นับรวมกับอัตราส่วนการลงทุนในประเทศ
ด้วย

ในกรณีของกองทุนรวมเปิด มูลค่าของตราสารภาครัฐต่างประเทศตามวรรคหนึ ง ต้องไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าตราสารนั นใน
แต่ละรุ่น เว้นแต่เป็นกองทุนรวมเปิดที มีการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งล่วงหน้าซึ งระบุเวลาแน่นอน (auto
redemption) 

การคํานวณอัตราส่วนตามวรรคหนึ ง ให้นับตราสารตามวรรคหนึ งและทรัพย์สินทุกประเภทที ผู้ออกหรือผู้เป็นคู่สัญญารายดัง
กล่าวเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญา ซึ งกองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินเหล่านั น
รวมในอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าวด้วย

3.13.2.3 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งเงินฝากในสถาบันการเงินต่างประเทศที มีอันดับความน่าเชื อถืออยู่ในอันดับที 
สามารถลงทุนได้ โดยมีมูลค่ารวมกันทั งสิ นเมื อคํานวณเพาะสถาบันการเงินต่างประเทศรายนั น ไม่เกินร้อยละ 25 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

การคํานวณอัตราส่วนตามวรรคหนึ ง ให้นับมูลค่าของทรัพย์สินที กองทุนลงทุนหรือมีไว้ดังต่อไปนี รวมในอัตราส่วนดังกล่าว
1. ทรัพย์สินตามข้อ 3.13.2.4 วรรคหนึ ง และข้อ3.13.2.7 (1) ที สถาบันการเงินต่างประเทศรายเดียวกันเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู ้
รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญา
2. ทรัพย์สินตามข้อ 3.13.1.3 ข้อ 3.13.2.4 และข้อ 3.13.2.7 (1) ที ธนาคารพาณิชย์ซึ งเป็นสาขาของสถาบันการเงินต่าง
ประเทศรายนั นเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญา
ในกรณีที กองทุนมีเงินฝากตามวรรคหนึ ง หรือวรรคสอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื อการดําเนินงานของกองทุน ให้นับมูลค่าของเงิน
ฝากดังกล่าวรวมในอัตราส่วนตามวรรคหนึ ง

3.13.2.4 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินดังต่อไปนี ที บุคคลใดเป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลัก
หลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญา เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนได้ โดยมีมูลค่ารวมกันทั งสิ นเมื อคํานวณเฉพาะผู้ออก ผู้สั งจ่าย
ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญารายนั น ไม่เกินร้อยละ 25 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั งนี 
ให้นับรวมกับอัตราส่วนการลงทุนในประเทศด้วย
(1) ตราสารแห่งหนี ต่างประเทศตามข้อ 3.12.2.1 
(2) หน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศตามข้อ 3.12.2.1 (3) 
(3) สัญญาซื อขายล่วงหน้า ตามข้อ 3.12.2.3 ที คู่สัญญามีอันดับความน่าเชื อถืออยู่ในอันดับที สามารถลงทุนได ้(investment
grade) 
(4) เงินฝากในสถาบันการเงินต่างประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื อการลงทุน
(5) ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิง ที มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นพันธบัตร หรือหุ้นกู้ที ไม่ใช่หุ้นกู้อนุพันธ์
ตามข้อ 13.2.2.5 ทั งนี เฉพาะที มีอันดับความน่าเชื อถืออยู่ในอันดับที สามารถลงทุนได ้(investment grade)
(6) หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และตราสารของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศ ตามข้อ 13.2.2.6

3.13.2.5 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินที กลุ่มกิจการใดเป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้คํ้า
ประกัน หรือคู่สัญญา เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนได้ โดยมีมูลค่ารวมกันทั งสิ นของกลุ่มกิจการนั นไม่เกินอัตราอย่างใดอย่าง
หนึ งดังต่อไปนี แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า
(1) ร้อยละสามสิบของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน
(2) อัตราที คํานวณได้จากนํ้าหนักของกลุ่มกิจการดังกล่าวในตัวชี วัด (benchmark) ของกองทุนนั นรวมกับร้อยละสิบของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนนั น ทั งนี ตัวชี วัดดังกล่าวต้องเป็นดัชนีหรือองค์ประกอบของดัชนี ที มีการเผยแพร่อย่างกว้างขวาง
และสอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนั น

3.13.2.6 การลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินที บริษัทในกลุ่มกิจการใดเป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย หรือคู่สัญญา เพื อเป็นทรัพย์สินของกอง
ทุน หากทรัพย์สินดังกล่าวเป็นองค์ประกอบที ใช้ในการคํานวณตัวชี วัด (benchmark) ของกองทุนนั น บริษัทจัดการอาจลงทุน
หรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินดังกล่าวโดยมีมูลค่ารวมกันทั งสิ นเมื อคํานวณเฉพาะผู้ออก ผู้สั งจ่าย หรือคู่สัญญารายนั น ไม่เกินอัตราที 
คํานวณได้จากนํ้าหนักของทรัพย์สินดังกล่าวในตัวชี วัดรวมกับร้อยละสิบของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั งนี เฉพาะใน
กรณีที อัตราดังกล่าวสูงกว่าอัตราส่วนที กําหนดไว้ในข้อ 3.13.2.2 ข้อ 3.13.2.4 และข้อ 3.13.2.7 แล้วแต่กรณี

มิให้นําความในข้อ 3.13.2.2 ข้อ 3.13.2.4 และข้อ 3.13.2.7 มาใช้บังคับกับกรณีตามวรรคหนึ ง

3.13.2.7 บริษัทจัดการอาจลงทุน หรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินอื นนอกเหนือจากกรณีที กําหนดไว้ในข้อ 3.13.2.2  3.13.2.3 และข้อ
3.13.2.4 เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมตามอัตราส่วนดังต่อไปนี 
(1) การลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินดังกล่าวซึ งบุคคลใดเป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่
สัญญา ต้องมีมูลค่ารวมกันทั งสิ นเมื อคํานวณเฉพาะผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญา
รายนั น ไม่เกินร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
(2) การลงทุนในหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินตาม (1) เมื อคํานวณรวมทุกบุคคลที เป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง
ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญาแล้วต้องมีมูลค่ารวมกันทั งสิ นไม่เกินร้อยละ15 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

3.13.2.8 ในกรณีของกองทุนรวม ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมลงทุนหรือมีไว้ซึ งเงินฝาก บัตรเงินฝาก ตั วแลกเงิน หรือตั ว
สัญญาใช้เงิน ที ธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ บรรษัทตลาดรอง
สินเชื อที อยู่อาศัย หรือสถาบันการเงินที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น หรือธนาคารต่างประเทศเป็นผู้ออกหรือคู่สัญญา เป็นจํานวน
ที มีมูลค่ารวมโดยเฉลี ยไม่เกิน ร้อยละ 45 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ในรอบระยะเวลาบัญชี หรือในรอบอายุ
ของกองทุนรวมสําหรับกองทุนรวมที มีอายุน้อยกว่า 1 ปีแล้วแต่กรณี โดยให้นับรวมเงินฝากในประเทศและต่างประเทศ ทั งนี 
ไม่ว่ากรณีใด มิให้คํานวณเงินฝากในบัญชีเงินฝากเพื อการดําเนินงานของกองทุนเข้าในอัตราส่วนดังกล่าว
อัตราส่วนตามวรรคหนึ งมิให้นํามาใช้บังคับกับกองทุนรวมที มีการกําหนดอายุโครงการตั งแต่หนึ งปีขึ นไป ทั งนี เฉพาะในระยะ
เวลาหกเดือนก่อนวันครบกําหนดอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม
ในกรณีที เงินฝากหรือตราสารแห่งหนี ที มีลักษณะคล้ายเงินฝากที กองทุนรวมลงทุนในหรือมีไว้เกินอัตราส่วนที กําหนดตามวรรค
หนึ ง ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินดังกล่าวให้มีมูลค่ารวมโดยเฉลี ยไม่เกินร้อยละ 45 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมภายในสามสิบวันนับแต่วันสิ นรอบปีบัญชีนั น ทั งนี ให้คํานวณอัตราส่วนการลงทุนหรือมีไว้ซึ ง
ทรัพย์สินดังกล่าว โดยเฉลี ยตั งแต่วันแรกของรอบปีบัญชีนั นจนถึงวันที ทรัพย์สินนั นมีมูลค่าเป็นไปตามอัตราส่วนดังกล่าว
เมื อบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ปฏิบัติตามวรรคสามแล้ว ให้บริษัทรายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมทราบภายใน
วันทําการถัดจากวันที ทรัพย์สินนั นมีมูลค่ารวมโดยเฉลี ยไม่เกินร้อยละ 45 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม เพื อให้ผู้
ดูแลผล ประโยชน์ของกองทุนรวม ตรวจสอบการปฏิบัติดังกล่าว ทั งนี บริษัทต้องดําเนินการให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน
รวมแจ้งให้สํานักงานทราบภายในห้าวันนับแต่วันที ได้รับรายงานจากบริษัทด้วย
หากบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถปฏิบัติตามวรรคสามได้ สํานักงานอาจสั งให้บริษัทเลิกกองทุนรวมนั น

3.13.2.9 ในกรณีที มีเหตุจําเป็นและสมควร เพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนอันเนื องมาจากปัญหาความผันผวน
(fluctuation) ของตลาดเงินและตลาดทุนในวงกว้างในรอบปีบัญชีใด บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจขอผ่อนผันต่อสํานักงาน
เพื อไม่ต้องนําการลงทุนในหรือมีไว้ซึ งเงินฝาก บัตรเงินฝาก ตั วแลกเงิน หรือตั วสัญญาใช้เงิน ในช่วงเวลาที เกิดความผันผวนดัง
กล่าวมารวมคํานวณอัตราส่วนการลงทุนตามข้อ 3.13.2.8 ได้สําหรับรอบปีบัญชีนั น

3.13.2.10 บริษัทจัดการอาจลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้าที มีคู่สัญญาเป็นศูนย์ซื อขายสัญญาซื อขายล่วงหน้าโดยไม่จํากัด
อัตราส่วนของคู่สัญญา

3.13.2.11 การคํานวณมูลค่าการลงทุนหรือมีไว้ซึ งสัญญาซื อขายล่วงหน้าเพื อการคํานวณอัตราส่วนการลงทุนตามข้อ 3.13.2.2
และข้อ 3.13.2.4 ให้นับมูลค่าที คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งมีหน้าที ต้องชําระตามสัญญาซื อขายล่วงหน้า รวมคํานวณในอัตราส่วนของ
บุคคลที เป็นคู่สัญญาดังกล่าว เว้นแต่กรณีที กองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้ซึ งสัญญานั น ในศูนย์ซื อขายสัญญาซื อขายล่วงหน้า
บริษัทจัดการไม่ต้องคํานวณมูลค่าและอัตราส่วนตามที กําหนดในข้อดังกล่าว

3.13.2.12 ในการคํานวณอัตราส่วนตามข้อ 3.13.2.2 และ ข้อ 3.13.2.4 ให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี รวม
ทั งเงื อนไขตามข้อ 3.13.2.13 ด้วย
(1) ในกรณีที ทรัพย์สินดังกล่าวมีผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกัน บริษัทจัดการจะคํานวณอัตราส่วนที ผู้ออก
ทรัพย์สินหรือผู้ที เป็นคู่สัญญาดังกล่าว หรือคํานวณอัตราส่วนผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกัน แล้วแต่กรณีก็ได้
(2) ในกรณีที ทรัพย์สินมีบุคคลมากกว่าหนึ งรายเป็นผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกัน บริษัทจัดการจะเลือก
คํานวณอัตราส่วนที ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกันรายใดรายหนึ งก็ได้

3.13.2.13 การคํานวณอัตราส่วนที ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกันตามข้อ 3.13.2.12 จะทําได้ต่อเมื อบุคคลดัง
กล่าวได้ทําการรับรองตลอดไป รับอาวัลทั งจํานวน สลักหลังโอนประเภทมีสิทธิไล่เบี ยโดยไม่มีข้อกําหนดลบล้างหรือจํากัด
ความรับผิดของผู้สลักหลัง หรือค้ําประกันต้นเงินและดอกเบี ยเต็มจํานวนแบบไม่มีเงื อนไข

3.13.2.14 ในกรณีที ตราสารแห่งหนี ในขณะที ลงทุนหรือในขณะที ได้มาเป็นทรัพย์สินของกองทุน มีมูลค่าไม่เกินอัตราส่วนที 
กําหนดข้างต้น หากต่อมาตราสารแห่งหนี มีมูลค่าเกินอัตราส่วนดังกล่าวโดยสาเหตุ ถูกปรับลดอันดับความน่าเชื อถือให้บริษัท
ดําเนินการแก้ไขอัตราส่วนให้เป็นไปตามที กําหนดภายใน 30 วันนับแต่วันที มีการประกาศให้ทราบถึงเหตุดังกล่าว เว้นแต่ใน
กรณีที มีเหตุจําเป็นและสมควรโดยได้รับผ่อนผันจากสํานักงาน

3.13.2.15 ในกรณีที ทรัพย์สินในขณะที ลงทุนหรือในขณะที ได้มาเป็นทรัพย์สินของกองทุน มีมูลค่าไม่เกินอัตราส่วนที กําหนด
ข้างต้น หากต่อมามีมูลค่าเกินอัตราส่วนดังกล่าวจากการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น บริษัทจัดการจะยังคงมีไว้ซึ งทรัพย์สินดัง
กล่าวต่อไปก็ได้

ให้บริษัทจัดการจัดทํารายงานโดยระบุชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินตามวรรคหนึ ง และวันที ทรัพย์สินนั น
มีมูลค่าเกินอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดพร้อมสาเหตุ และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ทราบ
ภายในสามวันทําการนับแต่วันที ทรัพย์สินนั นมีมูลค่าเกินอัตราส่วนที กําหนด พร้อมทั งจัดทําสําเนารายงานดังกล่าวไว้ ที บริษัท
จัดการเพื อให้สํานักงานสามารถตรวจสอบได้

3.13.2.16 ในกรณีที ทรัพย์สินในขณะที ลงทุนหรือในขณะที ได้มาเป็นทรัพย์สินของกองทุน มีมูลค่าไม่เกินอัตราส่วนที กําหนด
ข้างต้น หากต่อมามีมูลค่าเกินอัตราส่วนดังกล่าวโดยไม่เข้าลักษณะตาม 3.13.2.8 ข้อ 3.13.2.14 และข้อ 3.13.2.15 และการ
เกินอัตราส่วนดังกล่าวมิได้เกิดจากการลงทุนหรือได้ทรัพย์สินมาเพิ มเติม บริษัทจัดการจะยังคงมีไว้ซึ งทรัพย์สินดังกล่าวต่อไป
ก็ได้

ให้บริษัทจัดการจัดทํารายงานโดยระบุชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินตามวรรคหนึ ง และวันที ทรัพย์สินนั น
มีมูลค่าเกินอัตราส่วนที กําหนดพร้อมสาเหตุ และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ทราบภายในสามวัน
ทําการนับแต่วันที ทรัพย์สินนั นมีมูลค่าเกินอัตราส่วนที กําหนด พร้อมทั งจัดทําสําเนารายงานดังกล่าวไว้ที บริษัทจัดการเพื อให้
สํานักงานสามารถตรวจสอบได้

3.13.2.17 ข้อจํากัดการลงทุนข้างต้นจะไม่นํามาบังคับใช้ในกรณีที ปรากฏเหตุตามหัวข้อ “การเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม”
และบริษัทจัดการต้องดําเนินการเพื อเลิกกองทุนตามหัวข้อ “การดําเนินการของบริษัทจัดการเมื อเลิกกองทุนรวม”

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) : 

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.3. รายละเอียดเพิ มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : 

ไม่มี

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 โทรสาร

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

บริษัทจัดการจะเสนอขายหน่วยลงทุนในระยะเวลาเสนอขายครั งแรกที ระบุไว้ในหนังสือชี ชวน โดยเริ มตั งแต่เวลาเปิดทําการ
ของบริษัทจัดการ หรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ถึงเวลา 15.30 น.

5.2.1 การขอรับหนังสือชี ชวนและเอกสารการจองซื อ
ผู้สนใจจองซื อหน่วยลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี ชวน และ เอกสารการจองซื อได้ที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื อคืน ทุกวัน ระหว่าง เวลาทําการ

5.2.2 วิธีการเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน
ในกรณีที ไม่เคยมีบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน ผู้สนใจลงทุนต้องเปิดบัญชีดังกล่าวก่อน โดยกรอกรายละเอียดในใบคําขอเปิดบัญชีผู้
ถือหน่วยลงทุน และเอกสารที กําหนดอย่างถูกต้องและตามความเป็นจริง พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน ตามที บริษัทจัดการ
กําหนดในการเปิดบัญชีซึ งลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง

ผู้จองซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนต้องรับทราบและยินยอมที จะปฏิบัติตามเงื อนไขที กําหนดในใบคําขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน
และใบคําขอเปลี ยนแปลงข้อมูล รวมทั งเงื อนไขอื น ๆ ที บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะกําหนดต่อไป ซึ งจะติดประกาศไว้ที 
บริษัทจัดการ หรือมีจดหมายเพื อแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ ทั งนี กรณีบริษัทจัดการจะแก้ไขเปลี ยนแปลงวิธีการเปิดบัญชี
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยติดประกาศไว้ที บริษัทจัดการ และสํานักงานของผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื อคืน

5.2.3 เอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชี
1. กรณีบุคคลธรรมดา
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรประจําตัวข้าราชการ หรือสําเนาบัตรประจําตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือสําเนา
หนังสือเดินทางซึ งลงนามรับรองความถูกต้อง

2. กรณีนิติบุคคล
(1) สําเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์
(2) สําเนาหนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับ
(3) ตัวอย่างลายมือชื อผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล และเงื อนไขการลงนาม
(4) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล

ทั งนี เอกสารต่าง ๆ ต้องลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง

5.2.4 วิธีการจองซื อหน่วยลงทุน
เมื อผู้สนใจจองซื อหน่วยลงทุนมีบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน แล้ว สามารถจองซื อหน่วยลงทุนด้วยตนเองที บริษัทจัดการหรือผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ได้ตามราคาเสนอขายหน่วยลงทุนในการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก โดยกรอกใบคําสั งซื อ
หน่วยลงทุนให้ครบถ้วนพร้อมชําระเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุน โดยผู้สั งซื อจะต้องสั งซื อหน่วยลงทุนไม่ตํ่ากว่า 50,000 บาท

5.2.5 การรับชําระ และการเก็บรักษาเงินค่าซื อหน่วยลงทุน
ผู้จองซื ออาจชําระเป็นเงินสด หรือชําระเป็นเช็ค ดราฟต์ หรือวิธีอื นใด โดยการชําระเป็นเช็ค ดราฟต์ หรือวิธีอื นใดผู้จองซื อต้อง
ขีดคร่อมเฉพาะสั งจ่าย “บัญชีจองซื อหน่วยลงทุนของ บลจ.แอสเซท พลัส จํากัด” ซึ งเป็นบัญชีกระแสรายวัน ที เปิดไว้กับ
ธนาคารดังต่อไปนี ซึ งดอกเบี ยรับหรือผลประโยชน์ใดๆ ที ได้รับจากบัญชีจองซื อหน่วยลงทุนข้างต้น บริษัทจัดการจะดําเนินการ
ให้เป็นผลประโยชน์ต่อกองทุน
• ธนาคารกสิกรไทย สาขาราษฎร์บูรณะ
• ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาพระรามที  3
• ธนาคารกรุงเทพ สาขาสาทร
• ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาถนนวิทยุ
บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงเพิ มเติมบัญชีดังกล่าว โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ โดยจะติดประกาศไ
ที ที ทําการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

ทั งนี ในการชําระเงินไม่ว่าด้วยวิธีใด หากมิใช่กรณีที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิดอื นภายใต้การ
จัดการของบริษัทจัดการเพื อจองซื อหน่วยลงทุนของกองทุน บริษัทจัดการต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้ก่อนระยะเวลาเสนอ
ขายครั งแรกจะสิ นสุด

ในกรณีที ผู้จองซื อชําระเป็นเงินสด หรือวิธีอื นใดที สามารถเรียกเก็บเงินได้ทันที ผู้จองซื อสามารถจองซื อได้ภายในเวลา 15.30
น. แต่หากผู้จองซื อชําระเป็นเช็ค ดราฟต์ หรือวิธีอื นใดที ต้องส่งเรียกเก็บเงินและทราบผลในวันทําการถัดไป ผู้จองซื อต้อง
ชําระค่าซื อหน่วยลงทุนภายในเวลา 12.00 น.

การจองซื อหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื อบริษัทจัดการได้รับเงินค่าซื อหน่วยลงทุนครบตามจํานวนเงินที สั งซื อ และได้ทํา
รายการขายหน่วยลงทุนแล้ว เพื อให้บริษัทจัดการจัดสรรหน่วยลงทุน ผู้จองซื อหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกคําสั งจองซื อ
หน่วยลงทุนนั นได้เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

ในกรณีที ผู้จองซื อหน่วยลงทุนชําระเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุนเป็นเช็ค ดราฟต์ หรือวิธีอื นใดซึ งถูกปฏิเสธการจ่ายเงิน บริษัท
จัดการจะดําเนินการยกเลิกรายการจองซื อหน่วยลงทุนนั นและแจ้งให้ผู้จองซื อทราบ
บริษัทจัดการจะนําเงินที ได้รับจากการจองซื อหน่วยลงทุนนี เก็บรักษาไว้ในบัญชีเงินฝากในนาม “บัญชีจองซื อหน่วยลงทุนของ
บลจ. แอสเซท พลัส จํากัด” 

5.2.6 การจัดสรรหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื อโดยคํานวณจากจํานวนเงินที ได้รับชําระหารด้วยมูลค่าที ตราไว้ โดยจํานวน
หน่วยลงทุนที ได้รับจัดสรรจะคํานวณตามหลักสากลเป็นตัวเลขทศนิยม 5 ตําแหน่งแต่ใช้ทศนิยม 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยม
ตําแหน่งที  5 ทิ ง

กรณีที ผู้จองซื อชําระค่าจองซื อหน่วยลงทุนเป็นเช็ค ดราฟต์ ตั วแลกเงิน คําสั งจ่ายเงิน หรือวิธีอื นใด บริษัทจัดการจะจัดสรร
หน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื อหน่วยลงทุน ณ วันที บริษัทจัดการ สามารถเรียกเก็บเงินจากเช็ค ดราฟต์ ตั วแลกเงิน คําสั งจ่ายเงิน
หรือวิธีการอื นใดได้เรียบร้อยแล้ว และวันที บริษัทจัดการได้รับเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุนจะต้องอยู่ระหว่างระยะเวลาเสนอขาย
โดยบริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนตามหลักการ “จองซื อก่อนได้ก่อน” 

ในกรณีที จํานวนเงินที ระบุในใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนไม่ตรงกับจํานวนเงินที บริษัทจัดการได้รับชําระ บริษัทจัดการจะจัดสรร
หน่วยลงทุนให้ตามจํานวนเงินที ได้รับชําระเป็นเกณฑ์
ในกรณีที การจองซื อหน่วยลงทุนนั นมีผลให้จํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินจํานวนหน่วยลงทุนที ได้รับอนุมัติจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนโดยใช้หลักการ “จองซื อก่อนได้ก่อน” ตามคําสั งซื อที สามารถเรียก
เก็บเงินได้ ในกรณีที จองซื อพร้อมกัน และมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรร บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรหน่วยลงทุน
ที เหลืออยู่ให้ผู้จองซื อ ที จองซื อพร้อมกันนั นตามสัดส่วนจํานวนหน่วยลงทุนที ผู้จองซื อแต่ละรายจองซื อเข้ามา (Pro Rata)
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทั งหมดก็ได้โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้
ทราบล่วงหน้า

ในกรณีที บริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการจัดสรรหน่วยลงทุนมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือหน่วย
ลงทุน หรือต่อชื อเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะจัดสรรหรือไม่
จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทั งหมดก็ได้ โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ผู้จองซื อทราบล่วงหน้า

5.2.7 การคืนเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุน
ในกรณีที ผู้จองซื อหน่วยลงทุนในการเสนอขายครั งแรกไม่ได้รับการจัดสรรไม่ว่าทั งหมด หรือบางส่วน และ/หรือในกรณีที 
บริษัทจัดการต้องยุติโครงการจัดการเนื องจากไม่สามารถจําหน่ายให้แก่ประชาชนได้ถึง 35 ราย หรือในกรณีที มีการจัดสรร
หน่วยลงทุนให้แก่บุคคลใด หรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกินกว่าหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด
บริษัทจัดการจะแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันสิ นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุน
ครั งแรก และจะคืนเงินค่าซื อหน่วยลงทุนส่วนที ไม่ได้รับการจัดสรรพร้อมดอกเบี ย (ถ้ามี) ให้ผู้จองซื อตามวิธีการรับเงินค่าขาย
คืนหน่วยลงทุนที ผู้จองซื อระบุไว้ในใบคําขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน ภายใน 1 เดือน นับแต่วันสิ นสุดการเสนอขายหน่วย
ลงทุนครั งแรก หรือนับตั งแต่วันปิดการเสนอขายแล้วแต่กรณี เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ให้ดําเนินการโครงการจัดการต่อไปได้ หากบริษัทจัดการไม่สามารถคืนเงินพร้อมดอกเบี ย (ถ้าม)ี อันเนื องจากความผิด
พลาดของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะชําระดอกเบี ยในอัตราไม่ต่ํากว่าร้อยละเจ็ดครึ งต่อปี นับแต่วันที ครบกําหนดเวลาดัง
กล่าวข้างต้น ถึงวันที บริษัทจัดการชําระเงินค่าจองซื อคืนจนครบถ้วน

5.2.8 เงื อนไขการขายหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะปฏิเสธคําสั งซื อหากผู้ลงทุนไม่ใช่ "ผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย"

บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนภายในประเทศไทย และมีวัตถุประสงค์ที จะไม่เสนอขาย
หน่วยลงทุนของกองทุนกับหรือเพื อประโยชน์ของประเทศสหรัฐอเมริกา พลเมืองสหรัฐอเมริกา รวมถึงผู้ที มีหนังสือเดินทางของ
ประเทศสหรัฐอเมริกาหรือผู้ที มีถิ นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา หรือบุคคลซึ งโดยปกติมีถิ นที อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกอง
ทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าวและบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนซึ งจัดให้มีขึ นและดําเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา บริษัทจัดการจึงขอ
สงวนสิทธิที จะปฏิเสธหรือระงับการสั งซื อ การจัดสรร และ/หรือการโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมสําหรับผู้
ลงทุนที เป็นบุคคลอเมริกัน (US person) ดังที กล่าวมาข้างต้น เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก

ในการชําระค่าซื อหน่วยลงทุน หากมิใช่กรณีที ผู้จองซื อหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอื นที จัดตั งโดยบริษัท
จัดการเพื อจองซื อหน่วยลงทุนของกองทุนนี ผู้จองซื อจะต้องชําระค่าซื อหน่วยลงทุนด้วยเงินจนเต็มมูลค่า จะหักกลบลบหนี กับ
บริษัทจัดการไม่ได้

การจองซื อหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื อบริษัทจัดการได้รับเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวนและได้ทํารายการขายหน่วย
ลงทุนแล้ว เพื อให้บริษัทจัดการจัดสรรหน่วยลงทุนและผู้จองซื อจะไม่สามารถยกเลิกคําสั งจองซื อหน่วยลงทุนนั นได้ เว้นแต่ จะ
ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธการจองซื อตามคําสั งจองซื อหน่วยลงทุน ในกรณีที บริษัทจัดการได้
พิจารณาแล้วว่าการจองซื อในกรณีดังกล่าวมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรือต่อชื อเสียง
หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ

สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ นหลังจากนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการจองซื อหน่วยลงทุนของผู้จองซื อ
หน่วยลงทุนแล้วเท่านั น

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

 

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

บริษัทจัดการจะเสนอขายหน่วยลงทุนระหว่างการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกเท่านั น โดยจะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนภาย
หลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก

7. การรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

7.1. ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 บริษัทจัดการ

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.3. วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 รับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.4.1 บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติดังนี 

1. บริษัทจัดการจะรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติไม่เกินปีละ 4 ครั ง โดยบริษัทจัดการจะแจ้งกําหนดวันทําการรับซื อคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบทางไปรษณีย์ ภายใน 30 วันนับตั งแต่วันถัดจากวันจดทะเบียนกองทรัพย์สิน
เป็นกองทุนรวม

ทั งนี บริษัทจัดการจะรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายที มีชื อปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วย
ลงทุน ณ เวลา 8.00 น. ของวันที บริษัทจัดการกําหนดให้มีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

ในการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ บริษัทจัดการมีนโยบายที จะรับซื อคืนเป็นจํานวนเงินที จัดสรรจากเงินสดรับที ได้จาก
ดอกเบี ย และ/หรือกําไรจากเงินลงทุนของตราสารแห่งหนี หรือหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นที กองทุนลงทุน หลังหักค่าใช้จ่าย
ของกองทุน (ถ้ามี) โดยจะจัดสรรเป็นจํานวนเงินที เท่าๆ กันสําหรับแต่ละหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน กรณีที กองทุนได้รับผลกระทบจากการได้รับชําระเงิน
ตามตราสารหนี หรือหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นที กองทุนลงทุนไว้ แตกต่างไปจากเงื อนไขที กําหนด โดยบริษัทจะประกาศใ
ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบในเวปไซต์ของบริษัทจัดการ

2. สําหรับการรับซื อคืนหน่วยลงทุนงวดสุดท้าย บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติที เหลือทั งหมดของผู้
ถือหน่วยลงทุนทุกราย ณ วันครบอายุโครงการ

7.4.2  การจัดสรรเงินให้แก่ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุน
ยกเว้นในกรณีตามข้อ “การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน” หรือ “การไม่ขายหรือไม่
รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน” หรือ “การหยุดรับซื อคืนหน่วยลงทุน” บริษัทจัดการจะจัดสรร
เงินให้แก่ ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยคํานวณจากราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ณ สิ นวันที บริษัทจัดการดําเนินการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติ หากวันดังกล่าวตรงกับวันหยุดจะเลื อนเป็นวันทําการถัดไป

บริษัทจัดการจะคํานวณจํานวนหน่วยลงทุนที จะรับซื อคืนอัตโนมัติ โดยหารจํานวนเงินที จะรับซื อคืนด้วยราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการรับซื อคืนนั น ทั งนี จํานวนหน่วยลงทุนที คํานวณได้จะเป็นตัวเลขทศนิยม 4 ตําแหน่ง โดยตัด
ทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง

บริษัทจัดการจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในทะเบียนหน่วยลงทุน ในวันทําการถัดจากวันทําการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนจํานวนนั น

7.4.3 การชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน ภายใน 5 วันทําการ นับตั งแต่วันถัดจากวัน
ที ทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ในการชําระเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนให้
แก่ ผู้ถือหน่วยลงทุนตามวิธีการที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในใบคําขอเปิดบัญชี ผู้ถือหน่วยลงทุน หรือใบคําสั งขายคืนหน่วย
ลงทุน

7.4.4  เงื อนไขในการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ตกลงสั งขายคืนหน่วยลงทุน และยินยอมให้บริษัทจัดการรับซื อหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
ตามกําหนดเวลาที บริษัทจัดการกําหนด

นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก้ผู้ถือหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ ภายใน 5 วันทําการ
นับตั งแต่วันถัดจากวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมติั

การสั งขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื อบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ได้รับคําสั งขายคืนหน่วย
ลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุน และได้ทํารายการรับซื อคืนหน่วยลงทุนแล้ว

บริษัทจัดการจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในทะเบียนหน่วยลงทุนในวันทําการถัดจากวันทําการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนจํานวนนั น

7.5. ระยะเวลาในการรับซื อคืน :  ไม่เกินปีละ 4 ครั งตามที บริษัทจัดการกําหนด

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน : 

1) บริษัทจัดการจะรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติไม่เกินปีละ 4 ครั ง โดยบริษัทจัดการจะแจ้งวันที จะดําเนินการรับซื อคืน
หน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบทางไปรษณีย์ ภายใน 30 วันนับตั งแต่วันถัดจากวันจดทะเบียนกองทรัพย์สิน
เป็นกองทุนรวม
2) สําหรับการรับซื อคืนหน่วยลงทุนงวดสุดท้าย บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติที เหลือทั งหมด
ของผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย ณ วันครบอายุโครงการ

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.9. รายละเอียดเพิ มเติม : 

8. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

8.1. ช่องทางการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

 บริษัทจัดการ

8.2. รายละเอียดการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการที บริษัทจัดการ
กําหนดให้สามารถสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ เข้ากองทุนนี ระหว่างการเสนอขายครั งแรก
การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนดังกล่าวหมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนหนึ ง (กองทุนต้นทาง) เพื อซื อหน่วยลงทุนของ
อีกกองทุนหนึ ง (กองทุนปลายทาง) โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนจาก กองทุนต้นทางซึ งได้หัก
ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เพื อไปชําระค่าซื อหน่วยลงทุนกองทุนปลายทาง ในกรณีที กองทุนต้นทางใดมี
การคิดค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามระยะเวลาการถือหน่วยลงทุน การคํานวณหน่วยลงทุนที จะขายคืนจาก
กองทุนต้นทาง จะใช้เกณฑ์การคํานวณโดยระบบ “เข้าก่อน ออกก่อน (FIFO)”

9. การชําระค่ารับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน : 

กรณีบริษัทจัดการไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน และจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื นแทน บริษัทจัดการจะกําหนดขั นตอนการดําเนินการต่อไป โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานก่อน และไม่
ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ โดยขั นตอนที กําหนดดังกล่าวต้องสามารถปฏิบัติได้จริง และเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมทุกราย และบริษัทจัดการจะต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วัน

10. การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิด
ไว้แล้วได้ ในกรณีดังต่อไปนี 
(1) บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที เข้าเหตุดังต่อไปนี โดยได้รับ
ความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(ก) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล หรือ
(ข) มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าวอยู่
นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม
(2) มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้ว แต่ในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการยังไม่ได้ชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุน บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลใน
รายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาโดยราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องนั นต่างจากราคารับซื อ
คืนหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไปและคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ถูกต้อง
(3) ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการกองทุนรวมพบว่า ราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุนไม่ถูกต้องและผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
โดยราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องนั นต่างจากราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป และคิดเป็น
อัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ถูกต้อง
การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามข้อ (1) (2)หรือ (3) บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 
(1) เลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนได้ไม่เกินสิบวันทําการนับแต่วันที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนนั น เว้นแต่ได้รับ
การผ่อนผันจากสํานักงาน
(2) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื อนกําหนดการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน
ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบเรื องดังกล่าวด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน
(3) แจ้งการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน พร้อมทั งจัดส่งรายงานที แสดงเหตุผลของการเลื อน และหลักฐานการได้รับความเห็น
ชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ (1) หรือการรับรองข้อมูลของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ (2) ต่อสํานักงานโดยพลัน ทั งนี 
บริษัทจัดการกองทุนรวมจะมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดําเนินการแทนก็ได้
(4) ในระหว่างการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าว ให้บริษัท
จัดการกองทุนรวมรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั น โดยต้องชําระค่าขายคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามลําดับวันที ส่งคําสั งขายคืนก่อน
หลัง

11. การไม่ขายไม่รับซื อคืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง : 

1. บริษัทจัดการจะไม่ขายหรือไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้ว หรือจะหยุดรับคําสั งซื อหรือ
คําสั งขายคืนหน่วยลงทุนได้ เฉพาะในกรณีที กําหนดไว้ ซึ งไม่เกินกรณีดังต่อไปนี 
(1) ตลาดหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิดทําการซื อขายได้ตามปกติ
(2) บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีดังต่อไปนี โดยได้รับความเห็น
ชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(ก) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล
(ข) ไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม หรือ
(ค) มีเหตุจําเป็นอื นใดเพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
ทั งนี การไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้ว หรือการหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนตาม
(ก) (ข) หรือ (ค) ให้กระทําได้ไม่เกินหนึ งวันทําการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน
(3) กองทุนรวมได้ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี เกิดขึ น ซึ งก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อกองทุนรวมอย่างมีนัยสําคัญ
(ก) ตลาดซื อขายหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิดทําการซื อขายได้ตามปกติ ทั งนี เฉพาะในกรณีที กองทุนรวม
ลงทุนในหลักทรัพย์ที ซื อขายในตลาดซื อขายหลักทรัพย์แห่งนั นเกินกว่าร้อยละสิบของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
(ข) มีเหตุการณ์ที ทําให้ไม่สามารถแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และทําให้ไม่สามารถโอนเงินออกจากประเทศ
หรือรับโอนเงินจากต่างประเทศได้ตามปกติ หรือ
(ค) มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าวอยู่
เหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม และผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว
(4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหน่วยลงทุนที รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุน แก่ผู้ลงทุน
เฉพาะราย เนื องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังต่อไปนี 
(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั น ๆ มีส่วนเกี ยวข้องกับการกระทําดังต่อไปนี 
1. การกระทําที เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไม่
ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
2. การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือ
3. การกระทําที เป็นการปฏิบัติตามคําสั งเกี ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน โดยบุคคลผู้มีอํานาจตามกฎหมาย
(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื อทราบข้อเท็จจริงเกี ยวกับลูกค้าได้ในสาระ
สําคัญ

2. เมื อปรากฏเหตุตามข้อ 1 และบริษัทจัดการกองทุนรวมประสงค์จะไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อ
หรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมปฏิบัติดังต่อไปนี 
(1) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุน
โดยพลัน และหากเป็นเหตุตาม ข้อ 1(1) (2) หรือ (3) ให้เปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการ
หยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลันด้วย
(2) รายงานการไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือการหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนพร้อมทั งแสดง
เหตุผล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทุนรวมเปิดนั นให้สํานักงานทราบโดยพลัน
(3) ในกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนหรือหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
ตามข้อ 1(1) (2) และ (3) เกินหนึ งวันทําการให้บริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการดังต่อไปนี ก่อนการเปิดรับคําสั งซื อหรือคํา
สั งขายคืนหน่วยลงทุน
(ก) รายงานการเปิดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนรวมเปิด ณ วันทําการ
สุดท้ายก่อนวันรายงานนั นให้สํานักงานทราบภายในวันทําการก่อนวันเปิดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
(ข) แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเปิดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน
ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการเปิดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนด้วย
วิธีการใด ๆ โดยพลัน

3. บริษัทจัดการจะหยุดการขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้วหรือหยุดรับคําสั งซื อ
หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง โดยราคาขายหน่วย
ลงทุนที ไม่ถูกต้องนั นต่างจากราคาขายหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไปและคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของ
ราคาขายหน่วยลงทุนที ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงาน
การชดเชยราคา ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการ
หยุดขายหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการหยุดรับคําสั งซื อหน่วย
ลงทุนด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน

12. การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

เพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือในกรณีที มีความจําเป็นเพื อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของ
ประเทศ หรือเพื อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศให้บริษัทจัดการหยุด
รับคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดได้เป็นการชั วคราวตามระยะเวลาที เห็นสมควร แต่
รวมแล้วต้องไม่เกิน 20 วันทําการติดต่อกัน เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ขยายระยะเวลาหยุด
รับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกไปได้

13. เงือนไขและข้อจํากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะปฏิเสธคําสั งโอนหน่วยลงทุนหากผู้ลงทุนไม่ใช่ "ผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย" 

บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนภายในประเทศไทย และมีวัตถุประสงค์ที จะไม่เสนอขาย
หน่วยลงทุนของกองทุนกับหรือเพื อประโยชน์ของประเทศสหรัฐอเมริกา พลเมืองสหรัฐอเมริกา รวมถึงผู้ที มีหนังสือเดินทางของ
ประเทศสหรัฐอเมริกาหรือผู้ที มีถิ นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา หรือบุคคลซึ งโดยปกติมีถิ นที อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกอง
ทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าวและบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนซึ งจัดให้มีขึ นและดําเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา บริษัทจัดการจึงขอ
สงวนสิทธิที จะปฏิเสธหรือระงับการสั งซื อ การจัดสรร และ/หรือการโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมสําหรับผู้ลงทุน
ที เป็นบุคคลอเมริกัน (US person) ดังที กล่าวมาข้างต้น เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะไม่จัดสรร และ/หรือปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุนที จะทําให้การถือหน่วยลงทุนเกินข้อจํากัดการถือ
หน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและ
หน้าที ของบริษัทจัดการ

ข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน
ในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัทจัดการมีข้อยกเว้นได้ในกรณีดังต่อไปนี 

(1)  กรณียกเว้นให้ถือหน่วยลงทุนได้โดยไม่จํากัดสัดส่วนสําหรับผู้ถือหน่วยลงทุนดังต่อไปนี 

(ก)  กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ

(ข)  กองทุนประกันสังคม

(ค)  กองทุนการออมแห่งชาติ

(ง)  กองทุนบําเหน็จบํานาญแห่งชาติ

(จ)  กองทุนสํารองเลี ยงชีพ

(ฉ)  กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป

(ช)  กองทุนต่างประเทศที มีลักษณะตาม (ก) ถึง (ฉ)

(ซ)  กองทุนอื นใดที มีลักษณะทํานองเดียวกับกองทุนตาม (ก) ถึง (ฉ)

(ฌ)  นิติบุคคลที จัดตั งขึ นตามกฎหมายไทยนอกเหนือจาก  (ก)  ถึง  (ฉ)  ซึ งไม่อยู่ภายใต้บังคับต้องเสียภาษีเงินไ
นิติบุคคล เช่น ธนาคารออมสิน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มูลนิธิ หรือวัด เป็นต้น

(ญ) บุคคลอื นที ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงานเมื อมีเหตุจําเป็นและสมควร

(2) กรณียกเว้นให้โดยผ่อนคลายสัดส่วนการถือหน่วยลงทุน หรือเมื อเป็นไปตามเงื อนไข ซึ งได้แก่กรณีดังต่อไปนี 

(ก)  กรณีที เป็นการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมอีทีเอฟโดยผู้ลงทุนรายใหญ่และผู้ดูแลสภาพคล่องที ได้รับการแต่ง
ตั งจากบริษัทจัดการ อาจถือหน่วยลงทุนได้โดยไม่จํากัดสัดส่วน ทั งนี เฉพาะในช่วงระยะเวลาตั งแต่วันจดทะเบียน
กองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมจนถึงวันที ครบกําหนดหนึ งปีนับแต่วันที เริ มซื อขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟ
ดังกล่าวในตลาดรอง

(ข)  กรณีของกองทุนรวมที มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนตามอัตราผลประโยชน์ตอบแทนที ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับ
จากการลงทุนในหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจถือหน่วยลงทุนเกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะ
กรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัท
จัดการได้ไม่เกินสัดส่วนที ระบุไว้ในโครงการ ทั งนี เมื อได้รับการผ่อนผันจากสํานักงานตามเหตุจําเป็นและสมควร

(ค)   กรณีที มีเหตุจําเป็นและสมควรอื นใด ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจถือหน่วยลงทุนเกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนตาม
ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและ
หน้าที ของบริษัทจัดการได้แต่ไม่เกินร้อยละห้าสิบของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด โดยได้รับการ
ผ่อนผันจากสํานักงาน ทั งนี ในการผ่อนผันดังกล่าว ให้สํานักงานพิจารณาถึงประโยชน์โดยรวมของผู้ถือหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมดังกล่าวเป็นสําคัญ

14. การจ่ายเงินปันผล : 

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่าย

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : 

14.3. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที ประมาณการได้ที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด) : 

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) : 
ประมาณการค่าธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่าใช้จ่ายทั งหมดข้างต้น ไม่เกินร้อยละ 4.00 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิถัวเฉลี ย (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ ม) 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนทั งหมดไม่เกินร้อยละ 4.00 ต่อปีของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิถัวเฉลี ย (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ ม)

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวม : 

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
อัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วันที คํานวณ *

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
อัตราไม่เกินร้อยละ 0.07 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วันที คํานวณ *

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
อัตราไม่เกินร้อยละ 1.50 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วันที คํานวณ *

15.2.4. ค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการลงทุน : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่าย : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
(1) ค่าใช้จ่ายเพื อวัตถุประสงค์ในการเสนอขายครั งแรกจะจ่ายตามจํานวนที จ่ายจริง โดยทางบัญชีจะตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ของกองทุนเฉลี ยเท่ากันทุกวัน ตลอดอายุโครงการ ได้แก่
(ก) ค่าใช้จ่ายในการจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ การจัดอบรมเผยแพร่ความรู้ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด การส่งเสริมการขาย
ตลอดจนการสัมมนาแนะนํากองทุน ตามที จ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 0.50 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ
(ข) ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที เกี ยวข้องในการจัดตั งกองทุน และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามกฎหมาย
ก.ล.ต.
(2) ค่าใช้จ่ายเพื อการดําเนินงานของกองทุนที เรียกเก็บตามจํานวนที จ่ายจริง โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาตัดจ่ายทั งจํานวน
หรือทยอยตัดจ่ายตามระยะเวลาการใช้งานของค่าใช้จ่ายนั น ได้แก่
(ก) ค่าใช้จ่ายในการจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าสื อโฆษณาประชาสัมพันธ์ การจัดอบรมเผยแพร่ความรู้ ค่าใช้จ่ายด้านการ
ตลาด การส่งเสริมการขายตลอดจนการสัมมนาแนะนํากองทุน ตามที จ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 0.50 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุน
(ข) ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี ค่าที ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามคําสั ง หรือตามกฎหมาย หรือ
ประกาศของสมาคม
(ค) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์และจัดส่งใบแจ้งผลการจัดสรรหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการจัดทําและจัดพิมพ์ ใบคําขอเปิดบัญชี ผู้ถือ
หน่วยลงทุน ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน ใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน เอกสารที เกี ยวข้อง ค่าจัดทําจัดพิมพ์ และจัดส่งหนังสือบอก
กล่าวรายงานต่าง ๆ สาส์นถึงผู้ถือหน่วยลงทุน
(ง) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งเอกสารที เกี ยวกับการแก้ไขเปลี ยนแปลงโครงการ ค่าใช้จ่ายในการลงประกาศในหนังสือพิมพ์
การจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามกฎหมาย ก.ล.ต.
(จ) ค่าจัดทํา ค่าพิมพ์และจัดส่งหนังสือชี ชวนและรายงานประจําปีถึงผู้ถือหน่วยลงทุน
(ฉ) ค่าแปลเอกสารที เกี ยวกับการดําเนินงานของกองทุนเป็นภาษาต่างประเทศ
(ช) ค่าเอกสารทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าเอกสารการลงบัญชีกองทุน
(ซ) ค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) ในการดําเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติหน้าที หรือเรียกค่าสินไหม
ทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการเพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายเพื อรักษาสิทธิของกองทุน ค่าใช้จ่ายในการติดตามหนี ของกองทุน
(ฌ) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระหนี เป็นทรัพย์สินอื นแทนการชําระหนี ด้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนี 
ค่าธรรมเนียมศาล ค่าธรรมเนียมทนายความ ค่าใช้จ่ายในด้านนิติกรรม ค่าประเมินราคา ค่าจดจํานอง ค่าปลดจํานอง ค่าจัด
พิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่าย หรือค่าธรรมเนียมอื นใดที เกี ยวข้องกับทางราชการ ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการรับชําระหนี เป็นทรัพย์สิน
อื นแทนการชําระหนี ด้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนี ค่าใช้จ่ายด้านภาษี ค่าทําประกันภัยดูแล และเก็บรักษาตลอดจน ค่าใช้จ่าย
ในการจําหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สินดังกล่าว
(ญ) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
(ฎ) ค่าธรรมเนียมธนาคารต่าง ๆ ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าประกาศในหนังสือพิมพ์ ค่า
ไปรษณียากรสําหรับหนังสือโต้ตอบกับผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าพาหนะ ค่าใช้จ่ายในการสื อสารโต้ตอบโดยวิธีอื นที มิใช่ทาง
ไปรษณีย์
(ฏ) ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการชําระบัญชีและเลิกกองทุน
(ฐ) ค่าใช้จ่ายที เกิดขึ นจากการติดตามทวงถาม หรือการดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใด ของกองทุนรวม
การคิดค่าใช้จ่ายตาม (1) และ (2) จะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที กําหนดโดยสมาคมนักบัญชี และผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
แห่งประเทศไทย
(3) ค่าธรรมเนียมที เกี ยวกับการซื อหลักทรัพย์ ซึ งจะรวมอยู่ในต้นทุนของค่าซื อหลักทรัพย์เมื อมีการซื อหลักทรัพย์และค่า
ธรรมเนียมที เกี ยวกับการขายหลักทรัพย์จะถูกหักจากค่าขายหลักทรัพย์เมื อมีการขายหลักทรัพย์ ได้แก่
(ก) ค่าอากรแสตมป์
(ข) ค่าธรรมเนียมหรือค่านายหน้าการซื อขายหลักทรัพย์
(ค) ค่าใช้จ่ายอื น ๆ (ถ้ามี) 
(4) ค่าใช้จ่ายที อาจเกิดขึ นจากการลงทุนในต่างประเทศ เช่น ค่าธรรมเนียมการทํารายการซื อ ขาย รับมอบ ส่งมอบทรัพย์สิน
ในต่างประเทศ (Transaction Fee) อากรแสตมป์ และภาษีต่างๆที เกี ยวข้อง ค่าใช้จ่าย หรือค่าธรรมเนียมที ต้องจ่ายตามข้อ
กําหนด หรือกฎหมายของประเทศที กองทุนไปลงทุน ตลอดจนค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้องกับการติดต่อประสานงานกับผู้จัดการ
กองทุนในต่างประเทศ เช่น ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าโทรสารทางไกล เป็นต้น (ถ้ามี) ตามที จ่ายจริง
(5) ค่าใช้จ่ายเกี ยวกับการเก็บรักษาทรัพย์สินในต่างประเทศ (ถ้ามี) นอกเหนือจาก ”ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี”
ตามที จ่ายจริง โดยจะไม่เกินร้อยละ 0.15 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
(6) ค่าใช้จ่ายในการประกันความเสี ยงจากอัตราแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศ หรืออัตราดอกเบี ย (ถ้าม)ี ตามที จ่ายจริง
(7) ใช้จ่ายที เกิดจากการผิดนัดชําระราคา (Failed Trade) 
(8) ค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้อง กับการจัดการกองทุนซึ งมิได้ระบุไว้ในข้อ 23.2 (ถ้ามี) โดยบริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากกองทุนตาม
จํานวนเงินและเวลาที เกิดค่าใช้จ่ายนั นจริง ทั งนี การเรียกเก็บค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะไม่เกินร้อยละ 0.01 ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนโดยบริษัทจัดการจะเป็นผู้รับผิดชอบส่วนที เกินกว่าอัตราที กําหนด

ในกรณีที มีค่าใช้จ่ายตามข้อ (8) บริษัทจัดการจะเปิดเผยแยกเป็นรายการอย่างชัดเจนในหนังสือชี ชวนฉบับข้อมูลสําคัญที ผ ู ้
ลงทุนควรทราบและในรายงานประจําปี ซึ งบริษัทจัดการ จัดทําเมื อสิ นรอบระยะเวลาบัญชีแต่ละปี

ค่าใช้จ่ายตามข้อ (1) และข้อ (2) จะถูกเปิดเผยเป็นยอดรวมของค่าใช้จ่าย ปรากฎในรายการค่าใช้จ่าย การดําเนินงานในงบ
กําไรขาดทุน ของกองทุนซึ งเป็นส่วนหนึ งของรายงานประจําปี

ทั งนี ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั งหมดของกองทุนจะบวกด้วยภาษีมูลค่าเพิ มและภาษีอื นใดในทํานองเดียวกัน

อย่างไรก็ตาม หากมีการเปลี ยนแปลงเกี ยวกับภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดในทํานองเดียวกัน บริษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงการรับรู้ภาษีต่าง ๆ ดังกล่าวโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

15.3. ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Frontend Fee) : มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ไม่เกินร้อยละ 1 ของมูลค่าหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจเก็บค่าธรรมเนียมการขายจากผู้สั งซื อหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มใน
อัตราที ไม่เท่ากัน

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (Backend Fee) : ไม่มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 

15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) : มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
คิดเช่นเดียวกับการคิดค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน โดยอาจคิดค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนแต่ละกลุ่มมนอัตราที ไม่เท่ากัน

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ในอัตรา 50 บาท ต่อรายการ โดยผู้โอนจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวในวันที ยื นคําขอโอนหน่วยลงทุน

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนขอให้บริษัทจัดการออกใบหน่วยลงทุน ทั งนี ภายใต้เงื อนไขข้อ 14.2 หรือขอให้ออกเอกสารแสดงสิทธิ
แทนฉบับเดิมที สูญหาย บริษัทจัดการจะคิดค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนในอัตรา 50 บาท ต่อ 1
ฉบับ

15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
1. ค่าธรรมเนียมการทํารายการซื อขายหน่วยลงทุนตามอัตราที ธนาคารพาณิชย์กําหนด (ถ้ามี)
2. ค่าธรรมเนียมการโอนเงินเพื อซื อหน่วยลงทุนหรือการโอนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือค่าธรรมเนียมการหักเงินจากบัญชีผู้
ซื อหน่วยลงทุน ตามอัตราที ธนาคารพาณิชย์กําหนด (ถ้ามี)
บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าใช้จ่ายอื นๆจากผู้ถือหน่วยลงทุนที ขอให้บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนดําเนินการให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือจากกรณีปกติ ที บริษัทจัดการดําเนินการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย เช่น ค่าใช้จ่ายในการจด
แจ้งจํานํากับนายทะเบียน ค่าแก้ไขเปลี ยนแปลงข้อมูลในทะเบียน เป็นต้น ทั งนี บริษัทจัดการจะคิดค่าธรรมเนียมการดําเนิน
การให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นกรณีพิเศษ ในอัตราไม่เกิน 75 บาท ต่อ 1 รายการ

15.4. วิธีการคํานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม : 

* บริษัทจัดการจะคํานวณค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วย
ลงทุน ทุกวันที มีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิโดยใช้มูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่า
ธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วันที คํานวณ นั นเป็น
ฐานในการคํานวณค่าธรรมเนียม โดยค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะบวกด้วยภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื นใดใน
ทํานองเดียวกัน (ถ้ามี) และบริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการ, ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน เป็นราย
3 เดือน และค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ เป็นรายเดือน

ทั งนี การตัดค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที กําหนดโดยสมาคมบริษัทนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
แห่งประเทศไทยและหากมีการเปลี ยนแปลงเกี ยวกับภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื นใดในทํานองเดียวกัน บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงการรับรู้ภาษีต่าง ๆ ดังกล่าวโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

15.5. การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย : 

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายโดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ โดยบริษัทจะ
ดําเนินการดังต่อไปนี 

1. กรณีเพิ มอัตราค่าธรรมเนียม หรืออัตราค่าใช้จ่ายที บริษัทจัดการได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนและหรือจากกองทุน บริษัท
จัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วันโดยจะติดประกาศที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการและ
ที ทําการทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับเป็นเวลา 3
วันติดต่อกัน ทั งนี การเพิ มอัตราค่าธรรมเนียมหรืออัตราค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะต้องไม่เกินร้อยละ 5 ของอัตราค่าธรรมเนียมหรือ
อัตราค่าใช้จ่ายภายในรอบระยะเวลา 1 ปี

2. กรณีที บริษัทจัดการจะลดค่าธรรมเนียมหรืออัตราค่าใช้จ่าย บริษัทจัดการจะปิดประกาศไว้ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ
และที ทําการทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ทั งนี การเปลี ยนแปลงดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการต้องแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับตั งแต่
วันเปลี ยนแปลง กรณีที สมาคม คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือหน่วยงานที เกี ยวข้องมีการ
เปลี ยนแปลงหลักเกณฑ์ในการตัดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมตามที ระบุเป็นอย่างอื นในอนาคต บริษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงวิธีการตัดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ที บังคับใช้ใหม่ โดยถือว่าได้รับมติจากผู้
ถือหน่วยลงทุนแล้ว

15.6. หมายเหตุ : 

16. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.1. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน : ในประเทศ

16.2. เงื อนไขพิเศษ : 

1. บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกําหนด
ทั งนี กรณีที กองทุนมีการลงทุนในทรัพย์สินต่างประเทศบริษัทจัดการจะใช้อัตราแลกเปลี ยนที เหมาะสม ภายใต้ความเห็นชอบ
ของผู้ดูแลผลประโยชน์ ซึ งเป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือประกาศของสมาคมบริษัทจัดการลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคํานวณ
ทรัพย์สินสุทธิส่วนที ลงทุนในต่างประเทศ
2. บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี 
(2.1) คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการ
(2.2) คํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ทั งนี ให้ใช้มูลค่าหน่วย
ลงทุนของสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาดังกล่าว
(2.3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังต่อไปนี 
(ก) วันทําการก่อนวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศภายในวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด
(ข) วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศภายในวันทําการถัดไป
(ค) วันทําการสุดท้ายของแต่ละเดือน โดยให้ประกาศภายในวันทําการถัดไป ทั งนี เฉพาะในกรณีที กองทุนรวมกําหนดวัน
ทําการซื อขายหน่วยลงทุนแต่ละครั งห่างกันยาวกว่าหนึ งเดือน
(ง) วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล โดยให้ประกาศภายในวันทําการถัดไป
ความใน (ก) มิให้นํามาใช้บังคับกับกองทุนรวมเปิดที ซื อขายหน่วยลงทุนทุกวันทําการ และกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภท
สถาบัน
(4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศ
ภายในวันทําการถัดไป
การประกาศมูลค่าและราคาตามวรรคหนึ ง (3) และ (4) ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมปฏิบัติดังต่อไปนี 
(1) ใช้ตัวเลขทศนิยมตามที กําหนดไว้ในข้อ 3. และต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(2) ดําเนินการด้วยวิธีการใด ๆ เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที เหมาะสม เช่น การประกาศทางหนังสือพิมพ์
หรือการประกาศทางเว็บไซต์ เป็นต้น และภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้ และ
(3) จัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวม และสถานที ทุกแห่งที ผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซื อคืนหน่วยลงทุนใช้ซื อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการกองทุนรวม
จะจัดให้มีข้อมูลดังกล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้

ในกรณีที มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดไม่ถูกต้อง บริษัทจัดการจะดําเนิน
การตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศกําหนด

3. การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือจํานวนหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมเปิด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
(3.1) คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยม ตามหลัก
สากล
(3.2) คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลัก
สากล สําหรับมูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณ ราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมตําแหน่ง
ที  4 ขึ น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตําแหน่ง
ที  5 ทิ ง
(3.3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (3.2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหน่ง โดยตัดทศนิยม
ตําแหน่งที  5 ทิ ง และประกาศราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ตามที คํานวณได้ใน (3.2) 
(3.4) คํานวณจํานวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล แต่จะ ใช ้
ผลลัพธ์เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตําแหน่ง โดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
ในกรณีที มีผลประโยชน์เกิดขึ นจากการคํานวณตาม (3.1) ถึง (3.4) บริษัทจัดการจะนําผลประโยชน์นั นรวมเข้าเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนรวมเปิด

16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : 

ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการที www.assetfund.co.th
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะประกาศ โดยช่องทางอื นใดที เหมาะสม โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
และบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน

16.4. หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

1.ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องน้อยกว่าหนึ งสตางค์ หรือต่างจากราคาหน่วยลงทุน
ที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป แต่ไม่ถึงร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง บริษัทจัดการจะจัดทําและส่งรายงานให้
ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบถึงความผิดพลาดภายใน 7 วันทําการนับแต่วันที พบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และจัดให้มีสําเนา
รายงานดังกล่าวไว้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการเพื อให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้ โดยรายงานดัง
กล่าวจะมีรายการอย่างน้อย ดังต่อไปนี 
(1) ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง
(2) ราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง
(3) สาเหตุที ทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
(4) มาตรการป้องกันเพื อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง ทั งนี เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจาก
ปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือ
ศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง
ในกรณีที เหตุของความผิดพลาดซึ งทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามวรรคหนึ งมีผลต่อเนื องต่อการคํานวณราคาหน่วย
ลงทุนครั งต่อไป เช่น การกําหนดอัตราดอกเบี ยผิดพลาด เป็นต้น บริษัทจัดการจะแก้ไขราคาหน่วยลงทุนให้ถูกต้องนับแต่วันที 
บริษัทจัดการพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องด้วย

2.ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราตั งแต่
ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง บริษัทจัดการจะคํานวณราคาหน่วยลงทุนย้อนหลังนับแต่วันที พบราคาหน่วยลงทุน
ไม่ถูกต้องจนถึงวันที ราคาหน่วยลงทุนถูกต้อง และดําเนินการดังต่อไปนี เฉพาะวันที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องต่างจากราคา
หน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราส่วนตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง

(1) จัดทํารายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาให้เสร็จสิ นภายในวันทําการถัดจากวันที พบว่าราคาหน่วย
ลงทุนนั นไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ภายในวันทําการถัดจากวันที คํานวณราคาหน่วยลงทุนเสร็จ
สิ น เพื อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าวภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการส่งรายงานให้ผู้ดูแล
ผลประโยชน์ ทั งนี รายงานดังกล่าวจะมีรายการอย่างน้อยดังต่อไปนี 
(ก) ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง
(ข) ราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง
(ค) สาเหตุที ทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
(ง) การดําเนินการของบริษัทจัดการเมื อพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
ทั งนี บริษัทจัดการจะจัดให้มีสําเนารายงานตาม (1) ไว ้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการ เพื อให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
สามารถตรวจสอบได้
(2) แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนที ถุกต้องภายในวันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาตาม (1)
(3) ประกาศชื อกองทุนรวมที มีการแก้ไขราคาตาม (2) และวัน เดือน ปีที มีการแก้ไขราคาตาม (2)ในหนังสือพิมพ์รายวันอย่าง
น้อยหนึ งฉบับภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว
(4) ชดเชยราคาให้แล้วเสร็จและแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที ได้ซื อหรือขายคืนหน่วยลงทุน
ในช่วงระยะเวลาที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องทราบถึงการแก้ไขราคาตาม (2) และการชดเชยราคา ภายใน 5 วันทําการนับแต่
วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว
(5) จัดทํารายงานมาตรการป้องกันเพื อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าว พร้อมทั งสําเนารายงานการ
แก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาที จัดทําตาม (1) ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 7 วันทําการนับ
แต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคานั น เว้นแต่ในกรณีที 
ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ บริษัทจัดการจะไม่ส่งรายงานมาตรการป้องกัน
ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่จะส่งสําเนาเอกสารที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่าการที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมี
สาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้แทน

3. ในการชดเชยราคาตามข้อ 2 (4) บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี 
(1) กรณีราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องตํ่ากว่าราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง (understate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี 
(ก) กรณีที เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับ
ส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องหากปรากฏว่าผู้ซื อหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลือ
อยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จะต้องลด บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวน
เท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วยลงทุนที เหลืออยู่นั นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับ
ส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื อชดเชยราคาให้แก่กองทุนเปิด เว้นแต่การที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมา
จากปัจจัยภายนอกที 
ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื อขายหลัก
ทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว
(ข) กรณีที เป็นการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่า
เท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับ
ส่วนต่างของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน แต่หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่
บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน
(2) กรณีราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องสูงกว่าราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง (overstate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี 
(ก) กรณีที เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับ
ส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่าง
ของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุน
(ข) กรณีที เป็นการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่า
เท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องหากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วย
ลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จะต้องลด บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการ
เองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วยลงทุนที เหลืออยู่นั นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็น
จํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื อชดเชยราคาให้แก่กองทุนเปิด เว้นแต่การที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูก
ต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว
ในกรณีที บริษัทจัดการต้องชดเชยราคาเป็นเงินให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนรายใดมีมูลค่าไม่ถึงหนึ งร้อย
บาท บริษัทจัดการอาจนําเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที มีการจ่ายเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุน แต่ถ้าบุคคลดังกล่าว
ไม่มีสถานะเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจัดการจะชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาการจ่ายเงินของกองทุนเปิดเพื อชดเชย
ราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนตาม (1) (ข) หรือผู้ซื อหน่วยลงทุนตาม 2(ก) บริษัทจัดการอาจจ่ายเงินของบริษัทจัดการเอง
แทนกองทุนเปิดก็ได้

4. บริษัทจัดการจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที เกิดขึ นจากราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง เช่น ค่าใช้จ่ายในการประกาศการแก้ไข
ราคาตามข้อ 2(3) ในหนังสือพิมพ์ ค่าออกเช็ค ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเงินชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุนและผู้ขายคืน
หน่วยลงทุน เป็นต้น เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้

17. ชื อผู้เกี ยวข้อง : 

17.1. ชื อบริษัทจัดการ : 

ชื อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนแอสเซท พลัส จํากัด

17.2. ชื อผู้ดูแลผลประโยชน์ : 

ชื อ : ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)

17.3. ชื อผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : 

ไม่มี

17.4. ชื อของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : 

ชื อ :

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

17.5. ที ปรึกษา : 

17.5.1. ชื อที ปรึกษาการลงทุน : 

ชื อ :

17.5.2. ชื อที ปรึกษากองทุน : 

17.6. ผู้สอบบัญช ี: 

ชื อ : นาย ประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์

ชื อ : นาย เทอดทอง เทพมังกร

ชื อ : นางสาว ชมภูนุช แซ่แต้

ชื อ : นาย ไกรสิทธิ ศิลปมงคลกุล

รายละเอียดเพิ มเติม (ผู้สอบบัญช)ี : 

หรือบุคคลอื นที ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี โดยบริษัทจัดการจะแจังให้สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

17.7. การแต่งตั งคณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : 

18. รอบระยะเวลาบัญชีประจําปีของกองทุนรวม : 

18.1. วันที สิ นสุดรอบบัญช ี: วันที เดือน

18.2. วันที สิ นสุดรอบบัญชีครั งแรก : วันที 

18.3. รายละเอียดเพิ มเติม : 

ประมาณ 12 เดือนนับจากวันที จดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม

ทั งนี บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะขยายรอบระยะเวลาบัญชีสุดท้ายของกองทุนให้สิ นสุด ณ วันเลิกกองทุนได้ โดยรอบระยะ
เวลาบัญชีดังกล่าวจะไม่เกิน 15 เดือน ซึ งบริษัทจัดการจะจัดทํางบการเงินเพียงรอบเดียว ณ วันเลิกกองทุน

19. การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ :

19.1 การแก้ไขเพิ มเติมโครงการตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากปรากฏว่ามติของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่เกินร้อยละห้า
สิบห้าของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของโครงการ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมส่งเอกสารหลักฐานเกี ยวกับ
การขอมติและการนับมติไปยังผู้ดูแลผลประโยชน์ เพื อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองผลการนับมตินั น

มติของผู้ถือหน่วยลงทุนตามวรรคหนึ ง หมายความว่า มติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุน
รวมกันเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของโครงการ

19.2 ในกรณีที กองทุนรวมใดมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนนอกจากจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลัก
เกณฑ์เกี ยวกับการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนที กําหนดไว้ในข้อผูกพัน หรือที กําหนดไว้ในมาตรา 129 หรือตามที กําหนดใน
ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที ของ
บริษัทจัดการ การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์เพิ มเติมดังต่อไปนี ด้วย

(1) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้รับผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนไม่
เท่ากัน ให้ได้รับมติผู้ถือหน่วยลงทุนที ถือหน่วยลงทุนชนิดที ได้รับผลกระทบเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิด

(2) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใด ให้ได้รับมติผู้ถือหน่วยลงทุนที ถือ
หน่วยลงทุนชนิดที ได้รับผลกระทบเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิด

(3) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ งให้ได้รับมติผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดที ได้รับผลกระ
ทบเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนชนิดนั น

19.3 ในกรณีที การแก้ไขเพิ มเติมโครงการหรือวิธีการจัดการได้กระทําตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะแจ้งให้
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับตั งแต่วันถัดจากวันที ได้มีมติแก้ไขและแจ้งการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ
จัดการกองทุนรวมหรือวิธีการจัดการไปยังผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายและจะประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ
ภายใน 15 วันนับตั งแต่วันถัดจากวันที ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือวันที ได้มีมติให้แก้ไขเพิ ม
เติม แล้วแต่กรณี

เว้นแต่กฎหมาย ก.ล.ต. กําหนดเป็นอย่างอื น ในการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนหรือแก้ไขวิธีจัดการ หากมิได้กระทํา
ตามมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที 
จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของโครงการจัดการกองทุนรวม จะต้องได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมติดังกล่าว ให้เป็นไปตามข้อกําหนดในข้อ
ผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การขอมติเพื อแก้ไขเพิ มเติมโครงการเป็นไปตามที กําหนดไว้
ในมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

19.4 ในการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ หากไม่สามารถดําเนินการตามมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ เนื องจากข้อ
จํากัดในการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการ
ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการอาจดําเนินการขอรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ตามแนวทางที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดได้

หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมติดังกล่าว ให้เป็นไปตามข้อกําหนดในข้อ
ผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การขอมติเพื อแก้ไขเพิ มเติมโครงการเป็นไปตามที กําหนดไว้
ในมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

20. ข้อกําหนดอื น ๆ : 

1. ในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนตามนัยข้อ 4 ของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่า
ด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับการดํารงความเพียงพอของเงินกองทุน และการทําประกันภัยความรับผิดของบริษัทจัดการ บริษัท
จัดการจะเปลี ยนให้บริษัทจัดการรายอื นเข้าจัดการกองทุนรวมแทน ด้วยวิธีขอรับความเห็นชอบจากสํานักงาน หรือ ขอมติโดย
เสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้ว
ทั งหมดของกองทุนรวมภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที บริษัทจัดการรู้ หรืออาจรู้ถึงการไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงิน
กองทุนดังกล่าว ทั งนี หากมีเหตุจําเป็นและสมควร บริษัทจัดการอาจขอให้สํานักงานพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้ โดย
การคัดเลือกบริษัทจัดการรายใหม่จะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ และ ในกรณีที มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ นจาก
การเปลี ยนบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว

หากบริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการภายในระยะเวลาที กําหนด บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุนรวมต่อไป

2. ในกรณีที บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้ว
ทั งหมด บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องไม่นับคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนั นในส่วนที เกินกว่าหนึ งในสามของ
จํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด และดําเนินการแก้ไขสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนของบุคคลหรือกลุ่มบุคคล
เดียวกันนั นให้มีจํานวนไม่เกินหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนรวมนั นภายในสองเดือน
นับแต่วันที ปรากฏกรณีดังกล่าว หรือดําเนินการเลิกกองทุนรวมนั นทันที เว้นแต่เข้าข้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการตลาด
ทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัทจัดการ

3. บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื อกองทุนจากบุคคลที เป็นผู้ให้บริการ อันเนื องมาจากการใช้บริการของบุคคล
ดังกล่าวในการจัดการกองทุนได้ แต่ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 
(1) ผลประโยชน์ตอบแทนที รับไว้นั นต้องเป็นทรัพย์สินที มีมูลค่าในทางเศรษฐกิจและต้องเกี ยวกับบทบาทโดยตรงของความ
เป็นกองทุนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
(2) ต้องไม่มีพฤติกรรมที แสดงให้เห็นว่าบริษัทจัดการใช้บริการของบุคคลนั นบ่อยครั งเกินความจําเป็นเพื อให้กองทุนได้รับ
ประโยชน์จากบุคคลดังกล่าว (churning) 
ในการจัดสรรผลประโยชน์ตามวรรคหนึ งให้แก่กองทุนที อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ บริษัทต้องกระทําด้วย
ความเป็นธรรมและคํานึงถึงลักษณะและประเภทหลักทรัพย์ที อาจมีไว้ได้ของกองทุนนั นด้วย

4. ตัวชี วัด (Benchmark) ของการลงทุนในกองทุนนี จะเปรียบเทียบกับอัตราผลตอบแทนของการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลอายุ
ประมาณ 5 ปี ที ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี ไทย (ThaiBMA) (35%) และอัตราผลตอบแทนของการลงทุนใน
พันธบัตรรัฐบาลอาย ุ5 ปี ของประเทศที ลงทุน ณ วันที ลงทุน บวกด้วยส่วนชดเชยความเสี ยงจากการลงทุน (Spread) อันดับ
ความน่าเชื อถือ BBB ณ วันที ลงทุนปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี ยงอัตราแลกเปลี ยนเพื อคํานวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงิน
บาท ณ วันที ลงทุน (65%)

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ ที จะเปลี ยนแปลงเกณฑ์มาตรฐานในการวัดผลการดําเนินงาน เพื อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ
นโยบายของกองทุนหลักตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน โดย
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า และจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสมาคม
บริษัทจัดการลงทุนประกาศกําหนด

ทั งนี กรณีที มีการเปลี ยนแปลงตัวชี วัดของการลงทุนอันเนื องมาจากปัจจัยภายนอก เช่น มีการยกเลิกการคํานวณดัชนีดังกล่าว
หรือหน่วยงานที กํากับดูแลมีการเปลี ยนแปลงตัวชี วัด เป็นต้นบริษัทจัดการสงสนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงตัวชี วัดดังกล่าว โดยไม่
ถือเป็นการแก้ไขโครงการ โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ สํานักงานของ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนและประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

5. ข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน

บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดจะถือหน่วยลงทุนได้ไม่เกินหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด
ของกองทุนรวม

6. ข้อกําหนดเกี ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกัน
ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายที เรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ งต่อไปจะเรียก
ว่า FATCA) โดยมีผลบังคับใช้วันที  1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าวกําหนดให้สถาบันการเงินที ไม่ใช่สัญชาติ
อเมริกันนอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานข้อมูลเกี ยวกับบัญชีของบุคคลที อยู่ใน
บังคับต้องเสียภาษีให้กับประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ งรวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล สัญชาติอเมริกัน ผู้ซึ งมีถิ นที อยู่ถาวรใน
สหรัฐอเมริกา และผู้ซึ งมีถิ นที อยู่ทางภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึ งเปิดหรือมีไว้กับ FFI นั น นอกจากนี ยังปรากฎด้วยว่าในปัจจุบนัมี
รัฐบาลในหลายประเทศกําลังดําเนินการออกกฎหมายที มีข้อกําหนดและหลักเกณฑ์ในลักษณะที คล้ายคลึงกับ FATCA (ซึ งต่อ
ไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดังกล่าวว่า “กฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง”) 
กองทุนรวมและบริษัทจัดการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ งถูกกําหนดให้ต้องเข้าผูกพันตนกับหน่วยงาน
สรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหน้าที ต้องรายงานข้อมูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสัญชาติอเมริกันและ
บุคคลที มีลักษณะตามหลักเกณฑ์ที  FATCA กําหนด หน้าที ในการตรวจสอบข้อมูลลูกค้าเพื อหาความสัมพันธ์ของลูกค้ากับ
ประเทศสหรัฐอเมริกา และรวมถึงหน้าที ในการกําหนดให้ลูกค้าบางประเภทต้องจัดทําเอกสารยืนยันตนตามหลักเกณฑ์ของ
FATCA เป็นต้น

ภายใต้ข้อกําหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เข้าผูกพันตนเพื อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ FATCA (กล่าวคือ มีสถานะ
เป็น NonParticipating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทุนรวมนั นจะได้รับผลกระทบที สําคัญในสองกรณี
คือ
(1) ต้องถูกหักเงินในอัตรา 30 % ของเงินที กองทุนรวมจะได้รับจากรายได้ ผลประโยชน์หรือเงินจากการขายทรัพย์สินทางการ
เงินในประเทศสหรัฐอเมริกา (เงินลงทุนทางตรง) ซึ งจะเริ มต้นตั งแต่วันที  1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป และเงินลงทุน
ทางอ้อมในทรัพย์สินทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Passthru) ซึ งอาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกับสถาบันการเงิน
อื นๆ นอกประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ งจะเริ มต้นตั งแต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป โดย FATCA กําหนดให้สถาบันการเงินของประเทศ
สหรัฐอเมริกาและ FFI ที เข้าร่วมผูกพันตนตามข้อกําหนดของ FATCA (ซึ งรวมถึงธนาคารและสถาบันการเงินในประเทศไทย
ผู้รับฝากทรัพย์สิน ผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน) มีหน้าที ดําเนินการหักเงิน ณ ที จ่ายดังกล่าวก่อนชําระให้กับ
กองทุนรวมที เป็น NPFFI 
(2) ธนาคารและสถาบันการเงินทั งในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทั งผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้
สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน ที เข้าร่วมผูกพันตามข้อกําหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือระงับการทําธุรกรรม
ทางการเงินหรือยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรือบริษัทจัดการ ซึ งอาจทําให้กองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการ
ลงทุนต่อไปได้ และ/หรือดําเนินการลงทุนได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจทําให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถทํารายการ
ผ่านทางผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุนได้อีกต่อไป
เพื อมิให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมได้รับผลกระทบในการดําเนินงานรวมทั งเพื อเป็นการรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วย
ลงทุนโดยรวม บริษัทจัดการและกองทุนรวม (โดยบริษัทจัดการ) จึงเข้าผูกพันตนเพื อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และข้อกําหนด
ของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง และเพื อให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใต้ข้อกําหนด
และหลักเกณฑ์ของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องได้ บริษัทจัดการและกองทุนรวม (ซึ งรวมทั งผู้ที เกี ยวข้องกับการปฎิบัติ
งานของกองทุน เช่น ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน) จึงขอสงวน
สิทธิในการดําเนินการดังนี 
(1) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามที กฎหมายต่างประเทศที 
เกี ยวข้องกําหนด) ให้คํายินยอมบริษัทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการนําส่งข้อมูล (เช่น ชื อ ที อยู่ เลขประจําตัวผู้เสีย
ภาษีของสหรัฐอเมริกา จํานวนและมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ จํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือเงินปันผลที ได้รับ เป็นต้น)
มีอยู่ในบัญชีทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนนั นกับบริษัทจัดการ ให้กับหน่วยงานของรัฐทั งในและต่างประเทศ ตามข้อกําหนด
ของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง
(2) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนนําส่งข้อมูล เอกสาร และ/หรือคํายินยอม เพิ มเติม เพื อยืนยันหรือพิสูจน์ทราบความเกี ยวข้อง
กับประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสัญชาติอเมริกันหรือการให้ข้อมูลตามหัวข้อที กําหนดไว้ในแบบ
ฟอร์มของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจ้งปรับปรุงข้อมูลเมื อข้อมูลที เคยให้ไว้มีการเปลี ยนแปลง
เป็นต้น รวมถึงนําส่งหลักฐานเพื อยืนยันการเข้าร่วมใน FATCA หรือกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง (ในกรณีที เป็นลูกค้า
สถาบันการเงิน) ทั งนี เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายดังกล่าว
(3) ดําเนินการอื นใดเพื อให้สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง

เพื อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบที จะเกิดต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทั งเพื อให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วย
ลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ มขึ นหากมีการดําเนินการที สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องข้างต้น ในกรณีที ผู้
ถือหน่วยลงทุนปฏิเสธการดําเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวน
สิทธิในการดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี ตามความจําเป็นและความเหมาะสม โดยถือว่าผู้ถือหน่วย
ลงทุนดังกล่าวรับทราบการดําเนินการตามที บริษัทจัดการแจ้งนี แล้ว และ/หรือได้ดําเนินการตามข้อตกลงที ได้ระบุไว้ในคําขอ
เปิดบัญชี
(1) ไม่รับคําสั งซื อ/ สับเปลี ยน/ โอน หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว
(2) ระงับหรือหยุดให้บริการ และดําเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว
(3) ดําเนินการหักเงิน ณ ที จ่ายจากรายได้เงินลงทุน เงินปันผลและ/หรือเงินที ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน
รายนั นได้ เพื อให้สอดคล้องกับเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง ทั งนี ต้องไม่ขัดกับกฎหมายของ
ประเทศไทย
(4) ดําเนินการอื นใดอันเป็นการป้องกันหรือลดผลกระทบ หรือทําให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ ม
ขึ น หากมีการดําเนินการที สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องข้างต้น
การดําเนินการดังกล่าวถือเป็นความจําเป็น และเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะเป็นการกระทําเพื อหลีก
เลี ยงมิให้บริษัทจัดการและกองทุนมีการดําเนินการที ไม่สอดคล้องข้อบังคับของ FATCA และกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง
อันจะทําให้กองทุนอาจต้องถูกหัก ณ ที จ่าย หรือถูกปิดบัญชีธนาคารตามที กล่าวแล้วข้างต้น ซึ งในทางปฏิบัติบริษัทจัดการจะ
เลือกดําเนินการเฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามที กฎหมายต่าง
ประเทศที เกี ยวข้องกําหนด)เท่านั น

ทั งนี ในกรณีที กฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิ มเติมข้อกําหนดเพื อรองรับการดําเนินการตามที บริษัทจัดการได้สงวนสิทธิไว้ข้างต้น
บริษัทจัดการ(รวมถึงผู้ที เกี ยวข้อง) จะดําเนินการตามข้อกําหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนําส่งข้อมูลของผู้ถือ
หน่วยลงทุนไปยังหน่วยงาน หรือดําเนินการอื นใดที ราชการกําหนด โดยไม่จําเป็นต้องร้องขอต่อผู้ถือหน่วยลงทุน

7. บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนภายในประเทศไทย และมีวัตถุประสงค์ที จะไม่เสนอขาย
หน่วยลงทุนของกองทุนกับหรือเพื อประโยชน์ของประเทศสหรัฐอเมริกา พลเมืองสหรัฐอเมริกา รวมถึงผู้ที มีหนังสือเดินทางของ
ประเทศสหรัฐอเมริกาหรือผู้ที มีถิ นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา หรือบุคคลซึ งโดยปกติมีถิ นที อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกอง
ทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าวและบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนซึ งจัดให้มีขึ นและดําเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา บริษัทจัดการจึงขอ
สงวนสิทธิที จะปฏิเสธหรือระงับการสั งซื อ การจัดสรร และ/หรือการโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมสําหรับผู้ลงทุน
ที เป็นบุคคลอเมริกัน (US person) ดังที กล่าวมาข้างต้น เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก

21. มาตรการเยียวยากรณีบริษัทจัดการปฏิบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์เกี ยวกับการอนุมัติให้จัดตั ง
กองทุนรวมเป็นการทั วไป : 

ในกรณีที บริษัทจัดการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี ยวกับการอนุมัติให้จัดตั งกองทุนรวมแบบ autoapprove และการ
ฝ่าฝืนหรือการไม่ปฏิบัตินั นก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ลงทุน บริษัทจัดการจะดําเนินการเยียวยาความเสียหายให้แก่ผู้ลงทุน
โดยไม่ชักช้า โดยในกรณีที ไม่สามารถตกลงกันได้ บริษัทจัดการจะยินยอมให้นําข้อพิพาทเข้าสู่การพิจารณาของ
อนุญาโตตุลาการ

22. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที ปฏิบัติตามโครงการจัดการกองทุนรวม ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ
กองทุนรวม และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ และคําสั งที ออกโดยอาศัยอํานาจแห่ง
กฎหมายดังกล่าว ทั งนี ในกรณีที ข้อกําหนดในโครงการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งดังกล่าว
หากบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งนั น ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุน
รวมได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามโครงการแล้ว

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม โดยผู้ดูแล
ผลประโยชน์มีอํานาจลงนามในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การลงนามในข้อผูกพัน
ของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ได้รับการแต่งตั งโดยชอบ ให้ถือว่าผูกพันผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง

การที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจัดการกองทุน
รวมนี ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที จะผูกพันตามข้อกําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมและ
ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม

โครงการจัดการกองทุนรวมที ผ่านการอนุมัติจากสํานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็น
ส่วนหนึ งของข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม

REFERENCE CODE : 

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอเทิร์มฟันด์ 5Y1

10/11/2558 รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม  [0692/2558] หน้า 21 / 30



คําจํากัดความ / คํานิยาม : 

กองทุน หมายถึง กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอเทิร์มฟันด ์5Y1

โครงการ หมายถึง โครงการจัดการกองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอเทิร์มฟันด ์5Y1 

บริษัทจัดการ หมายถึง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จํากัด

หน่วยลงทุน หมายถึง หน่วยลงทุนของกองทุน

หนังสือชี ชวน หมายถึง หนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุน หมายถึง ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน

ผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย หมายถึง ผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ที กจ.9/2555 ว่าด้วยการกําหนดนิยามผู้ลงทุนสถาบันและผ้ลงทุนรายใหญ่ และที แก้ไขเพิ มเติม

ผู้ดูแลผลประโยชน์ หมายถึง ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) 

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน หมายถึง บุคคลที บริษัทจัดการกองทุนรวมมอบหมายให้ทําหน้าที ขายหรือรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนแล้วแต่กรณี ของกองทุน

นายทะเบียน หมายถึง นายทะเบียนหน่วยลงทุน

ผู้สอบบัญชี หมายถึง ผู้สอบบัญชีของกองทุน

วันทําการ หมายถึง วันเปิดทําการตามปกติของบริษัทจัดการ

เสนอขายครั งแรก หมายถึง เสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก

จองซื อ หมายถึง จองซื อหน่วยลงทุนในการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก

หนังสือรับรองสิทธิ หมายถึง หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน

มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหารด้วยจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดตามทะเบียน
หน่วยลงทุน เมื อสิ นวันที คํานวณนั น โดยคํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขที มีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษ
ทศนิยมตามหลักสากล

ตลาดหลักทรัพย์ หมายถึง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สมาคมตลาดตราสารหนี ไทย หมายถึง สมาคมตลาดตราสารหนี ไทย ซึ งจัดตั งขึ นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์

บริษัทจดทะเบียน หมายถึง บริษัทที มีหุ้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทขึ นทะเบียน หมายถึง บริษัทที มีหลักทรัพย์ซื อขายในสมาคมตลาดตราสารหนี ไทย

ใบแสดงสิทธิ หมายถึง ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (depositary receipt) 

หลักทรัพย์อ้างอิง หมายถึง หลักทรัพย์ประเภทใดประเภทหนึ งที ออกโดยบริษัทจดทะเบียนและใช้เพื อรองรับใบแสดงสิทธิ

คําเสนอซื อ หมายถึง คําเสนอซื อหลักทรัพย์ของกิจการเป็นการทั วไปที ผู้ทําคําเสนอซื อต้องปฏิบัติตามประกาศว่าด้วยหลัก
เกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื อครอบงํากิจการ

แก้ไขราคาย้อนหลัง หมายถึง แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องโดยแก้ไขราคาย้อนหลัง
ตั งแต่วันที ราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องจนถึงปัจจุบัน

การชดเชยราคา หมายถึง การเพิ มหรือลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที มีราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
หรือการจ่ายเงินซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องแทนการเพิ มหรือลด
จํานวนหน่วยลงทุน

กิจการ หมายถึง บริษัทที มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทที มีหลักทรัพย์ซื อขายในศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์
หรือบริษัทมหาชนจํากัด

กลุ่มกิจการ หมายถึง บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีที สภาวิชาชีพบัญชีกําหนดเกี ยวกับการจัดทํางบการเงิน
รวม

สถาบันการเงิน หมายถึง สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยดอกเบี ยเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงิน

สมาคม หมายถึง สมาคมที เกี ยวเนื องกับธุรกิจหลักทรัพย์ที ได้รับอนุญาตและจดทะเบียนกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
โดยมีวัตถุประสงค์เพื อทําการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทที เกี ยวกับการจัดการลงทุน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

กฎหมาย ก.ล.ต. หมายถึง พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ
หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ปัจจุบันและที แก้ไขเพิ มเติม

มูลค่าธุรกรรม หมายถึง ราคาซื อรวมผลประโยชน์ที กองทุนพึงได้รับจากธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืนจนถึงวันที มีการ
คํานวณ

1. ชื อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

1.1. ชื อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอเทิร์มฟันด์ 5Y1 

1.2. ชื อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  Asset Plus AI Term Fund 5Y1 

1.3. ชื อย่อ :  ASPAITF5Y1 

1.4. ประเภทโครงการ :  กองทุนเปิด

1.5. ประเภทการขาย :  ขายครั งเดียว

1.6. การกําหนดอายุโครงการ :  กําหนด

1.7. อายุโครงการ : 5  ปี   เดือน   วัน

1.8. อายุโครงการถึงวันที  (กรณีกําหนดอายุเป็นช่วงเวลา) : 

1.9. เงื อนไข (อายุโครงการ) : 

ประมาณ 5 ปี แต่ไม่ต่ํากว่า 4 ปี 11 เดือน และไม่เกิน 5 ปี 1 เดือน นับตั งแต่วันถัดจากวันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุน
รวม โดยบริษัทจัดการจะแจ้งวันครบอายุโครงการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบทางไปรษณีย์ ภายใน 30 วันนับตั งแต่วันถัดจากวัน
จดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะยุติการจัดตั งโครงการ หากหลังจากปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก มูลค่าหน่วยลงทุนที 
จําหน่ายได้แล้วทั งหมดคํานวณตามมูลค่าที ตราไว้ของหน่วยลงทุนตํ่ากว่ามูลค่าขั นตํ่าที จะลงทุนในหลักทรัพย์ได้ตาม
วัตถุประสงค์ของกองทุน โดยบริษัทจัดการจะคืนเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนตามที ระบุไว้ในข้อ 5.2.7
“การคืนเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุน”

1.10. ลักษณะโครงการ :  กองทุนรวมที เสนอขายเฉพาะผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย

2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที ตราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที 
เสนอขาย : 

2.1. จํานวนเงินทุนของโครงการ : 1,000,000,000.00 บาท

2.2. เงื อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) : 

ระหว่างระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจํานวนเงินทุนของ
โครงการได้ไม่เกิน ร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ

2.3. มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย : 10.0000 บาท

2.4. จํานวนหน่วยลงทุน : 100,000,000.0000 หน่วย

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรก : 10 บาท

2.6. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก : 50,000.00 บาท

2.7. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป : 

2.8. มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด

2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่าของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด

2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด

2.12. รายละเอียดเพิ มเติม : 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน
ลักษณะพิเศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า ประเภทและอัตราส่วนการ
ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

เพื อเพิ มทางเลือกในการลงทุนสําหรับผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย (accredited investors) ที มีศักยภาพในการดูแลตนเอง ที มุ่งหวัง
ผลตอบแทนที ดี และยอมรับความเสี ยงของการลงทุนได้ในระดับสูง

3.2. ชนิดกองทุนรวม :  ลงทุนโดยตรง

3.3. ประเภทกองทุนรวม :  ทั วไป

3.4. นโยบายการลงทุน :  ตราสารแห่งหนี 

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้าม)ี :  

3.6. การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) :  ลงทุน
เพื อ การลดความเสี ยง (Hedging)

3.7. การลงทุนในตราสารที มีลักษณะของสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ไม่ลงทุน

3.8. ลักษณะพิเศษ : 

ไม่มี

3.9. รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 

รายละเอียดเพิ มเติมเกี ยวกับนโยบายการลงทุน

1. กองทุนมีนโยบายที จะลงทุนในตราสารแห่งหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน ตราสารทางการเงิน และ/หรือเงินฝาก และ/หรือหลัก
ทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดให้กองทุนลงทุนได้

2. กองทุนอาจจะพิจารณาลงทุนในตราสารแห่งหนี ต่างประเทศ และอาจเข้าทําสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives)โดยมี
วัตถุประสงค์เพื อลดความเสี ยง (Hedging) จากการลงทุน ตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกําหนด
โดยจะไม่ลงทุนในหรือมีไว้ซึ งตราสารที มีลักษณะของสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured note)

3. กรณีที กองทุนมีการลงทุนในต่างประเทศ บริษัทจัดการมีนโยบายที จะทําการป้องกันความเสี ยงด้านอัตราแลกเปลี ยนเงินตรา
ต่างประเทศเต็มจํานวน (Fully hedge)

4. กองทุนอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ งตราสารแห่งหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือตํ่ากว่าที สามารถลงทุนได้ (NonInvestment
Grade) และ/หรือตราสารที ไม่ได้รับการจัดอ้นดับความน่าเชื อถือ (Unrated Securities) ซึ งเป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือได้รับ
ความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

3.10. การลงทุนในต่างประเทศ : ลงทุนในต่างประเทศบางส่วน
วงเงินการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน ไม่เกิน 0  ล้านเหรียญ หรือไม่เกินร้อยละ 79.00  ของ NAV
และมีนโยบายลดหรือป้องกันความเสี ยงจากอัตราแลกเปลี ยนทั งหมดที มีอยู่

3.11. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 

กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในต่างประเทศไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและไม่เกินวงเงินที ได้รับจัดสรร

3.12. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.12.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในประเทศ : 

บริษัทจัดการจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื นอย่างใดอย่างหนึ งหรือหลาย
อย่างตามที ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนประกาศกําหนดดังต่อไปนี รวมถึงการลงทุนในหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือหาดอกผลโดย
วิธีอื นอย่างใด ตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการกํากับตลาดทุนจะได้มี
ประกาศแก้ไขหรือเพิ มเติม หรือผ่อนผันให้กองทุนรวมสามารถลงทุนได้เพิ มเติมในอนาคตอีกด้วย
3.12.1.1 ตราสารแห่งหนี ในประเทศ ได้แก่ หลักทรัพย์ ตราสาร หรือสัญญา ที เสนอขายในประเทศ หรือมีผู้ออกหรือคู่สัญญา
เป็นนิติบุคคลที จัดตั งขึ นตามกฎหมายไทย ดังต่อไปนี 
(1) ตราสารแห่งหนี ที มีลักษณะคล้ายเงินฝาก ได้แก่
(1.1) ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน บัตรเงินฝาก หรือหุ้นกู้ระยะสั น ที ธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น ธนาคารพาณิชย์ หรือ
บริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกัน
(1.2) ตั วแลกเงินหรือตั วสัญญาใช้เงินที บริษัทหลักทรัพย์ที ประกอบธุรกิจประเภทการให้สินเชื อเพื อธุรกิจหลักทรัพย์เป็นผู้ออก
ซึ งกําหนดวันใช้เงินตามตั วไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตั ว และเป็นตั วเมื อทวงถามหรือเมื อได้เห็น
(1.3) ตั วแลกเงินหรือตั วสัญญาใช้เงินอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที ออก ซึ งมีอันดับความน่าเชื อถือดังต่อไปนี 
(ก) อันดับความน่าเชื อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับแรก ทั งนี ในกรณีที เป็นอันดับความน่าเชื อถือของผู้
ออกตราสาร ต้องเป็นอันดับความน่าเชื อถือที ได้มาจากการจัดอันดับความน่าเชื อถือระยะสั น (shortterm rating) ด้วย หรือ
(ข) อันดับความน่าเชื อถือของผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกัน อยู่ในอันดับที สามารถลงทุนได ้(investment
grade) ทั งนี โดยการจัดอันดับความน่าเชื อถือของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื อถือภายใต้ชื อ Standard & Poor หรือ
Moody’s หรือ Fitch หรือสถาบันอื นที สํานักงานกําหนดเพิ มเติม
(2) ตราสารแห่งหนี ทั วไป ได้แก่
(2.1) ตราสารภาครัฐไทย อันได้แก่
(ก) ตั วเงินคลัง
(ข) พันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
(ค) พันธบัตร ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน หุ้นกู้ หรือใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้นกู้ ที กระทรวงการคลังหรือกองทุนเพื อการ
ฟื นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินเป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล หรือผู้ค้ําประกัน
(2.2) ตราสารภาครัฐต่างประเทศ อันได้แก่ ตราสารที มีรูปแบบทํานองเดียวกับตราสารภาครัฐไทยที รัฐบาลต่างประเทศ
องค์การหรือหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศ รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศ เป็นผู้ออก
หรือผู้ค้ําประกัน ทั งนี ตราสารดังกล่าวต้องมีลักษณะตามเงื อนไขท้ายข้อ 3.12.1.1 ด้วย
(2.3) ตราสารที เปลี ยนมือได้ ซึ งหมายถึง พันธบัตร ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน หรือหุ้นกู้ที ไม่รวมถึงหุ้นกู้แปลงสภาพและหุ้น
กู้อนุพันธ์ ที สํานักงานอนุญาตให้เสนอขายในลักษณะทั วไปหรือในลักษณะจํากัด หรือที ออกภายใต้ข้อผูกพันที กําหนดและ
อนุญาตโดยกระทรวงการคลัง หรือที นิติบุคคลที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ นเป็นผู้ออก หรือที เป็นหลักทรัพย์ที ออกใหม่ ซึ งผู้
ออกหลักทรัพย์ได้เสนอขายหลักทรัพย์ที ออกใหม่นั นทั งหมดต่อผู้ถือหุ้นโดยได้รับชําระราคาเต็มมูลค่าที เสนอขายจากผู้ถือหุ้น
ทั งนี ตราสารที เปลี ยนมือได้ต้องมีลักษณะตามเงื อนไขท้ายข้อ 3.12.1.1 ด้วย
(2.4) ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทยที มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้ที ไม่ใช่หุ้นกู้
อนุพันธ์
(2.5) ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน หุ้นกู้ หรือใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้นกู้ ที เสนอขายในต่างประเทศโดยมีผู้ออกเป็น
นิติบุคคลที จัดตั งขึ นตามกฎหมายไทย ทั งนี หุ้นกู้ดังกลา่วไมร่วมถงึหุน้กูแ้ปลงสภาพและหุน้กูอ้นุพันธ์
(2.6) หน่วยลงทุนหรือใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหน่วยลงทุนของกอ งทุนรวมตราสารแห่งหนี หรือของกองทุนรวมอื นที มีนโย
บายการลงทุนเฉพาะเงินฝาก ตราสารแห่งหนี หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที สํานักงานกําหนด หรือให้ความเห็นชอบ เช่น
กองทุนรวมตลาดเงิน เป็นต้น
(2.7) ธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืน ทั งนี บริษัทจัดการต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
(2.8) ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์โดยหลักทรัพย์ที ให้ยืมเป็นตราสารแห่งหนี ตาม (1.1)(1.2)(1.3) (2.1)(2.2)(2.3)(2.4)
หรือ (2.6) ทั งนี บริษัทจัดการต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

ในกรณีที ตราสารแห่งหนี ตามข้อ 3.12.1.1 เป็นตั วแลกเงินหรือตั วสัญญาใช้เงินที มีการจ่ายผลตอบแทน ผลตอบแทนนั นต้อง
อยู่ในรูปอัตราดอกเบี ยคงที หรืออัตราดอกเบี ยลอยตัวเท่านั น

การรับรอง รับอาวัล สลักหลัง หรือคํ้าประกันของบุคคลที กําหนดไว้ในข้อ 3.12.1.1 ต้องเป็นการรับรองตลอดไป รับอาวัลทั ง
จํานวน สลักหลังโอนประเภทมีสิทธิไล่เบี ยโดยไม่มีข้อกําหนดลบล้างหรือจํากัดความรับผิดของผู้สลักหลัง หรือค้ําประกันต้น
เงินและดอกเบี ยเต็มจํานวนแบบไม่มีเงื อนไข

เงื อนไข : ตราสารภาครัฐต่างประเทศตามข้อ (2.2) และตราสารที เปลี ยนมือได้ตามข้อ (2.3) ต้องมีลักษณะดังต่อไปนี 
(1) เป็นตราสารขึ นทะเบียนในสมาคมตลาดตราสารหนี ไทย
(2) มีราคาที เหมาะสมตามที สมาคมตลาดตราสารหนี ไทยกําหนด หรือมีผู้แสดงตนต่อบุคคลทั วไปว่าพร้อมจะเสนอราคาซื อ
และรับซื อตราสารนั น ในราคาดังกล่าว (bid price แบบ firm quote) ตามจํานวนและวิธีการที สมาคมตลาดตราสารหนี ไทย
กําหนดอยู่เสมอ โดยได้ส่งสําเนาราคาแก่สมาคมตลาดตราสารหนี ไทยตลอดอายุของตราสารนั น และ
(3) เป็นตราสารที เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 
(ก) ในกรณีที เป็นตราสารภาครัฐต่างประเทศ ตราสารดังกล่าวต้องเป็นตราสารที มีอันดับความน่าเชื อถือของตราสารหรือของผู้
ออกตราสารอยู่ในอันดับที สามารถลงทุนได ้(investment grade) เว้นแต่ผู้ออกตราสารดังกล่าวเป็นรัฐวิสาหกิจตามกฎหมาย
ต่างประเทศ ตราสารนั นต้องมีอันดับความน่าเชื อถือของตราสารอยู่ในอันดับที สามารถลงทุนได ้(investment grade) เท่านั น
(ข) ในกรณีที ผู้ออกตราสารเป็นนิติบุคคลต่างประเทศ ตราสารนั นต้องมีอันดับความน่าเชื อถือของตราสารอยู่ในอันดับที 
สามารถลงทุนได ้(investment grade) 
(ค) ในกรณีที กองทุนลงทุนในตราสารอื นนอกเหนือจาก (ก) และ (ข) ในการเสนอขายครั งแรก หากตราสารดังกล่าวไม่มี
อันดับความน่าเชื อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับที สามารถลงทุนได ้(investment grade) ตราสารนั นต้อง
มีบริษัทจัดการไม่ต่ํากว่าสามรายเป็นผู้ซื อตราสารดังกล่าวเพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนภายใต้การจัดการ

3.12.1.2 ตราสารกึ งหนี กึ งทุน ได้แก่
(1) หุ้นกู้แปลงสภาพที เสนอขายในประเทศ ซึ งต้องมีลักษณะตามเงื อนไขในท้ายข้อ 3.12.1.1 (1) และ (2) ทั งนี ในกรณีที 
กองทุนลงทุนในหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวในการเสนอขายครั งแรก หุ้นกู้แปลงสภาพนั นต้องเป็นหุ้นกู้แปลงสภาพที มีอันดับ
ความน่าเชื อถืออยู่ในอันดับที สามารถลงทุนได ้(investment grade) หรือเป็นหุ้นกู้แปลงสภาพที มีบริษัทจัดการไม่ตํ่ากว่าสาม
รายเป็นผู้ซื อตราสารดังกล่าวเพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนภายใต้การจัดการ
ในกรณีที หุ้นกู้แปลงสภาพตามวรรคหนึ งมีการค้ําประกัน การค้ําประกันดังกล่าวต้องเป็นการค้ําประกันต้นเงินและดอกเบี ยเต็ม
จํานวนแบบไม่มีเงื อนไข
(2) หุ้นกู้แปลงสภาพที เสนอขายในต่างประเทศโดยมีผู้ออกเป็นนิติบุคคลที จัดตั งขึ นตามกฎหมายไทย

นอกจากนี ในการลงทุนในตราสารกึ งหนี กึ งทุนนั น ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 
(1) ในขณะที ลงทุน หรือได้มา มูลค่าของหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวมีมูลค่าสูงกว่าราคาตลาดของหุ้นที รองรับหุ้นกู้แปลงสภาพ
นั น (out of the money) 
(2) ในกรณีที มีการใช้สิทธิแปลงสภาพ ให้บริษัทจัดการขายหุ้นที ได้รับจากการแปลงสภาพนั นภายใน 30 วัน นับแต่วันที ได้หุ้น
ดังกล่าวมา
การใช้สิทธิแปลงสภาพตาม (2) หมายความว่า การแปลงสภาพแห่งสิทธิในหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้น ไม่ว่าการแปลงสภาพดัง
กล่าวจะเกิดจากการใช้สิทธิแปลงสภาพหรือเกิดจากข้อกําหนดบังคับการแปลงสภาพ

3.12.1.3 เงินฝากในสถาบันการเงินตามกฎหมายไทย

3.12.1.4 สัญญาซื อขายล่วงหน้าที มีตัวแปรเป็นอัตราแลกเปลี ยนเงิน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื อลดความเสี ยง (hedging) ตาม
หลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

3.12.1.5 หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์

3.12.1.6 ทรัพย์สินอื นที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กําหนดเพิ มเติมในอนาคต หรือทรัพย์สินอื นที มีลักษณะทํานองเดียว
กับ 3.12.1.1 – 3.12.1.5 โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

3.12.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในต่างประเทศ : 

บริษัทจัดการอาจลงทุนในทรัพย์สินในต่างประเทศเพื อกองทุนได้เทียบเท่ากับประเภททรัพย์สินในประเทศ โดยกรอบประเทศ
ที ลงทุนต้องมีคุณสมบัติดังนี 
1. มีการเสนอขายในประเทศที มีหน่วยงานกํากับดูแลเป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO หรือประเทศที มีตลาดหลักทรัพย์เป็น
สมาชิกของ WFE 
2. การลงทุนนั นต้องไม่ทําให้การจัดการกองทุนเบี ยงเบนไปจากวัตถุประสงค์ หรือนโยบายการลงทุนของกองทุนและไม่ทําให้
กองทุนขาดทุนเป็นมูลค่าสูงกว่ามูลค่าลงทุน
3. บริษัทจัดการต้องสามารถเข้าถึงข้อมูลเกี ยวกับหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินดังกล่าวเป็นภาษาอังกฤษผ่านระบบอินเตอร์เนตได้
4. มีข้อมูลทางด้านราคาที สะท้อนมูลค่ายุติธรรม โดยเป็นราคาที น่าเชื อถือ อ้างอิงได้ และสอดคล้องตามหลักวิชาการอันเป็นที 
ยอมรับในระดับสากล
5. มีการคุ้มครองประโยชน์ของผู้ลงทุน (investor protection) ที ถือได้ว่าเทียบเท่ากับการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที 
มีลักษณะคล้ายกันในประเทศไทย
6. ลักษณะอื นใดที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจกําหนดเพิ มเติม

3.12.2.1 ตราสารแห่งหนี ต่างประเทศ ได้แก่ หลักทรัพย์หรือตราสารที ออกโดยบุคคลต่างประเทศ และเสนอขายในต่าง
ประเทศ
(1) ตราสารภาครัฐต่างประเทศ อันได้แก่
(1.1) พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี ที รัฐบาลต่างประเทศ องค์การหรือหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศหรือองค์การระหว่าง
ประเทศเป็นผู้ออก หรือผู้ค้ําประกัน
(1.2) พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี ที รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายต่างประเทศเป็นผู้ออก หรือผู้ค้ําประกัน
(2) ตราสารแห่งหนี ภาคเอกชน อันได้แก่ ตราสารแห่งหนี ที ออกโดยนิติบุคคลต่างประเทศ ทั งนี ผู้ลงทุนต้องสามารถเข้าถึง
ข้อมูลเกี ยวกับตราสารแห่งหนี ดังกล่าวเป็นภาษาอังกฤษผ่านระบบอินเตอร์เนตด้วย
(3) ตราสารแห่งหนี อื น อันได้แก่ หน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที เป็นกองทุนรวมตราสารแห่งหนี หรือกองทุนรวมอื น
ที มีนโยบายการลงทุนเฉพาะเงินฝาก ตราสารแห่งหนี หรือทรัพย์สินอื นที สํานักงานให้ความเห็นชอบให้ลงทุนได้ เช่น กองทุน
รวมตลาดเงิน เป็นต้น ซึ งต้องเป็นไปตามเงื อนไขที สํานักงานคณะกํารรมการ ก.ล.ต.ประกาศกําหนด ดังต่อไปนี 
(3.1) ต้องเป็นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที อยู่ภายใต้การกํากับดูแลของหน่วยงานกํากับดูแล
ด้านหลักทรัพย์และตลาดซื อขายหลักทรัพย์ที เป็นสมาชิกสามัญของ International Organizations of Securities 
Commission (IOSCO) หรือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที มีการซื อขายในตลาดซื อขายหลักทรัพย์
ที เป็นสมาชิกของ World Federations of Exchange (WFE) 
(3.2) ต้องเป็นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที มีทรัพย์สินที ลงทุนเป็นประเภทและชนิดเดียวกับ
ทรัพย์สินที กองทุนอาจลงทุนหรือมีไว้ได้ เว้นแต่เป็นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที มีนโยบาย
การลงทุนในทองคําโดยตรง
(3.3) ในกรณีที เป็นการลงทุนหรือมีไว้เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป (retail fund) กองทุน
สํารองเลี ยงชีพ หรือกองทุนส่วนบุคคลรายย่อย หน่วยลงทุนที จะลงทุนหรือมีไว้ได้ ต้องเป็นหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมต่างประเทศที จัดตั งขึ นเพื อผู้ลงทุนทั วไปเช่นกัน
(3.4) ต้องไม่ใช่หน่วยลงทุนของกองทุนรวมประเภทเฮ็ดจ์ฟันด ์(hedge fund)

3.12.2.2 ตราสารหนี ที มีลักษณะคล้ายเงินฝาก ได้แก่ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน บัตรเงินฝาก หรือหุ้นกู้ระยะสั นที 
ออกโดยสถาบันการเงินต่างประเทศ ที ตั งอยู่ในประเทศที กองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินต่างประเทศ ทั งนี ให ้
หมายรวมถึงการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงิน (money market fund) ในต่างประเทศด้วย โดยการ
มีไว้ซึ งเงินฝากหรือตราสารดังกล่าวต้องมีวัตถุประสงค์เพื ออํานวยความสะดวกหรือป้องกันปัญหาในการดําเนินงานใน
ต่างประเทศของกองทุน เช่น เพื อรอการลงทุน หรือเพื อชําระค่าใช้จ่าย หรือเพื อรักษาสภาพคล่องของกองทุนเป็นต้น

3.12.2.3 สัญญาซื อขายล่วงหน้าที มีวัตถุประสงค์ เพื อการลดความเสี ยง (hedging) ตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

3.12.2.4 เงินฝากในสถาบันการเงินต่างประเทศ

3.13.2.5 ใบแสดงสิทธิในประโยชน์ที เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงที มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นพันธบัตร หรือหุ้นกู้ที มิใช่หุ้นกู้อนุพันธ์

3.12.2.6 หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และตราสารของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศ

3.12.2.7 ทรัพย์สินอื นที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กําหนดเพิ มเติมในอนาคตหรือทรัพย์สินอื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับ
ข้อ 3.12.2.1 3.12.2.6 โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน

3.13. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม : 

3.13.1. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นในประเทศ : 

บริษัทจัดการจะลงทุนหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื นเพื อเป็นทรัพย์สินของ
กองทุนรวม ตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนดดังต่อไปนี ในกรณีที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศแก้ไขเปลี ยนแปลงอัตราส่วนการลงทุน
บริษัทจัดการจะลงทุนให้เป็นไปตามประกาศที แก้ไขด้วย

3.13.1.1 บริษัทจัดการอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินดังต่อไปนี เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม โดยไม่จํากัดอัตราส่วน
(1) ตราสารภาครัฐไทย
(2) ตราสารภาครัฐต่างประเทศตามข้อ 3.12.1.2 (2.2) ที มีอันดับความน่าเชื อถืออยู่ในสองอันดับแรก หรือสัญญาซื อขายล่วง
หน้าที มีสินค้าเป็นตราสารดังกล่าว

ในกรณีของกองทุนรวมเปิด มูลค่าของตราสารภาครัฐต่างประเทศตามข้อ (2) เมื อรวมกันแล้วต้องไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่า
ตราสารนั นในแต่ละรุ่น เว้นแต่เป็นกองทุนรวมเปิดที มีการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งล่วงหน้าซึ งระบุเวลาแน่นอน
(auto redemption) 

3.13.1.2 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งตราสารภาครัฐต่างประเทศที นอกเหนือจากข้อ 3.13.1.1 (2) หรือสัญญาซื อขาย
ล่วงหน้าที มีสินค้าเป็นตราสารดังกล่าว เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนได้ โดยมีมูลค่ารวมกันทั งสิ นเมื อคํานวณเฉพาะผู้ออกหรือ
ผู้เป็นคู่สัญญารายนั น ไม่เกินร้อยละ 35 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

การคํานวณอัตราส่วนตามวรรคหนึ ง ให้นับตราสารตามวรรคหนึ งและทรัพย์สินทุกประเภทที ผู้ออกหรือผู้เป็นคู่สัญญารายดัง
กล่าวเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญา ซึ งกองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินเหล่านั น
รวมในอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าวด้วย
ในกรณีของกองทุนรวมเปิด มูลค่าของตราสารภาครัฐต่างประเทศตามวรรคหนึ ง ต้องไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าตราสารนั นใน
แต่ละรุ่น เว้นแต่เป็นกองทุนรวมเปิดที มีการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งล่วงหน้าซึ งระบุเวลาแน่นอน (auto
redemption) 

3.13.1.3 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินดังต่อไปนี ซึ งธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น ธนาคารพาณิชย์
หรือบริษัทเงินทุนรายใดเป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญา เพื อเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนได้ โดยมีมูลค่ารวมกันทั งสิ นเมื อคํานวณเฉพาะธนาคารหรือบริษัทเงินทุนรายนั น ไม่เกินร้อยละ 25 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
(1) ตราสารแห่งหนี ในประเทศ ตามข้อ 13.2.1.1
(2) ตราสารกึ งหนี กึ งทุน ตามข้อ 13.2.1.2 
(3) เงินฝากในสถาบันการเงินตามกฎหมายไทย ตามข้อ 13.2.1.3
(4) สัญญาซื อขายล่วงหน้าตามข้อ 3.12.1.4 ที คู่สัญญามี อันดับความน่าเชื อถืออยู่ในอันดับที สามารถลงทุนได ้(investment
grade)
การคํานวณอัตราส่วนตามวรรคหนึ ง ให้นับตราสารตามวรรคหนึ งและทรัพย์สินตามข้อ 3.13.1.7 (1) ที ธนาคารหรือบริษัทเงิน
ทุนดังกล่าวเป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญา ซึ งกองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้รวมใน
อัตราส่วนดังกล่าว โดยในกรณีของธนาคารพาณิชย์หากธนาคารพาณิชย์นั นเป็นสาขาของธนาคารต่างประเทศให้นําทรัพย์สินที 
นาคารต่างประเทศดังกล่าวเป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้อาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ําประกันหรือคู่สัญญา ซึ งกองทุนได้ลงทุนหรือมี
ไว้รวมในอัตราส่วนดังกล่าวด้วย

ทั งนี ในกรณีที กองทุนมีเงินฝากในนิติบุคคลตามวรรคหนึ ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื อการดําเนินงานของกองทุน มิให้นับมูลค่าของ
เงินฝากดังกล่าวรวมในอัตราส่วนตามวรรคหนึ ง

3.13.1.4 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินดังต่อไปนี ที บุคคลใดเป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลัก
หลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญา เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนได้ โดยมีมูลค่ารวมกันทั งสิ นเมื อคํานวณเฉพาะผู้ออก ผู้สั งจ่าย
ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญารายนั น ไม่เกินร้อยละ 25 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
(1) ตราสารแห่งหนี ในประเทศตามข้อ 3.12.1.1 
(2) ตราสารกึ งหนี กึ งทุนตามข้อ 3.12.1.3 
(3) สัญญาซื อขายล่วงหน้า ตามข้อ 3.12.1.4 ที คู่สัญญามีอันดับความน่าเชื อถืออยู่ในอันดับที สามารถลงทุนได ้(investment
grade) 
ตราสารแห่งหนี ตาม (1) มิให้หมายความรวมถึงหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที ถูกจัดให้เป็นตราสารแห่งหนี ตามข้อ 3.12.1.1

3.13.1.5 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินที กลุ่มกิจการใดเป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้คํ้า
ประกัน หรือคู่สัญญา เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนได้ โดยมีมูลค่ารวมกันทั งสิ นของกลุ่มกิจการนั นไม่เกินอัตราอย่างใดอย่าง
หนึ งดังต่อไปนี แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า
(1) ร้อยละสามสิบของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน
(2) อัตราที คํานวณได้จากนํ้าหนักของกลุ่มกิจการดังกล่าวในตัวชี วัด (benchmark) ของกองทุนนั นรวมกับร้อยละสิบของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนนั น ทั งนี ตัวชี วัดดังกล่าวต้องเป็นดัชนีหรือองค์ประกอบของดัชนี ที มีการเผยแพร่อย่างกว้างขวาง
และสอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนั น

3.13.1.6 การลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินที บริษัทในกลุ่มกิจการใดเป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย หรือคู่สัญญา เพื อเป็นทรัพย์สินของกอง
ทุน หากทรัพย์สินดังกล่าวเป็นองค์ประกอบที ใช้ในการคํานวณตัวชี วัด (benchmark) ของกองทุนนั น บริษัทจัดการอาจลงทุน
หรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินดังกล่าวโดยมีมูลค่ารวมกันทั งสิ นเมื อคํานวณเฉพาะผู้ออก ผู้สั งจ่าย หรือคู่สัญญารายนั น ไม่เกินอัตราที 
คํานวณได้จากนํ้าหนักของทรัพย์สินดังกล่าวในตัวชี วัดรวมกับร้อยละสิบของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั งนี เฉพาะใน
กรณีที อัตราดังกล่าวสูงกว่าอัตราส่วนที กําหนดไว้ในข้อ 3.13.1.3 และข้อ 3.13.1.4 แล้วแต่กรณี
มิให้นําความในข้อ 3.13.1.3 และข้อ 3.13.1.4 มาใช้บังคับกับกรณีตามวรรคหนึ ง

3.13.1.7 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินอื นนอกเหนือจากกรณีที กําหนดไว้ในข้อ 3.13.1.2 ข้อ 3.13.1.3 และ
ข้อ 3.13.1.4 เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมตามอัตราส่วนดังต่อไปนี 
(1) การลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินดังกล่าวซึ งบุคคลใดเป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่
สัญญา ต้องมีมูลค่ารวมกันทั งสิ นเมื อคํานวณเฉพาะผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญา
รายนั น ไม่เกินร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
(2) การลงทุนในหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินตาม (1) เมื อคํานวณรวมทุกบุคคลที เป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง
ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญาแล้วต้องมีมูลค่ารวมกันทั งสิ นไม่เกินร้อยละ15 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

3.13.1.8 ในกรณีของกองทุนรวม ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมลงทุนหรือมีไว้ซึ งเงินฝาก บัตรเงินฝาก ตั วแลกเงิน หรือตั ว
สัญญาใช้เงิน ที ธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ บรรษัทตลาดรอง
สินเชื อที อยู่อาศัย หรือสถาบันการเงินที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น เป็นผู้ออกหรือคู่สัญญา เป็นจํานวนที มีมูลค่ารวมโดยเฉลี ย
ในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 45 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

อัตราส่วนตามวรรคหนึ งมิให้นํามาใช้บังคับกับกองทุนรวมที มีการกําหนดอายุโครงการตั งแต่หนึ งปีขึ นไป ทั งนี เฉพาะในระยะ
เวลาหกเดือนก่อนวันครบกําหนดอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม
ในกรณีที เงินฝากหรือตราสารแห่งหนี ที มีลักษณะคล้ายเงินฝากที กองทุนรวมลงทุนในหรือมีไว้เกินอัตราส่วนที กําหนดตามวรรค
หนึ ง ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินดังกล่าวให้มีมูลค่ารวมโดยเฉลี ยไม่เกินร้อยละ 45 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมภายในสามสิบวันนับแต่วันสิ นรอบปีบัญชีนั น ทั งนี ให้คํานวณอัตราส่วนการลงทุนหรือมีไว้ซึ ง
ทรัพย์สินดังกล่าวโดยเฉลี ยตั งแต่วันแรกของรอบปีบัญชีนั นจนถึงวันที ทรัพย์สินนั นมีมูลค่าเป็นไปตามอัตราส่วนดังกล่าว

เมื อบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ปฏิบัติตามวรรคสามแล้ว ให้บริษัทรายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมทราบภายใน
วันทําการถัดจากวันที ทรัพย์สินนั นมีมูลค่ารวมโดยเฉลี ยไม่เกินร้อยละ 45 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม เพื อให้ผู้
ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ตรวจสอบการปฏิบัติดังกล่าว ทั งนี บริษัทต้องดําเนินการให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน
รวมแจ้งให้สํานักงานทราบภายในห้าวันนับแต่วันที ได้รับรายงานจากบริษัทด้วย

หากบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถปฏิบัติตามวรรคสามได้ สํานักงานอาจสั งให้บริษัทเลิกกองทุนรวมนั น

3.13.1.9 ในกรณีที มีเหตุจําเป็นและสมควร เพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนอันเนื องมาจากปัญหาความผันผวน
(fluctuation) ของตลาดเงินและตลาดทุนในวงกว้างในรอบปีบัญชีใด บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจขอผ่อนผันต่อสํานักงาน
เพื อไม่ต้องนําการลงทุนในหรือมีไว้ซึ งเงินฝาก บัตรเงินฝาก ตั วแลกเงิน หรือตั วสัญญาใช้เงิน ในช่วงเวลาที เกิดความผันผวนดัง
กล่าวมารวมคํานวณอัตราส่วนการลงทุนตามข้อ 3.13.1.8 ได้สําหรับรอบปีบัญชีนั น

3.13.1.10 บริษัทจัดการอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ งสัญญาซื อขายล่วงหน้า ที มีวัตถุประสงค์เพื อการลดความเสี ยง (hedging)
เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนได้ โดยไม่เกินมูลค่าความเสี ยงทั งหมดที กองทุนมีอยู่

3.13.1.11 การคํานวณมูลค่าการลงทุนหรือมีไว้ซึ งสัญญาซื อขายล่วงหน้าเพื อการคํานวณอัตราส่วนการลงทุน ตามข้อ
3.13.1.2 ข้อ 3.13.1.3 และข้อ 3.13.1.4 ให้นับมูลค่าที คู่สัญญาอีกผ่ายหนึ งมีหน้าที ต้องชําระตามสัญญาซื อขายล่วงหน้า รวม
คํานวณในอัตราส่วนของบุคคลที เป็นคู่สัญญาดังกล่าว เว้นแต่กรณีที กองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้ซึ งสัญญานั น ในศูนย์ซื อขาย
สัญญาซื อขายล่วงหน้า บริษัทจัดการไม่ต้องคํานวณมูลค่าและอัตราส่วนตามที กําหนดในข้อดังกล่าว

3.13.1.12 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนได้
โดยมีมูลค่าไม่เกินร้อยละ 25 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

3.13.1.13 บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งหน่วยลงทุนและใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหน่วยลงทุนเพื อเป็น
ทรัพย์สินของกองทุนรวมได้ ไม่เกินอัตราส่วนดังต่อไปนี ทั งนี การลงทุนดังกล่าวไม่รวมถึงหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย์
(1) ลงทุนหรือมีไว้ซึ งหน่วยลงทุนและใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหน่วยลงทุนของแต่ละกองทุนรวมที บริษัทจัดการอื นเป็นผู้รับ
ผิดชอบดําเนินการ ไม่เกินร้อยละ 25 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของแต่ละกองทุนรวมที บริษัทจัดการเป็นผู้รับผิดชอบดําเนินการ
(2) ลงทุนหรือมีไว้ซึ งหน่วยลงทุนและใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหน่วยลงทุนของทุกกองทุนรวมที บริษัทจัดการอื นเป็นผู้รับผิด
ชอบดําเนินการ ไม่เกินร้อยละ 25 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของแต่ละกองทุนรวมที บริษัทจัดการเป็นผู้รับผิดชอบดําเนินการ

3.13.1.14 บริษัทจัดการอาจทําธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืนในนามกองทุนได้ โดยมีมูลค่าธุรกรรมรวมกันทั งสิ นไม่เกิน
ร้อยละ 25 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

3.13.1.15 การลงทุนในหรือมีไว้ซึ งธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืน ให้บริษัทจัดการคํานวณอัตราส่วนการลงทุนตาม
ข้อ3.13.1.3 และ 3.13.1.4 ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 
(1) ในกรณีที มูลค่ารวมของหลักทรัพย์ หรือตราสารแห่งหนี ที ซื อและที โอนมาเพื อดํารงมูลค่าธุรกรรมตามประกาศกําหนด (ถ้า
มี) ณ สิ นวันไม่น้อยกว่ามูลค่าธุรกรรม ให้นําหลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนี ดังกล่าวมาคํานวณอัตราสาวนการลงทุนเท่ากับ
มูลค่าธุรกรรม ทั งนี บริษัทจัดการไม่ต้องนําธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืนมาคํานวณอัตราส่วนการลงทุนที คู่สัญญา
(2) ในกรณีมูลค่ารวมของหลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนี ที ซื อและที โอนมาเพื อดํารงมูลค่าธุรกรรมตามประกาศกําหนด (ถ้าม)ี 
ณ สิ นวัน น้อยกว่ามูลค่าธุรกรรม ให้คํานวณอัตราส่วนการลงทุนดังต่อไปนี 
(ก) นําหลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนี ดังกล่าวมาคํานวณอัตราส่วนการลงทุนเท่ากับมูลค่าหลักทรัพย์ หรือตราสารแห่งหนี นั น
ตามราคาตลาด และ
(ข) นําธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืนมาคํานวณอัตราส่วนการลงทุนที คู่สัญญาเท่ากับส่วนต่างของมูลค่าธุรกรรมกับมูลค่า
หลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนี นั นตามราคาตลาด
(3) ในกรณีเป็นธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืนตามสัญญาที มีข้อกําหนดให้คํานวณมูลค่าหลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนี ที 
ซื อและมูลค่าธุรกรรมรวมเป็นยอดสุทธิของธุรกรรมทั งหมดที กองทุนมีอยู่กับคู่สัญญารายเดียวกัน และที สัญญากําหนดให้
สามารถบังคับชําระหนี ตามธุรกรรมใดธุรกรรมหนึ งจากหลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนี ที ซื อหรือทรัพย์สินที โอนเพื อดํารงมูลค่า
ธุรกรรมตามประกาศกําหนด (ถ้ามี) ของธุรกรรมอื นได้ ให้คํานวณอัตราส่วนการลงทุนดังนี 
(ก) ในกรณีที มูลค่ารวมของหลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนี ที ซื อและที โอนมา เพื อดํารงมูลค่าธุรกรรมตามประกาศกําหนด (ถ้า
มี) ณ สิ นวันของแต่ละธุรกรรม มีมูลค่าไม่น้อยกว่ามูลค่าธุรกรรมแต่ละธุรกรรมนั น ให้คํานวณอัตราสาวนการลงทุนตามหลัก
เกณฑ์ในข้อ (1) 
(ข) ในกรณีที มูลค่ารวมของหลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนี ที ซื อและที โอนมา เพื อดํารงมูลค่าธุรกรรมตามประกาศกําหนด(ถ้า
มี) ณ สิ นวันของแต่ละธุรกรรม มีมูลค่าน้อยกว่ามูลค่าธุรกรรมแต่ละธุรกรรม ให้คํานวณอัตราส่วนการลงทุนตามหลักเกณฑ์ใน
ข้อ (2) 
(ค) ในกรณีที บางธุรกรรมที มูลค่ารวมของหลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนี ที ซื อและที โอนมาเพื อดํารงมูลค่าธุรกรรมตามประกาศ
กําหนด (ถ้ามี) ณ สิ นวันน้อยกว่ามูลค่าธุรกรรม ให้บริษัทจัดการนําหลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนี ที ซื อของธุรกรรม ที มูลค่า
รวมของหลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนี ที ซื อและที โอนมา เพื อดํารงมูลค่าธุรกรรมตามประกาศกําหนด (ถ้าม)ี ณ สิ นวันไม่น้อย
กว่ามูลค่าธุรกรรม มาคํานวณอัตราส่วนการลงทุนเพิ มเติมเพื อชดเชยส่วนต่างของมูลค่าธุรกรรมกับมูลค่ารวมของหลักทรัพย์
หรือตราสารแห่งหนี ที ซื อและที โอนมา เพื อดํารงมูลค่าธุรกรรมตามประกาศกําหนด (ถ้ามี) ณ สิ นวันของธุรกรรมแรก ทั งนี หาก
ภายหลังการชดเชยส่วนต่างข้างต้น มูลค่าสุทธิของทุกหลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนี ที ซื อโดยมีสัญญาขายคืนยังคงน้อยกว่า
มูลค่าสุทธิของทุกธุรกรรม ให้นําธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืนมาคํานวณอัตราส่วนการลงทุนที คู่สัญญาเท่ากับส่วนต่าง
ดังกล่าว

3.13.1.16 บริษัทจัดการอาจทําธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ของกองทุนได้ โดยมีมูลค่าธุรกรรมรวมกันทั งสิ นไม่เกินร้อยละ
25 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั งนี การคํานวณมูลค่าธุรกรรมดังกล่าว ให้บริษัทจัดการคํานวณโดยใช้มูลค่าหลัก
ทรัพย์ที ให้ยืม รวมผลประโยชน์ที พึงได้รับจนถึงวันที คํานวณมูลค่าธุรกรรมดังกล่าว

ในกรณีที ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ในขณะที กองทุนเข้าทําธุรกรรม มีมูลค่าไม่เกินอัตราส่วนที กําหนดในวรรคหนึ ง หากต่อ
มาธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์นั นมีมูลค่าเกินอัตราส่วนดังกล่าวโดยมิได้เกิดจากการทําธุรกรรมเพิ มเติม บริษัทจัดการจะยังคง
มีไว้ซึ งธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ดังกล่าวต่อไปก็ได้

ให้บริษัทจัดการจัดทํารายงานโดยระบุวันที ทรัพย์สินนั นมีมูลค่าเกินอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดพร้อมสาเหตุ และส่งรายงาน
ดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมทราบภายในสามวันทําการนับแต่วันที ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์นั นมีมูลค่า
เกินอัตราส่วนที กําหนด พร้อมทั งจัดทําสําเนารายงานดังกล่าวไว้ที บริษัทจัดการเพื อให้สํานักงานสามารถตรวจสอบได้

3.13.1.17 ให้บริษัทจัดการคํานวณอัตราส่วนการลงทุนหรือมีไว้ซึ งใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิง
ไทย หน่วยลงทุนของกองทุนรวมพันธบัตรเอเชีย หรือธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 
(1) ในกรณีของใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย ให้นับมูลค่าของหลักทรัพย์อ้างอิงของใบแสดง
สิทธิดังกล่าว รวมในอัตราส่วนสําหรับหลักทรัพย์อ้างอิงดังกล่าวที กําหนดในโครงการนี โดยถือเสมือนหนึ งว่ากองทุนได้ลงทุน
หรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์อ้างอิงนั นโดยตรง ทั งนี บริษัทจัดการอาจไม่นับมูลค่าของใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที เกิดจากหลัก
ทรัพย์อ้างอิงไทยรวมในอัตราส่วนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญาที กําหนดตามข้อ 3.13.1.2 3.13.1.3 3.7.1.4
และข้อ 3.13.1.7 ก็ได้

มูลค่าของหลักทรัพย์อ้างอิงที นํามาคํานวณรวมในอัตราส่วนตามวรรคหนึ งให้มีมูลค่าเท่ากับมูลค่าใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์
ที เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทยที กองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้

(2) ในกรณีของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมพันธบัตรเอเชียบริษัทจัดการจะคํานวณอัตราส่วนการลงทุนโดยวิธีใดวิธีหนึ งดังต่อ
ไปนี 
(ก) นับมูลค่าของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมพันธบัตรเอเชียที กองทุนได้ลงทุนในหรือมีไว้ซึ งหน่วยลงทุนดังกล่าว หรือ
(ข) นับมูลค่าของทรัพย์สินที กองทุนรวมพันธบัตรเอเชียดังกล่าวลงทุนหรือมีไว้ รวมในอัตราส่วนสําหรับทรัพย์สินที กําหนดไว้
ในโครงการนี โดยถือเสมือนหนึ งว่ากองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินนั นโดยตรง
(3) ในกรณีของธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ บริษัทจัดการจะคํานวณอัตราส่วนการลงทุนใน หรือมีไว้ซึ งการให้ยืมหลักทรัพย์
โดยให้นับมูลค่าทรัพย์สินที ให้ยืมรวมในอัตราส่วนสําหรับหลักทรัพย์ที กําหนดไว้ในข้อ 3.13.1.2 3.13.1.3 3.13.1.4 และ
3.13.1.7 โดยถือเสมือนหนึ งว่ากองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์นั นอยู่ ทั งนี บริษัทจัดการอาจไม่นับรวมในอัตราส่วนที 
คํานวณตามคู่สัญญาที กําหนดตามข้อ 3.13.1.2 3.13.1.3 3.13.1.4 และ 3.13.1.7 ก็ได้

3.13.1.18 ในการคํานวณอัตราส่วนตามข้อ 3.13.1.2 และ ข้อ 3.13.1.3 ให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี รวม
ทั งเงื อนไขตามข้อ 3.13.1.18 ด้วย
(1) ในกรณีที ทรัพย์สินดังกล่าวมีผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกัน บริษัทจัดการจะคํานวณอัตราส่วนที ผู้ออก
ทรัพย์สินหรือผู้ที เป็นคู่สัญญาดังกล่าว หรือคํานวณอัตราส่วนผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกัน แล้วแต่กรณีก็ได้
(2) ในกรณีที ทรัพย์สินมีบุคคลมากกว่าหนึ งรายเป็นผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกัน บริษัทจัดการจะเลือก
คํานวณอัตราส่วนที ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกันรายใดรายหนึ งก็ได้

3.13.1.19 การคํานวณอัตราส่วนที ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกันตามข้อ 3.13.1.14 จะทําได้ต่อเมื อบุคคลดัง
กล่าวได้ทําการรับรองตลอดไป รับอาวัลทั งจํานวน สลักหลังโอนประเภทมีสิทธิไล่เบี ยโดยไม่มีข้อกําหนดลบล้างหรือจํากัด
ความรับผิดของผู้สลักหลัง หรือค้ําประกันต้นเงินและดอกเบี ยเต็มจํานวนแบบไม่มีเงื อนไข

3.13.1.20 ในกรณีที ตราสารแห่งหนี หรือ ตราสารกึ งหนี กึ งทุน ในขณะที ลงทุนหรือในขณะที ได้มาเป็นทรัพย์สินของกองทุน มี
มูลค่าไม่เกินอัตราส่วนที กําหนดข้างต้น หากต่อมาตราสารแห่งหนี หรือตราสารกึ งหนี กึ งทุนนั น มีมูลค่าเกินอัตราส่วนดังกล่าว
โดยสาเหตุถูกปรับลดอันดับความน่าเชื อถือ ให้บริษัทดําเนินการแก้ไขอัตราส่วนให้เป็นไปตามที กําหนด ภายใน 30 วันนับแต่
วันที มีการประกาศให้ทราบถึงเหตุดังกล่าว เว้นแต่ในกรณีที มีเหตุจําเป็นและสมควรโดยได้รับผ่อนผันจากสํานักงาน

3.13.1.21 ในกรณีที ทรัพย์สินในขณะที ลงทุนหรือในขณะที ได้มาเป็นทรัพย์สินของกองทุน มีมูลค่าไม่เกินอัตราส่วนที กําหนด
ข้างต้น หากต่อมามีมูลค่าเกินอัตราส่วนดังกล่าวจากการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น บริษัทจัดการจะยังคงมีไว้ซึ งทรัพย์สินดัง
กล่าวต่อไป ก็ได้ให้บริษัทจัดการจัดทํารายงานโดยระบุชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินตามวรรคหนึ ง และ
วันที ทรัพย์สินนั นมีมูลค่าเกินอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดพร้อมสาเหตุ และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกอง
ทุนรวมทราบ ภายในสามวันทําการนับแต่วันที ทรัพย์สินนั นมีมูลค่าเกินอัตราส่วนที กําหนด พร้อมทั งจัดทําสําเนารายงานดัง
กล่าวไว้ที บริษัทจัดการ เพื อให้สํานักงานสามารถตรวจสอบได้

3.13.1.22 ในกรณีที การรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นเป็นผลให้กองทุนรวมเป็นผู้ถือหุ้นที บริษัทใดเป็นผู้ออก เพื อเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนรวม เมื อรวมกันทุกกองทุนรวมที บริษัทจัดการเป็นผู้รับผิดชอบดําเนินการเกินกว่าร้อยละ 25 ของจํานวนหุ้นที 
จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของบริษัทนั น บริษัทจัดการจะดําเนินการตามประกาศที สน. 24/2552 เรื อง การลงทุนและการมีไว้
เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุน ลงวันที  28 กรกฎาคม 2552 ดังนี คือ
(1) ปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศที กําหนดให้บริษัทจัดการสามารถรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นได้
(2) งดเว้นการใช้สิทธิออกเสียงในหุ้นจํานวนที เกินอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าว เว้นแต่กรณีที มีเหตุ
จําเป็นและสมควรโดยได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน และ
(3) กรณีที เป็นหุ้นของบริษัทจดทะเบียน และการได้มาซึ งหุ้นของบริษัทดังกล่าว เป็นผลให้กองทุนได้มา หรือเป็นผู้ถือหุ้นของ
บริษัทนั นจนถึงหรือข้ามจุดที ต้องทําคําเสนอซื อ บริษัทจัดการต้องดําเนินการเพื อให้ได้รับการยกเว้นการทําคําเสนอซื อโดย
การลดสัดส่วนการถือหุ้นหรือลดการมีอํานาจควบคุม หรือยื นคําขอผ่อนผันการทําคําเสนอซื อ ตามประกาศคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื อครอบงํากิจการ ทั งนี การ
ลดสัดส่วนการถือหุ้นดังกล่าว ให้บริษัทจัดการลดสัดส่วนตามสัดส่วนของหุ้นของบริษัทจดทะเบียนที แต่ละกองทุนได้มาจาก
การรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น

3.13.1. 23 ในกรณีที ทรัพย์สินในขณะที ลงทุนหรือในขณะที ได้มาเป็นทรัพย์สินของกองทุน มีมูลค่าไม่เกินอัตราส่วนที กําหนด
ข้างต้น หากต่อมามีมูลค่าเกินอัตราส่วนดังกล่าวโดยไม่เข้าลักษณะตามข้อ 3.13.1.6 ข้อ 3.13.1.17  19 และการเกิน
อัตราส่วนดังกล่าวมิได้เกิดจากการลงทุนหรือได้ทรัพย์สินมาเพิ มเติม บริษัทจัดการจะยังคงมีไว้ซึ งทรัพย์สินดังกล่าวต่อไปก็ได้

ให้บริษัทจัดการจัดทํารายงานโดยระบุชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินตามวรรคหนึ ง และวันที ทรัพย์สินนั น
มีมูลค่าเกินอัตราส่วนที กําหนดพร้อมสาเหตุ และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ทราบภายในสามวัน
ทําการ
นับแต่วันที ทรัพย์สินนั นมีมูลค่าเกินอัตราส่วนที กําหนด พร้อมทั งจัดทําสําเนารายงานดังกล่าวไว้ที บริษัทจัดการเพื อให้สํานักงาน
สามารถตรวจสอบได้

3.13.1.24 ข้อจํากัดการลงทุนข้างต้นจะไม่นํามาบังคับใช้ในกรณีที ปรากฏเหตุตามหัวข้อ “การเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม”
และบริษัทจัดการต้องดําเนินการเพื อเลิกกองทุนตามหัวข้อ “การดําเนินการของบริษัทจัดการเมื อเลิกกองทุนรวม”

สรุปอัตราส่วนการลงทุน : 

1. Total noninvestment grade : ลงทุนไม่เกินร้อยละ 100.00 
2. Noninvestment grade company limit : ลงทุนไม่เกินร้อยละ 25.00 
3. Investment grade company limit : ลงทุนไม่เกินร้อยละ 25 
4. Financial institution company limit : ลงทุนไม่เกินร้อยละ 25 
5. Individual fund limit : ลงทุนไม่เกินร้อยละ 25.00 
6. Total fund limit : ลงทุนไม่เกินร้อยละ 25.00 

3.13.2. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นในต่างประเทศ : 

สําหรับกองทุนที มีการลงทุนหรือเข้าเป็นคู่สัญญาในต่างประเทศ ให้บริษัทจัดการลงทุนหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นเพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุน ตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดดังต่อไปนี เพิ มเติมด้วย ทั งนี อัตราส่วนที คํานวณ
ตามประเภททรัพย์สิน ข้อกําหนดในการคํานวณอัตราส่วน และการดําเนินการเมื อมีเหตุที ทําให้ไม่เป็นไปตาม
อัตราส่วน ให้เป็นไปตามที กําหนดในข้อ 3.13.1. โดยอนุโลม

3.13.2.1 บริษัทจัดการอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินดังต่อไปนี เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม โดยไม่จํากัดอัตราส่วน
(1) เงินฝากในสถาบันการเงินต่างประเทศหรือตราสารหนี ที มีลักษณะคล้ายเงินฝากในต่างประเทศตามข้อ 3.12.2.2 ที มี
วัตถุประสงค์เพื อการดําเนินงาน
(2) ตราสารภาครัฐต่างประเทศตามข้อ 3.12.2.1 (1) ที มีอันดับความน่าเชื อถืออยู่ในสองอันดับแรก หรือสัญญาซื อขายล่วง
หน้าที มีสินค้าเป็นตราสารดังกล่าว
ในกรณีของกองทุนรวมเปิด มูลค่าของตราสารภาครัฐต่างประเทศตามข้อ (2) เมื อรวมกันแล้วต้องไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่า
ตราสารนั นในแต่ละรุ่น เว้นแต่เป็นกองทุนรวมเปิดที มีการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งล่วงหน้าซึ งระบุเวลาแน่นอน
(auto redemption) 

3.13.2.2 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งตราสารภาครัฐต่างประเทศที นอกเหนือจากข้อ 3.13.2.1 (2)หรือสัญญาซื อขาย
ล่วงหน้าที มีสินค้าเป็นตราสารดังกล่าว เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนได้โดยมีมูลค่ารวมกันทั งสิ นเมื อคํานวณเฉพาะผู้ออกหรือผู้
เป็นคู่สัญญารายนั น ไม่เกินร้อยละ 35 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั งนี ให้นับรวมกับอัตราส่วนการลงทุนในประเทศ
ด้วย

ในกรณีของกองทุนรวมเปิด มูลค่าของตราสารภาครัฐต่างประเทศตามวรรคหนึ ง ต้องไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าตราสารนั นใน
แต่ละรุ่น เว้นแต่เป็นกองทุนรวมเปิดที มีการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งล่วงหน้าซึ งระบุเวลาแน่นอน (auto
redemption) 

การคํานวณอัตราส่วนตามวรรคหนึ ง ให้นับตราสารตามวรรคหนึ งและทรัพย์สินทุกประเภทที ผู้ออกหรือผู้เป็นคู่สัญญารายดัง
กล่าวเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญา ซึ งกองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินเหล่านั น
รวมในอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าวด้วย

3.13.2.3 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งเงินฝากในสถาบันการเงินต่างประเทศที มีอันดับความน่าเชื อถืออยู่ในอันดับที 
สามารถลงทุนได้ โดยมีมูลค่ารวมกันทั งสิ นเมื อคํานวณเพาะสถาบันการเงินต่างประเทศรายนั น ไม่เกินร้อยละ 25 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

การคํานวณอัตราส่วนตามวรรคหนึ ง ให้นับมูลค่าของทรัพย์สินที กองทุนลงทุนหรือมีไว้ดังต่อไปนี รวมในอัตราส่วนดังกล่าว
1. ทรัพย์สินตามข้อ 3.13.2.4 วรรคหนึ ง และข้อ3.13.2.7 (1) ที สถาบันการเงินต่างประเทศรายเดียวกันเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู ้
รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญา
2. ทรัพย์สินตามข้อ 3.13.1.3 ข้อ 3.13.2.4 และข้อ 3.13.2.7 (1) ที ธนาคารพาณิชย์ซึ งเป็นสาขาของสถาบันการเงินต่าง
ประเทศรายนั นเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญา
ในกรณีที กองทุนมีเงินฝากตามวรรคหนึ ง หรือวรรคสอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื อการดําเนินงานของกองทุน ให้นับมูลค่าของเงิน
ฝากดังกล่าวรวมในอัตราส่วนตามวรรคหนึ ง

3.13.2.4 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินดังต่อไปนี ที บุคคลใดเป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลัก
หลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญา เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนได้ โดยมีมูลค่ารวมกันทั งสิ นเมื อคํานวณเฉพาะผู้ออก ผู้สั งจ่าย
ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญารายนั น ไม่เกินร้อยละ 25 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั งนี 
ให้นับรวมกับอัตราส่วนการลงทุนในประเทศด้วย
(1) ตราสารแห่งหนี ต่างประเทศตามข้อ 3.12.2.1 
(2) หน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศตามข้อ 3.12.2.1 (3) 
(3) สัญญาซื อขายล่วงหน้า ตามข้อ 3.12.2.3 ที คู่สัญญามีอันดับความน่าเชื อถืออยู่ในอันดับที สามารถลงทุนได ้(investment
grade) 
(4) เงินฝากในสถาบันการเงินต่างประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื อการลงทุน
(5) ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิง ที มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นพันธบัตร หรือหุ้นกู้ที ไม่ใช่หุ้นกู้อนุพันธ์
ตามข้อ 13.2.2.5 ทั งนี เฉพาะที มีอันดับความน่าเชื อถืออยู่ในอันดับที สามารถลงทุนได ้(investment grade)
(6) หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และตราสารของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศ ตามข้อ 13.2.2.6

3.13.2.5 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินที กลุ่มกิจการใดเป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้คํ้า
ประกัน หรือคู่สัญญา เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนได้ โดยมีมูลค่ารวมกันทั งสิ นของกลุ่มกิจการนั นไม่เกินอัตราอย่างใดอย่าง
หนึ งดังต่อไปนี แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า
(1) ร้อยละสามสิบของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน
(2) อัตราที คํานวณได้จากนํ้าหนักของกลุ่มกิจการดังกล่าวในตัวชี วัด (benchmark) ของกองทุนนั นรวมกับร้อยละสิบของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนนั น ทั งนี ตัวชี วัดดังกล่าวต้องเป็นดัชนีหรือองค์ประกอบของดัชนี ที มีการเผยแพร่อย่างกว้างขวาง
และสอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนั น

3.13.2.6 การลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินที บริษัทในกลุ่มกิจการใดเป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย หรือคู่สัญญา เพื อเป็นทรัพย์สินของกอง
ทุน หากทรัพย์สินดังกล่าวเป็นองค์ประกอบที ใช้ในการคํานวณตัวชี วัด (benchmark) ของกองทุนนั น บริษัทจัดการอาจลงทุน
หรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินดังกล่าวโดยมีมูลค่ารวมกันทั งสิ นเมื อคํานวณเฉพาะผู้ออก ผู้สั งจ่าย หรือคู่สัญญารายนั น ไม่เกินอัตราที 
คํานวณได้จากนํ้าหนักของทรัพย์สินดังกล่าวในตัวชี วัดรวมกับร้อยละสิบของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั งนี เฉพาะใน
กรณีที อัตราดังกล่าวสูงกว่าอัตราส่วนที กําหนดไว้ในข้อ 3.13.2.2 ข้อ 3.13.2.4 และข้อ 3.13.2.7 แล้วแต่กรณี

มิให้นําความในข้อ 3.13.2.2 ข้อ 3.13.2.4 และข้อ 3.13.2.7 มาใช้บังคับกับกรณีตามวรรคหนึ ง

3.13.2.7 บริษัทจัดการอาจลงทุน หรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินอื นนอกเหนือจากกรณีที กําหนดไว้ในข้อ 3.13.2.2  3.13.2.3 และข้อ
3.13.2.4 เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมตามอัตราส่วนดังต่อไปนี 
(1) การลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินดังกล่าวซึ งบุคคลใดเป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่
สัญญา ต้องมีมูลค่ารวมกันทั งสิ นเมื อคํานวณเฉพาะผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญา
รายนั น ไม่เกินร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
(2) การลงทุนในหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินตาม (1) เมื อคํานวณรวมทุกบุคคลที เป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง
ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญาแล้วต้องมีมูลค่ารวมกันทั งสิ นไม่เกินร้อยละ15 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

3.13.2.8 ในกรณีของกองทุนรวม ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมลงทุนหรือมีไว้ซึ งเงินฝาก บัตรเงินฝาก ตั วแลกเงิน หรือตั ว
สัญญาใช้เงิน ที ธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ บรรษัทตลาดรอง
สินเชื อที อยู่อาศัย หรือสถาบันการเงินที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น หรือธนาคารต่างประเทศเป็นผู้ออกหรือคู่สัญญา เป็นจํานวน
ที มีมูลค่ารวมโดยเฉลี ยไม่เกิน ร้อยละ 45 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ในรอบระยะเวลาบัญชี หรือในรอบอายุ
ของกองทุนรวมสําหรับกองทุนรวมที มีอายุน้อยกว่า 1 ปีแล้วแต่กรณี โดยให้นับรวมเงินฝากในประเทศและต่างประเทศ ทั งนี 
ไม่ว่ากรณีใด มิให้คํานวณเงินฝากในบัญชีเงินฝากเพื อการดําเนินงานของกองทุนเข้าในอัตราส่วนดังกล่าว
อัตราส่วนตามวรรคหนึ งมิให้นํามาใช้บังคับกับกองทุนรวมที มีการกําหนดอายุโครงการตั งแต่หนึ งปีขึ นไป ทั งนี เฉพาะในระยะ
เวลาหกเดือนก่อนวันครบกําหนดอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม
ในกรณีที เงินฝากหรือตราสารแห่งหนี ที มีลักษณะคล้ายเงินฝากที กองทุนรวมลงทุนในหรือมีไว้เกินอัตราส่วนที กําหนดตามวรรค
หนึ ง ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินดังกล่าวให้มีมูลค่ารวมโดยเฉลี ยไม่เกินร้อยละ 45 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมภายในสามสิบวันนับแต่วันสิ นรอบปีบัญชีนั น ทั งนี ให้คํานวณอัตราส่วนการลงทุนหรือมีไว้ซึ ง
ทรัพย์สินดังกล่าว โดยเฉลี ยตั งแต่วันแรกของรอบปีบัญชีนั นจนถึงวันที ทรัพย์สินนั นมีมูลค่าเป็นไปตามอัตราส่วนดังกล่าว
เมื อบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ปฏิบัติตามวรรคสามแล้ว ให้บริษัทรายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมทราบภายใน
วันทําการถัดจากวันที ทรัพย์สินนั นมีมูลค่ารวมโดยเฉลี ยไม่เกินร้อยละ 45 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม เพื อให้ผู้
ดูแลผล ประโยชน์ของกองทุนรวม ตรวจสอบการปฏิบัติดังกล่าว ทั งนี บริษัทต้องดําเนินการให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน
รวมแจ้งให้สํานักงานทราบภายในห้าวันนับแต่วันที ได้รับรายงานจากบริษัทด้วย
หากบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถปฏิบัติตามวรรคสามได้ สํานักงานอาจสั งให้บริษัทเลิกกองทุนรวมนั น

3.13.2.9 ในกรณีที มีเหตุจําเป็นและสมควร เพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนอันเนื องมาจากปัญหาความผันผวน
(fluctuation) ของตลาดเงินและตลาดทุนในวงกว้างในรอบปีบัญชีใด บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจขอผ่อนผันต่อสํานักงาน
เพื อไม่ต้องนําการลงทุนในหรือมีไว้ซึ งเงินฝาก บัตรเงินฝาก ตั วแลกเงิน หรือตั วสัญญาใช้เงิน ในช่วงเวลาที เกิดความผันผวนดัง
กล่าวมารวมคํานวณอัตราส่วนการลงทุนตามข้อ 3.13.2.8 ได้สําหรับรอบปีบัญชีนั น

3.13.2.10 บริษัทจัดการอาจลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้าที มีคู่สัญญาเป็นศูนย์ซื อขายสัญญาซื อขายล่วงหน้าโดยไม่จํากัด
อัตราส่วนของคู่สัญญา

3.13.2.11 การคํานวณมูลค่าการลงทุนหรือมีไว้ซึ งสัญญาซื อขายล่วงหน้าเพื อการคํานวณอัตราส่วนการลงทุนตามข้อ 3.13.2.2
และข้อ 3.13.2.4 ให้นับมูลค่าที คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งมีหน้าที ต้องชําระตามสัญญาซื อขายล่วงหน้า รวมคํานวณในอัตราส่วนของ
บุคคลที เป็นคู่สัญญาดังกล่าว เว้นแต่กรณีที กองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้ซึ งสัญญานั น ในศูนย์ซื อขายสัญญาซื อขายล่วงหน้า
บริษัทจัดการไม่ต้องคํานวณมูลค่าและอัตราส่วนตามที กําหนดในข้อดังกล่าว

3.13.2.12 ในการคํานวณอัตราส่วนตามข้อ 3.13.2.2 และ ข้อ 3.13.2.4 ให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี รวม
ทั งเงื อนไขตามข้อ 3.13.2.13 ด้วย
(1) ในกรณีที ทรัพย์สินดังกล่าวมีผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกัน บริษัทจัดการจะคํานวณอัตราส่วนที ผู้ออก
ทรัพย์สินหรือผู้ที เป็นคู่สัญญาดังกล่าว หรือคํานวณอัตราส่วนผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกัน แล้วแต่กรณีก็ได้
(2) ในกรณีที ทรัพย์สินมีบุคคลมากกว่าหนึ งรายเป็นผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกัน บริษัทจัดการจะเลือก
คํานวณอัตราส่วนที ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกันรายใดรายหนึ งก็ได้

3.13.2.13 การคํานวณอัตราส่วนที ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกันตามข้อ 3.13.2.12 จะทําได้ต่อเมื อบุคคลดัง
กล่าวได้ทําการรับรองตลอดไป รับอาวัลทั งจํานวน สลักหลังโอนประเภทมีสิทธิไล่เบี ยโดยไม่มีข้อกําหนดลบล้างหรือจํากัด
ความรับผิดของผู้สลักหลัง หรือค้ําประกันต้นเงินและดอกเบี ยเต็มจํานวนแบบไม่มีเงื อนไข

3.13.2.14 ในกรณีที ตราสารแห่งหนี ในขณะที ลงทุนหรือในขณะที ได้มาเป็นทรัพย์สินของกองทุน มีมูลค่าไม่เกินอัตราส่วนที 
กําหนดข้างต้น หากต่อมาตราสารแห่งหนี มีมูลค่าเกินอัตราส่วนดังกล่าวโดยสาเหตุ ถูกปรับลดอันดับความน่าเชื อถือให้บริษัท
ดําเนินการแก้ไขอัตราส่วนให้เป็นไปตามที กําหนดภายใน 30 วันนับแต่วันที มีการประกาศให้ทราบถึงเหตุดังกล่าว เว้นแต่ใน
กรณีที มีเหตุจําเป็นและสมควรโดยได้รับผ่อนผันจากสํานักงาน

3.13.2.15 ในกรณีที ทรัพย์สินในขณะที ลงทุนหรือในขณะที ได้มาเป็นทรัพย์สินของกองทุน มีมูลค่าไม่เกินอัตราส่วนที กําหนด
ข้างต้น หากต่อมามีมูลค่าเกินอัตราส่วนดังกล่าวจากการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น บริษัทจัดการจะยังคงมีไว้ซึ งทรัพย์สินดัง
กล่าวต่อไปก็ได้

ให้บริษัทจัดการจัดทํารายงานโดยระบุชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินตามวรรคหนึ ง และวันที ทรัพย์สินนั น
มีมูลค่าเกินอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดพร้อมสาเหตุ และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ทราบ
ภายในสามวันทําการนับแต่วันที ทรัพย์สินนั นมีมูลค่าเกินอัตราส่วนที กําหนด พร้อมทั งจัดทําสําเนารายงานดังกล่าวไว้ ที บริษัท
จัดการเพื อให้สํานักงานสามารถตรวจสอบได้

3.13.2.16 ในกรณีที ทรัพย์สินในขณะที ลงทุนหรือในขณะที ได้มาเป็นทรัพย์สินของกองทุน มีมูลค่าไม่เกินอัตราส่วนที กําหนด
ข้างต้น หากต่อมามีมูลค่าเกินอัตราส่วนดังกล่าวโดยไม่เข้าลักษณะตาม 3.13.2.8 ข้อ 3.13.2.14 และข้อ 3.13.2.15 และการ
เกินอัตราส่วนดังกล่าวมิได้เกิดจากการลงทุนหรือได้ทรัพย์สินมาเพิ มเติม บริษัทจัดการจะยังคงมีไว้ซึ งทรัพย์สินดังกล่าวต่อไป
ก็ได้

ให้บริษัทจัดการจัดทํารายงานโดยระบุชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินตามวรรคหนึ ง และวันที ทรัพย์สินนั น
มีมูลค่าเกินอัตราส่วนที กําหนดพร้อมสาเหตุ และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ทราบภายในสามวัน
ทําการนับแต่วันที ทรัพย์สินนั นมีมูลค่าเกินอัตราส่วนที กําหนด พร้อมทั งจัดทําสําเนารายงานดังกล่าวไว้ที บริษัทจัดการเพื อให้
สํานักงานสามารถตรวจสอบได้

3.13.2.17 ข้อจํากัดการลงทุนข้างต้นจะไม่นํามาบังคับใช้ในกรณีที ปรากฏเหตุตามหัวข้อ “การเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม”
และบริษัทจัดการต้องดําเนินการเพื อเลิกกองทุนตามหัวข้อ “การดําเนินการของบริษัทจัดการเมื อเลิกกองทุนรวม”

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) : 

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.3. รายละเอียดเพิ มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : 

ไม่มี

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 โทรสาร

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

บริษัทจัดการจะเสนอขายหน่วยลงทุนในระยะเวลาเสนอขายครั งแรกที ระบุไว้ในหนังสือชี ชวน โดยเริ มตั งแต่เวลาเปิดทําการ
ของบริษัทจัดการ หรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ถึงเวลา 15.30 น.

5.2.1 การขอรับหนังสือชี ชวนและเอกสารการจองซื อ
ผู้สนใจจองซื อหน่วยลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี ชวน และ เอกสารการจองซื อได้ที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื อคืน ทุกวัน ระหว่าง เวลาทําการ

5.2.2 วิธีการเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน
ในกรณีที ไม่เคยมีบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน ผู้สนใจลงทุนต้องเปิดบัญชีดังกล่าวก่อน โดยกรอกรายละเอียดในใบคําขอเปิดบัญชีผู้
ถือหน่วยลงทุน และเอกสารที กําหนดอย่างถูกต้องและตามความเป็นจริง พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน ตามที บริษัทจัดการ
กําหนดในการเปิดบัญชีซึ งลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง

ผู้จองซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนต้องรับทราบและยินยอมที จะปฏิบัติตามเงื อนไขที กําหนดในใบคําขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน
และใบคําขอเปลี ยนแปลงข้อมูล รวมทั งเงื อนไขอื น ๆ ที บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะกําหนดต่อไป ซึ งจะติดประกาศไว้ที 
บริษัทจัดการ หรือมีจดหมายเพื อแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ ทั งนี กรณีบริษัทจัดการจะแก้ไขเปลี ยนแปลงวิธีการเปิดบัญชี
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยติดประกาศไว้ที บริษัทจัดการ และสํานักงานของผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื อคืน

5.2.3 เอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชี
1. กรณีบุคคลธรรมดา
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรประจําตัวข้าราชการ หรือสําเนาบัตรประจําตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือสําเนา
หนังสือเดินทางซึ งลงนามรับรองความถูกต้อง

2. กรณีนิติบุคคล
(1) สําเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์
(2) สําเนาหนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับ
(3) ตัวอย่างลายมือชื อผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล และเงื อนไขการลงนาม
(4) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล

ทั งนี เอกสารต่าง ๆ ต้องลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง

5.2.4 วิธีการจองซื อหน่วยลงทุน
เมื อผู้สนใจจองซื อหน่วยลงทุนมีบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน แล้ว สามารถจองซื อหน่วยลงทุนด้วยตนเองที บริษัทจัดการหรือผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ได้ตามราคาเสนอขายหน่วยลงทุนในการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก โดยกรอกใบคําสั งซื อ
หน่วยลงทุนให้ครบถ้วนพร้อมชําระเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุน โดยผู้สั งซื อจะต้องสั งซื อหน่วยลงทุนไม่ตํ่ากว่า 50,000 บาท

5.2.5 การรับชําระ และการเก็บรักษาเงินค่าซื อหน่วยลงทุน
ผู้จองซื ออาจชําระเป็นเงินสด หรือชําระเป็นเช็ค ดราฟต์ หรือวิธีอื นใด โดยการชําระเป็นเช็ค ดราฟต์ หรือวิธีอื นใดผู้จองซื อต้อง
ขีดคร่อมเฉพาะสั งจ่าย “บัญชีจองซื อหน่วยลงทุนของ บลจ.แอสเซท พลัส จํากัด” ซึ งเป็นบัญชีกระแสรายวัน ที เปิดไว้กับ
ธนาคารดังต่อไปนี ซึ งดอกเบี ยรับหรือผลประโยชน์ใดๆ ที ได้รับจากบัญชีจองซื อหน่วยลงทุนข้างต้น บริษัทจัดการจะดําเนินการ
ให้เป็นผลประโยชน์ต่อกองทุน
• ธนาคารกสิกรไทย สาขาราษฎร์บูรณะ
• ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาพระรามที  3
• ธนาคารกรุงเทพ สาขาสาทร
• ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาถนนวิทยุ
บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงเพิ มเติมบัญชีดังกล่าว โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ โดยจะติดประกาศไ
ที ที ทําการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

ทั งนี ในการชําระเงินไม่ว่าด้วยวิธีใด หากมิใช่กรณีที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิดอื นภายใต้การ
จัดการของบริษัทจัดการเพื อจองซื อหน่วยลงทุนของกองทุน บริษัทจัดการต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้ก่อนระยะเวลาเสนอ
ขายครั งแรกจะสิ นสุด

ในกรณีที ผู้จองซื อชําระเป็นเงินสด หรือวิธีอื นใดที สามารถเรียกเก็บเงินได้ทันที ผู้จองซื อสามารถจองซื อได้ภายในเวลา 15.30
น. แต่หากผู้จองซื อชําระเป็นเช็ค ดราฟต์ หรือวิธีอื นใดที ต้องส่งเรียกเก็บเงินและทราบผลในวันทําการถัดไป ผู้จองซื อต้อง
ชําระค่าซื อหน่วยลงทุนภายในเวลา 12.00 น.

การจองซื อหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื อบริษัทจัดการได้รับเงินค่าซื อหน่วยลงทุนครบตามจํานวนเงินที สั งซื อ และได้ทํา
รายการขายหน่วยลงทุนแล้ว เพื อให้บริษัทจัดการจัดสรรหน่วยลงทุน ผู้จองซื อหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกคําสั งจองซื อ
หน่วยลงทุนนั นได้เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

ในกรณีที ผู้จองซื อหน่วยลงทุนชําระเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุนเป็นเช็ค ดราฟต์ หรือวิธีอื นใดซึ งถูกปฏิเสธการจ่ายเงิน บริษัท
จัดการจะดําเนินการยกเลิกรายการจองซื อหน่วยลงทุนนั นและแจ้งให้ผู้จองซื อทราบ
บริษัทจัดการจะนําเงินที ได้รับจากการจองซื อหน่วยลงทุนนี เก็บรักษาไว้ในบัญชีเงินฝากในนาม “บัญชีจองซื อหน่วยลงทุนของ
บลจ. แอสเซท พลัส จํากัด” 

5.2.6 การจัดสรรหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื อโดยคํานวณจากจํานวนเงินที ได้รับชําระหารด้วยมูลค่าที ตราไว้ โดยจํานวน
หน่วยลงทุนที ได้รับจัดสรรจะคํานวณตามหลักสากลเป็นตัวเลขทศนิยม 5 ตําแหน่งแต่ใช้ทศนิยม 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยม
ตําแหน่งที  5 ทิ ง

กรณีที ผู้จองซื อชําระค่าจองซื อหน่วยลงทุนเป็นเช็ค ดราฟต์ ตั วแลกเงิน คําสั งจ่ายเงิน หรือวิธีอื นใด บริษัทจัดการจะจัดสรร
หน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื อหน่วยลงทุน ณ วันที บริษัทจัดการ สามารถเรียกเก็บเงินจากเช็ค ดราฟต์ ตั วแลกเงิน คําสั งจ่ายเงิน
หรือวิธีการอื นใดได้เรียบร้อยแล้ว และวันที บริษัทจัดการได้รับเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุนจะต้องอยู่ระหว่างระยะเวลาเสนอขาย
โดยบริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนตามหลักการ “จองซื อก่อนได้ก่อน” 

ในกรณีที จํานวนเงินที ระบุในใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนไม่ตรงกับจํานวนเงินที บริษัทจัดการได้รับชําระ บริษัทจัดการจะจัดสรร
หน่วยลงทุนให้ตามจํานวนเงินที ได้รับชําระเป็นเกณฑ์
ในกรณีที การจองซื อหน่วยลงทุนนั นมีผลให้จํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินจํานวนหน่วยลงทุนที ได้รับอนุมัติจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนโดยใช้หลักการ “จองซื อก่อนได้ก่อน” ตามคําสั งซื อที สามารถเรียก
เก็บเงินได้ ในกรณีที จองซื อพร้อมกัน และมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรร บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรหน่วยลงทุน
ที เหลืออยู่ให้ผู้จองซื อ ที จองซื อพร้อมกันนั นตามสัดส่วนจํานวนหน่วยลงทุนที ผู้จองซื อแต่ละรายจองซื อเข้ามา (Pro Rata)
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทั งหมดก็ได้โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้
ทราบล่วงหน้า

ในกรณีที บริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการจัดสรรหน่วยลงทุนมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือหน่วย
ลงทุน หรือต่อชื อเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะจัดสรรหรือไม่
จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทั งหมดก็ได้ โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ผู้จองซื อทราบล่วงหน้า

5.2.7 การคืนเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุน
ในกรณีที ผู้จองซื อหน่วยลงทุนในการเสนอขายครั งแรกไม่ได้รับการจัดสรรไม่ว่าทั งหมด หรือบางส่วน และ/หรือในกรณีที 
บริษัทจัดการต้องยุติโครงการจัดการเนื องจากไม่สามารถจําหน่ายให้แก่ประชาชนได้ถึง 35 ราย หรือในกรณีที มีการจัดสรร
หน่วยลงทุนให้แก่บุคคลใด หรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกินกว่าหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด
บริษัทจัดการจะแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันสิ นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุน
ครั งแรก และจะคืนเงินค่าซื อหน่วยลงทุนส่วนที ไม่ได้รับการจัดสรรพร้อมดอกเบี ย (ถ้ามี) ให้ผู้จองซื อตามวิธีการรับเงินค่าขาย
คืนหน่วยลงทุนที ผู้จองซื อระบุไว้ในใบคําขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน ภายใน 1 เดือน นับแต่วันสิ นสุดการเสนอขายหน่วย
ลงทุนครั งแรก หรือนับตั งแต่วันปิดการเสนอขายแล้วแต่กรณี เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ให้ดําเนินการโครงการจัดการต่อไปได้ หากบริษัทจัดการไม่สามารถคืนเงินพร้อมดอกเบี ย (ถ้าม)ี อันเนื องจากความผิด
พลาดของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะชําระดอกเบี ยในอัตราไม่ต่ํากว่าร้อยละเจ็ดครึ งต่อปี นับแต่วันที ครบกําหนดเวลาดัง
กล่าวข้างต้น ถึงวันที บริษัทจัดการชําระเงินค่าจองซื อคืนจนครบถ้วน

5.2.8 เงื อนไขการขายหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะปฏิเสธคําสั งซื อหากผู้ลงทุนไม่ใช่ "ผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย"

บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนภายในประเทศไทย และมีวัตถุประสงค์ที จะไม่เสนอขาย
หน่วยลงทุนของกองทุนกับหรือเพื อประโยชน์ของประเทศสหรัฐอเมริกา พลเมืองสหรัฐอเมริกา รวมถึงผู้ที มีหนังสือเดินทางของ
ประเทศสหรัฐอเมริกาหรือผู้ที มีถิ นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา หรือบุคคลซึ งโดยปกติมีถิ นที อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกอง
ทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าวและบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนซึ งจัดให้มีขึ นและดําเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา บริษัทจัดการจึงขอ
สงวนสิทธิที จะปฏิเสธหรือระงับการสั งซื อ การจัดสรร และ/หรือการโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมสําหรับผู้
ลงทุนที เป็นบุคคลอเมริกัน (US person) ดังที กล่าวมาข้างต้น เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก

ในการชําระค่าซื อหน่วยลงทุน หากมิใช่กรณีที ผู้จองซื อหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอื นที จัดตั งโดยบริษัท
จัดการเพื อจองซื อหน่วยลงทุนของกองทุนนี ผู้จองซื อจะต้องชําระค่าซื อหน่วยลงทุนด้วยเงินจนเต็มมูลค่า จะหักกลบลบหนี กับ
บริษัทจัดการไม่ได้

การจองซื อหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื อบริษัทจัดการได้รับเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวนและได้ทํารายการขายหน่วย
ลงทุนแล้ว เพื อให้บริษัทจัดการจัดสรรหน่วยลงทุนและผู้จองซื อจะไม่สามารถยกเลิกคําสั งจองซื อหน่วยลงทุนนั นได้ เว้นแต่ จะ
ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธการจองซื อตามคําสั งจองซื อหน่วยลงทุน ในกรณีที บริษัทจัดการได้
พิจารณาแล้วว่าการจองซื อในกรณีดังกล่าวมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรือต่อชื อเสียง
หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ

สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ นหลังจากนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการจองซื อหน่วยลงทุนของผู้จองซื อ
หน่วยลงทุนแล้วเท่านั น

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

 

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

บริษัทจัดการจะเสนอขายหน่วยลงทุนระหว่างการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกเท่านั น โดยจะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนภาย
หลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก

7. การรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

7.1. ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 บริษัทจัดการ

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.3. วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 รับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.4.1 บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติดังนี 

1. บริษัทจัดการจะรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติไม่เกินปีละ 4 ครั ง โดยบริษัทจัดการจะแจ้งกําหนดวันทําการรับซื อคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบทางไปรษณีย์ ภายใน 30 วันนับตั งแต่วันถัดจากวันจดทะเบียนกองทรัพย์สิน
เป็นกองทุนรวม

ทั งนี บริษัทจัดการจะรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายที มีชื อปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วย
ลงทุน ณ เวลา 8.00 น. ของวันที บริษัทจัดการกําหนดให้มีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

ในการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ บริษัทจัดการมีนโยบายที จะรับซื อคืนเป็นจํานวนเงินที จัดสรรจากเงินสดรับที ได้จาก
ดอกเบี ย และ/หรือกําไรจากเงินลงทุนของตราสารแห่งหนี หรือหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นที กองทุนลงทุน หลังหักค่าใช้จ่าย
ของกองทุน (ถ้ามี) โดยจะจัดสรรเป็นจํานวนเงินที เท่าๆ กันสําหรับแต่ละหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน กรณีที กองทุนได้รับผลกระทบจากการได้รับชําระเงิน
ตามตราสารหนี หรือหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นที กองทุนลงทุนไว้ แตกต่างไปจากเงื อนไขที กําหนด โดยบริษัทจะประกาศใ
ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบในเวปไซต์ของบริษัทจัดการ

2. สําหรับการรับซื อคืนหน่วยลงทุนงวดสุดท้าย บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติที เหลือทั งหมดของผู้
ถือหน่วยลงทุนทุกราย ณ วันครบอายุโครงการ

7.4.2  การจัดสรรเงินให้แก่ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุน
ยกเว้นในกรณีตามข้อ “การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน” หรือ “การไม่ขายหรือไม่
รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน” หรือ “การหยุดรับซื อคืนหน่วยลงทุน” บริษัทจัดการจะจัดสรร
เงินให้แก่ ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยคํานวณจากราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ณ สิ นวันที บริษัทจัดการดําเนินการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติ หากวันดังกล่าวตรงกับวันหยุดจะเลื อนเป็นวันทําการถัดไป

บริษัทจัดการจะคํานวณจํานวนหน่วยลงทุนที จะรับซื อคืนอัตโนมัติ โดยหารจํานวนเงินที จะรับซื อคืนด้วยราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการรับซื อคืนนั น ทั งนี จํานวนหน่วยลงทุนที คํานวณได้จะเป็นตัวเลขทศนิยม 4 ตําแหน่ง โดยตัด
ทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง

บริษัทจัดการจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในทะเบียนหน่วยลงทุน ในวันทําการถัดจากวันทําการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนจํานวนนั น

7.4.3 การชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน ภายใน 5 วันทําการ นับตั งแต่วันถัดจากวัน
ที ทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ในการชําระเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนให้
แก่ ผู้ถือหน่วยลงทุนตามวิธีการที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในใบคําขอเปิดบัญชี ผู้ถือหน่วยลงทุน หรือใบคําสั งขายคืนหน่วย
ลงทุน

7.4.4  เงื อนไขในการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ตกลงสั งขายคืนหน่วยลงทุน และยินยอมให้บริษัทจัดการรับซื อหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
ตามกําหนดเวลาที บริษัทจัดการกําหนด

นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก้ผู้ถือหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ ภายใน 5 วันทําการ
นับตั งแต่วันถัดจากวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมติั

การสั งขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื อบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ได้รับคําสั งขายคืนหน่วย
ลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุน และได้ทํารายการรับซื อคืนหน่วยลงทุนแล้ว

บริษัทจัดการจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในทะเบียนหน่วยลงทุนในวันทําการถัดจากวันทําการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนจํานวนนั น

7.5. ระยะเวลาในการรับซื อคืน :  ไม่เกินปีละ 4 ครั งตามที บริษัทจัดการกําหนด

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน : 

1) บริษัทจัดการจะรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติไม่เกินปีละ 4 ครั ง โดยบริษัทจัดการจะแจ้งวันที จะดําเนินการรับซื อคืน
หน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบทางไปรษณีย์ ภายใน 30 วันนับตั งแต่วันถัดจากวันจดทะเบียนกองทรัพย์สิน
เป็นกองทุนรวม
2) สําหรับการรับซื อคืนหน่วยลงทุนงวดสุดท้าย บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติที เหลือทั งหมด
ของผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย ณ วันครบอายุโครงการ

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.9. รายละเอียดเพิ มเติม : 

8. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

8.1. ช่องทางการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

 บริษัทจัดการ

8.2. รายละเอียดการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการที บริษัทจัดการ
กําหนดให้สามารถสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ เข้ากองทุนนี ระหว่างการเสนอขายครั งแรก
การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนดังกล่าวหมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนหนึ ง (กองทุนต้นทาง) เพื อซื อหน่วยลงทุนของ
อีกกองทุนหนึ ง (กองทุนปลายทาง) โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนจาก กองทุนต้นทางซึ งได้หัก
ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เพื อไปชําระค่าซื อหน่วยลงทุนกองทุนปลายทาง ในกรณีที กองทุนต้นทางใดมี
การคิดค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามระยะเวลาการถือหน่วยลงทุน การคํานวณหน่วยลงทุนที จะขายคืนจาก
กองทุนต้นทาง จะใช้เกณฑ์การคํานวณโดยระบบ “เข้าก่อน ออกก่อน (FIFO)”

9. การชําระค่ารับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน : 

กรณีบริษัทจัดการไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน และจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื นแทน บริษัทจัดการจะกําหนดขั นตอนการดําเนินการต่อไป โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานก่อน และไม่
ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ โดยขั นตอนที กําหนดดังกล่าวต้องสามารถปฏิบัติได้จริง และเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมทุกราย และบริษัทจัดการจะต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วัน

10. การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิด
ไว้แล้วได้ ในกรณีดังต่อไปนี 
(1) บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที เข้าเหตุดังต่อไปนี โดยได้รับ
ความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(ก) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล หรือ
(ข) มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าวอยู่
นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม
(2) มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้ว แต่ในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการยังไม่ได้ชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุน บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลใน
รายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาโดยราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องนั นต่างจากราคารับซื อ
คืนหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไปและคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ถูกต้อง
(3) ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการกองทุนรวมพบว่า ราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุนไม่ถูกต้องและผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
โดยราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องนั นต่างจากราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป และคิดเป็น
อัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ถูกต้อง
การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามข้อ (1) (2)หรือ (3) บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 
(1) เลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนได้ไม่เกินสิบวันทําการนับแต่วันที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนนั น เว้นแต่ได้รับ
การผ่อนผันจากสํานักงาน
(2) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื อนกําหนดการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน
ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบเรื องดังกล่าวด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน
(3) แจ้งการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน พร้อมทั งจัดส่งรายงานที แสดงเหตุผลของการเลื อน และหลักฐานการได้รับความเห็น
ชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ (1) หรือการรับรองข้อมูลของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ (2) ต่อสํานักงานโดยพลัน ทั งนี 
บริษัทจัดการกองทุนรวมจะมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดําเนินการแทนก็ได้
(4) ในระหว่างการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าว ให้บริษัท
จัดการกองทุนรวมรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั น โดยต้องชําระค่าขายคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามลําดับวันที ส่งคําสั งขายคืนก่อน
หลัง

11. การไม่ขายไม่รับซื อคืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง : 

1. บริษัทจัดการจะไม่ขายหรือไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้ว หรือจะหยุดรับคําสั งซื อหรือ
คําสั งขายคืนหน่วยลงทุนได้ เฉพาะในกรณีที กําหนดไว้ ซึ งไม่เกินกรณีดังต่อไปนี 
(1) ตลาดหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิดทําการซื อขายได้ตามปกติ
(2) บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีดังต่อไปนี โดยได้รับความเห็น
ชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(ก) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล
(ข) ไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม หรือ
(ค) มีเหตุจําเป็นอื นใดเพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
ทั งนี การไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้ว หรือการหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนตาม
(ก) (ข) หรือ (ค) ให้กระทําได้ไม่เกินหนึ งวันทําการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน
(3) กองทุนรวมได้ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี เกิดขึ น ซึ งก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อกองทุนรวมอย่างมีนัยสําคัญ
(ก) ตลาดซื อขายหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิดทําการซื อขายได้ตามปกติ ทั งนี เฉพาะในกรณีที กองทุนรวม
ลงทุนในหลักทรัพย์ที ซื อขายในตลาดซื อขายหลักทรัพย์แห่งนั นเกินกว่าร้อยละสิบของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
(ข) มีเหตุการณ์ที ทําให้ไม่สามารถแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และทําให้ไม่สามารถโอนเงินออกจากประเทศ
หรือรับโอนเงินจากต่างประเทศได้ตามปกติ หรือ
(ค) มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าวอยู่
เหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม และผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว
(4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหน่วยลงทุนที รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุน แก่ผู้ลงทุน
เฉพาะราย เนื องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังต่อไปนี 
(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั น ๆ มีส่วนเกี ยวข้องกับการกระทําดังต่อไปนี 
1. การกระทําที เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไม่
ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
2. การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือ
3. การกระทําที เป็นการปฏิบัติตามคําสั งเกี ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน โดยบุคคลผู้มีอํานาจตามกฎหมาย
(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื อทราบข้อเท็จจริงเกี ยวกับลูกค้าได้ในสาระ
สําคัญ

2. เมื อปรากฏเหตุตามข้อ 1 และบริษัทจัดการกองทุนรวมประสงค์จะไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อ
หรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมปฏิบัติดังต่อไปนี 
(1) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุน
โดยพลัน และหากเป็นเหตุตาม ข้อ 1(1) (2) หรือ (3) ให้เปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการ
หยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลันด้วย
(2) รายงานการไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือการหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนพร้อมทั งแสดง
เหตุผล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทุนรวมเปิดนั นให้สํานักงานทราบโดยพลัน
(3) ในกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนหรือหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
ตามข้อ 1(1) (2) และ (3) เกินหนึ งวันทําการให้บริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการดังต่อไปนี ก่อนการเปิดรับคําสั งซื อหรือคํา
สั งขายคืนหน่วยลงทุน
(ก) รายงานการเปิดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนรวมเปิด ณ วันทําการ
สุดท้ายก่อนวันรายงานนั นให้สํานักงานทราบภายในวันทําการก่อนวันเปิดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
(ข) แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเปิดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน
ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการเปิดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนด้วย
วิธีการใด ๆ โดยพลัน

3. บริษัทจัดการจะหยุดการขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้วหรือหยุดรับคําสั งซื อ
หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง โดยราคาขายหน่วย
ลงทุนที ไม่ถูกต้องนั นต่างจากราคาขายหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไปและคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของ
ราคาขายหน่วยลงทุนที ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงาน
การชดเชยราคา ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการ
หยุดขายหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการหยุดรับคําสั งซื อหน่วย
ลงทุนด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน

12. การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

เพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือในกรณีที มีความจําเป็นเพื อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของ
ประเทศ หรือเพื อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศให้บริษัทจัดการหยุด
รับคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดได้เป็นการชั วคราวตามระยะเวลาที เห็นสมควร แต่
รวมแล้วต้องไม่เกิน 20 วันทําการติดต่อกัน เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ขยายระยะเวลาหยุด
รับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกไปได้

13. เงือนไขและข้อจํากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะปฏิเสธคําสั งโอนหน่วยลงทุนหากผู้ลงทุนไม่ใช่ "ผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย" 

บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนภายในประเทศไทย และมีวัตถุประสงค์ที จะไม่เสนอขาย
หน่วยลงทุนของกองทุนกับหรือเพื อประโยชน์ของประเทศสหรัฐอเมริกา พลเมืองสหรัฐอเมริกา รวมถึงผู้ที มีหนังสือเดินทางของ
ประเทศสหรัฐอเมริกาหรือผู้ที มีถิ นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา หรือบุคคลซึ งโดยปกติมีถิ นที อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกอง
ทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าวและบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนซึ งจัดให้มีขึ นและดําเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา บริษัทจัดการจึงขอ
สงวนสิทธิที จะปฏิเสธหรือระงับการสั งซื อ การจัดสรร และ/หรือการโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมสําหรับผู้ลงทุน
ที เป็นบุคคลอเมริกัน (US person) ดังที กล่าวมาข้างต้น เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะไม่จัดสรร และ/หรือปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุนที จะทําให้การถือหน่วยลงทุนเกินข้อจํากัดการถือ
หน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและ
หน้าที ของบริษัทจัดการ

ข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน
ในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัทจัดการมีข้อยกเว้นได้ในกรณีดังต่อไปนี 

(1)  กรณียกเว้นให้ถือหน่วยลงทุนได้โดยไม่จํากัดสัดส่วนสําหรับผู้ถือหน่วยลงทุนดังต่อไปนี 

(ก)  กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ

(ข)  กองทุนประกันสังคม

(ค)  กองทุนการออมแห่งชาติ

(ง)  กองทุนบําเหน็จบํานาญแห่งชาติ

(จ)  กองทุนสํารองเลี ยงชีพ

(ฉ)  กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป

(ช)  กองทุนต่างประเทศที มีลักษณะตาม (ก) ถึง (ฉ)

(ซ)  กองทุนอื นใดที มีลักษณะทํานองเดียวกับกองทุนตาม (ก) ถึง (ฉ)

(ฌ)  นิติบุคคลที จัดตั งขึ นตามกฎหมายไทยนอกเหนือจาก  (ก)  ถึง  (ฉ)  ซึ งไม่อยู่ภายใต้บังคับต้องเสียภาษีเงินไ
นิติบุคคล เช่น ธนาคารออมสิน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มูลนิธิ หรือวัด เป็นต้น

(ญ) บุคคลอื นที ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงานเมื อมีเหตุจําเป็นและสมควร

(2) กรณียกเว้นให้โดยผ่อนคลายสัดส่วนการถือหน่วยลงทุน หรือเมื อเป็นไปตามเงื อนไข ซึ งได้แก่กรณีดังต่อไปนี 

(ก)  กรณีที เป็นการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมอีทีเอฟโดยผู้ลงทุนรายใหญ่และผู้ดูแลสภาพคล่องที ได้รับการแต่ง
ตั งจากบริษัทจัดการ อาจถือหน่วยลงทุนได้โดยไม่จํากัดสัดส่วน ทั งนี เฉพาะในช่วงระยะเวลาตั งแต่วันจดทะเบียน
กองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมจนถึงวันที ครบกําหนดหนึ งปีนับแต่วันที เริ มซื อขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟ
ดังกล่าวในตลาดรอง

(ข)  กรณีของกองทุนรวมที มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนตามอัตราผลประโยชน์ตอบแทนที ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับ
จากการลงทุนในหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจถือหน่วยลงทุนเกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะ
กรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัท
จัดการได้ไม่เกินสัดส่วนที ระบุไว้ในโครงการ ทั งนี เมื อได้รับการผ่อนผันจากสํานักงานตามเหตุจําเป็นและสมควร

(ค)   กรณีที มีเหตุจําเป็นและสมควรอื นใด ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจถือหน่วยลงทุนเกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนตาม
ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและ
หน้าที ของบริษัทจัดการได้แต่ไม่เกินร้อยละห้าสิบของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด โดยได้รับการ
ผ่อนผันจากสํานักงาน ทั งนี ในการผ่อนผันดังกล่าว ให้สํานักงานพิจารณาถึงประโยชน์โดยรวมของผู้ถือหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมดังกล่าวเป็นสําคัญ

14. การจ่ายเงินปันผล : 

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่าย

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : 

14.3. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที ประมาณการได้ที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด) : 

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) : 
ประมาณการค่าธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่าใช้จ่ายทั งหมดข้างต้น ไม่เกินร้อยละ 4.00 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิถัวเฉลี ย (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ ม) 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนทั งหมดไม่เกินร้อยละ 4.00 ต่อปีของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิถัวเฉลี ย (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ ม)

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวม : 

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
อัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วันที คํานวณ *

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
อัตราไม่เกินร้อยละ 0.07 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วันที คํานวณ *

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
อัตราไม่เกินร้อยละ 1.50 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วันที คํานวณ *

15.2.4. ค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการลงทุน : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่าย : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
(1) ค่าใช้จ่ายเพื อวัตถุประสงค์ในการเสนอขายครั งแรกจะจ่ายตามจํานวนที จ่ายจริง โดยทางบัญชีจะตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ของกองทุนเฉลี ยเท่ากันทุกวัน ตลอดอายุโครงการ ได้แก่
(ก) ค่าใช้จ่ายในการจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ การจัดอบรมเผยแพร่ความรู้ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด การส่งเสริมการขาย
ตลอดจนการสัมมนาแนะนํากองทุน ตามที จ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 0.50 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ
(ข) ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที เกี ยวข้องในการจัดตั งกองทุน และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามกฎหมาย
ก.ล.ต.
(2) ค่าใช้จ่ายเพื อการดําเนินงานของกองทุนที เรียกเก็บตามจํานวนที จ่ายจริง โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาตัดจ่ายทั งจํานวน
หรือทยอยตัดจ่ายตามระยะเวลาการใช้งานของค่าใช้จ่ายนั น ได้แก่
(ก) ค่าใช้จ่ายในการจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าสื อโฆษณาประชาสัมพันธ์ การจัดอบรมเผยแพร่ความรู้ ค่าใช้จ่ายด้านการ
ตลาด การส่งเสริมการขายตลอดจนการสัมมนาแนะนํากองทุน ตามที จ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 0.50 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุน
(ข) ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี ค่าที ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามคําสั ง หรือตามกฎหมาย หรือ
ประกาศของสมาคม
(ค) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์และจัดส่งใบแจ้งผลการจัดสรรหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการจัดทําและจัดพิมพ์ ใบคําขอเปิดบัญชี ผู้ถือ
หน่วยลงทุน ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน ใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน เอกสารที เกี ยวข้อง ค่าจัดทําจัดพิมพ์ และจัดส่งหนังสือบอก
กล่าวรายงานต่าง ๆ สาส์นถึงผู้ถือหน่วยลงทุน
(ง) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งเอกสารที เกี ยวกับการแก้ไขเปลี ยนแปลงโครงการ ค่าใช้จ่ายในการลงประกาศในหนังสือพิมพ์
การจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามกฎหมาย ก.ล.ต.
(จ) ค่าจัดทํา ค่าพิมพ์และจัดส่งหนังสือชี ชวนและรายงานประจําปีถึงผู้ถือหน่วยลงทุน
(ฉ) ค่าแปลเอกสารที เกี ยวกับการดําเนินงานของกองทุนเป็นภาษาต่างประเทศ
(ช) ค่าเอกสารทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าเอกสารการลงบัญชีกองทุน
(ซ) ค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) ในการดําเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติหน้าที หรือเรียกค่าสินไหม
ทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการเพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายเพื อรักษาสิทธิของกองทุน ค่าใช้จ่ายในการติดตามหนี ของกองทุน
(ฌ) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระหนี เป็นทรัพย์สินอื นแทนการชําระหนี ด้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนี 
ค่าธรรมเนียมศาล ค่าธรรมเนียมทนายความ ค่าใช้จ่ายในด้านนิติกรรม ค่าประเมินราคา ค่าจดจํานอง ค่าปลดจํานอง ค่าจัด
พิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่าย หรือค่าธรรมเนียมอื นใดที เกี ยวข้องกับทางราชการ ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการรับชําระหนี เป็นทรัพย์สิน
อื นแทนการชําระหนี ด้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนี ค่าใช้จ่ายด้านภาษี ค่าทําประกันภัยดูแล และเก็บรักษาตลอดจน ค่าใช้จ่าย
ในการจําหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สินดังกล่าว
(ญ) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
(ฎ) ค่าธรรมเนียมธนาคารต่าง ๆ ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าประกาศในหนังสือพิมพ์ ค่า
ไปรษณียากรสําหรับหนังสือโต้ตอบกับผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าพาหนะ ค่าใช้จ่ายในการสื อสารโต้ตอบโดยวิธีอื นที มิใช่ทาง
ไปรษณีย์
(ฏ) ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการชําระบัญชีและเลิกกองทุน
(ฐ) ค่าใช้จ่ายที เกิดขึ นจากการติดตามทวงถาม หรือการดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใด ของกองทุนรวม
การคิดค่าใช้จ่ายตาม (1) และ (2) จะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที กําหนดโดยสมาคมนักบัญชี และผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
แห่งประเทศไทย
(3) ค่าธรรมเนียมที เกี ยวกับการซื อหลักทรัพย์ ซึ งจะรวมอยู่ในต้นทุนของค่าซื อหลักทรัพย์เมื อมีการซื อหลักทรัพย์และค่า
ธรรมเนียมที เกี ยวกับการขายหลักทรัพย์จะถูกหักจากค่าขายหลักทรัพย์เมื อมีการขายหลักทรัพย์ ได้แก่
(ก) ค่าอากรแสตมป์
(ข) ค่าธรรมเนียมหรือค่านายหน้าการซื อขายหลักทรัพย์
(ค) ค่าใช้จ่ายอื น ๆ (ถ้ามี) 
(4) ค่าใช้จ่ายที อาจเกิดขึ นจากการลงทุนในต่างประเทศ เช่น ค่าธรรมเนียมการทํารายการซื อ ขาย รับมอบ ส่งมอบทรัพย์สิน
ในต่างประเทศ (Transaction Fee) อากรแสตมป์ และภาษีต่างๆที เกี ยวข้อง ค่าใช้จ่าย หรือค่าธรรมเนียมที ต้องจ่ายตามข้อ
กําหนด หรือกฎหมายของประเทศที กองทุนไปลงทุน ตลอดจนค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้องกับการติดต่อประสานงานกับผู้จัดการ
กองทุนในต่างประเทศ เช่น ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าโทรสารทางไกล เป็นต้น (ถ้ามี) ตามที จ่ายจริง
(5) ค่าใช้จ่ายเกี ยวกับการเก็บรักษาทรัพย์สินในต่างประเทศ (ถ้ามี) นอกเหนือจาก ”ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี”
ตามที จ่ายจริง โดยจะไม่เกินร้อยละ 0.15 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
(6) ค่าใช้จ่ายในการประกันความเสี ยงจากอัตราแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศ หรืออัตราดอกเบี ย (ถ้าม)ี ตามที จ่ายจริง
(7) ใช้จ่ายที เกิดจากการผิดนัดชําระราคา (Failed Trade) 
(8) ค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้อง กับการจัดการกองทุนซึ งมิได้ระบุไว้ในข้อ 23.2 (ถ้ามี) โดยบริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากกองทุนตาม
จํานวนเงินและเวลาที เกิดค่าใช้จ่ายนั นจริง ทั งนี การเรียกเก็บค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะไม่เกินร้อยละ 0.01 ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนโดยบริษัทจัดการจะเป็นผู้รับผิดชอบส่วนที เกินกว่าอัตราที กําหนด

ในกรณีที มีค่าใช้จ่ายตามข้อ (8) บริษัทจัดการจะเปิดเผยแยกเป็นรายการอย่างชัดเจนในหนังสือชี ชวนฉบับข้อมูลสําคัญที ผ ู ้
ลงทุนควรทราบและในรายงานประจําปี ซึ งบริษัทจัดการ จัดทําเมื อสิ นรอบระยะเวลาบัญชีแต่ละปี

ค่าใช้จ่ายตามข้อ (1) และข้อ (2) จะถูกเปิดเผยเป็นยอดรวมของค่าใช้จ่าย ปรากฎในรายการค่าใช้จ่าย การดําเนินงานในงบ
กําไรขาดทุน ของกองทุนซึ งเป็นส่วนหนึ งของรายงานประจําปี

ทั งนี ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั งหมดของกองทุนจะบวกด้วยภาษีมูลค่าเพิ มและภาษีอื นใดในทํานองเดียวกัน

อย่างไรก็ตาม หากมีการเปลี ยนแปลงเกี ยวกับภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดในทํานองเดียวกัน บริษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงการรับรู้ภาษีต่าง ๆ ดังกล่าวโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

15.3. ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Frontend Fee) : มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ไม่เกินร้อยละ 1 ของมูลค่าหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจเก็บค่าธรรมเนียมการขายจากผู้สั งซื อหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มใน
อัตราที ไม่เท่ากัน

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (Backend Fee) : ไม่มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 

15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) : มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
คิดเช่นเดียวกับการคิดค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน โดยอาจคิดค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนแต่ละกลุ่มมนอัตราที ไม่เท่ากัน

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ในอัตรา 50 บาท ต่อรายการ โดยผู้โอนจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวในวันที ยื นคําขอโอนหน่วยลงทุน

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนขอให้บริษัทจัดการออกใบหน่วยลงทุน ทั งนี ภายใต้เงื อนไขข้อ 14.2 หรือขอให้ออกเอกสารแสดงสิทธิ
แทนฉบับเดิมที สูญหาย บริษัทจัดการจะคิดค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนในอัตรา 50 บาท ต่อ 1
ฉบับ

15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
1. ค่าธรรมเนียมการทํารายการซื อขายหน่วยลงทุนตามอัตราที ธนาคารพาณิชย์กําหนด (ถ้ามี)
2. ค่าธรรมเนียมการโอนเงินเพื อซื อหน่วยลงทุนหรือการโอนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือค่าธรรมเนียมการหักเงินจากบัญชีผู้
ซื อหน่วยลงทุน ตามอัตราที ธนาคารพาณิชย์กําหนด (ถ้ามี)
บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าใช้จ่ายอื นๆจากผู้ถือหน่วยลงทุนที ขอให้บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนดําเนินการให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือจากกรณีปกติ ที บริษัทจัดการดําเนินการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย เช่น ค่าใช้จ่ายในการจด
แจ้งจํานํากับนายทะเบียน ค่าแก้ไขเปลี ยนแปลงข้อมูลในทะเบียน เป็นต้น ทั งนี บริษัทจัดการจะคิดค่าธรรมเนียมการดําเนิน
การให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นกรณีพิเศษ ในอัตราไม่เกิน 75 บาท ต่อ 1 รายการ

15.4. วิธีการคํานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม : 

* บริษัทจัดการจะคํานวณค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วย
ลงทุน ทุกวันที มีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิโดยใช้มูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่า
ธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วันที คํานวณ นั นเป็น
ฐานในการคํานวณค่าธรรมเนียม โดยค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะบวกด้วยภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื นใดใน
ทํานองเดียวกัน (ถ้ามี) และบริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการ, ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน เป็นราย
3 เดือน และค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ เป็นรายเดือน

ทั งนี การตัดค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที กําหนดโดยสมาคมบริษัทนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
แห่งประเทศไทยและหากมีการเปลี ยนแปลงเกี ยวกับภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื นใดในทํานองเดียวกัน บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงการรับรู้ภาษีต่าง ๆ ดังกล่าวโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

15.5. การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย : 

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายโดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ โดยบริษัทจะ
ดําเนินการดังต่อไปนี 

1. กรณีเพิ มอัตราค่าธรรมเนียม หรืออัตราค่าใช้จ่ายที บริษัทจัดการได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนและหรือจากกองทุน บริษัท
จัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วันโดยจะติดประกาศที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการและ
ที ทําการทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับเป็นเวลา 3
วันติดต่อกัน ทั งนี การเพิ มอัตราค่าธรรมเนียมหรืออัตราค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะต้องไม่เกินร้อยละ 5 ของอัตราค่าธรรมเนียมหรือ
อัตราค่าใช้จ่ายภายในรอบระยะเวลา 1 ปี

2. กรณีที บริษัทจัดการจะลดค่าธรรมเนียมหรืออัตราค่าใช้จ่าย บริษัทจัดการจะปิดประกาศไว้ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ
และที ทําการทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ทั งนี การเปลี ยนแปลงดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการต้องแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับตั งแต่
วันเปลี ยนแปลง กรณีที สมาคม คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือหน่วยงานที เกี ยวข้องมีการ
เปลี ยนแปลงหลักเกณฑ์ในการตัดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมตามที ระบุเป็นอย่างอื นในอนาคต บริษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงวิธีการตัดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ที บังคับใช้ใหม่ โดยถือว่าได้รับมติจากผู้
ถือหน่วยลงทุนแล้ว

15.6. หมายเหตุ : 

16. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.1. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน : ในประเทศ

16.2. เงื อนไขพิเศษ : 

1. บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกําหนด
ทั งนี กรณีที กองทุนมีการลงทุนในทรัพย์สินต่างประเทศบริษัทจัดการจะใช้อัตราแลกเปลี ยนที เหมาะสม ภายใต้ความเห็นชอบ
ของผู้ดูแลผลประโยชน์ ซึ งเป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือประกาศของสมาคมบริษัทจัดการลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคํานวณ
ทรัพย์สินสุทธิส่วนที ลงทุนในต่างประเทศ
2. บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี 
(2.1) คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการ
(2.2) คํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ทั งนี ให้ใช้มูลค่าหน่วย
ลงทุนของสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาดังกล่าว
(2.3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังต่อไปนี 
(ก) วันทําการก่อนวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศภายในวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด
(ข) วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศภายในวันทําการถัดไป
(ค) วันทําการสุดท้ายของแต่ละเดือน โดยให้ประกาศภายในวันทําการถัดไป ทั งนี เฉพาะในกรณีที กองทุนรวมกําหนดวัน
ทําการซื อขายหน่วยลงทุนแต่ละครั งห่างกันยาวกว่าหนึ งเดือน
(ง) วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล โดยให้ประกาศภายในวันทําการถัดไป
ความใน (ก) มิให้นํามาใช้บังคับกับกองทุนรวมเปิดที ซื อขายหน่วยลงทุนทุกวันทําการ และกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภท
สถาบัน
(4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศ
ภายในวันทําการถัดไป
การประกาศมูลค่าและราคาตามวรรคหนึ ง (3) และ (4) ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมปฏิบัติดังต่อไปนี 
(1) ใช้ตัวเลขทศนิยมตามที กําหนดไว้ในข้อ 3. และต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(2) ดําเนินการด้วยวิธีการใด ๆ เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที เหมาะสม เช่น การประกาศทางหนังสือพิมพ์
หรือการประกาศทางเว็บไซต์ เป็นต้น และภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้ และ
(3) จัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวม และสถานที ทุกแห่งที ผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซื อคืนหน่วยลงทุนใช้ซื อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการกองทุนรวม
จะจัดให้มีข้อมูลดังกล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้

ในกรณีที มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดไม่ถูกต้อง บริษัทจัดการจะดําเนิน
การตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศกําหนด

3. การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือจํานวนหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมเปิด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
(3.1) คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยม ตามหลัก
สากล
(3.2) คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลัก
สากล สําหรับมูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณ ราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมตําแหน่ง
ที  4 ขึ น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตําแหน่ง
ที  5 ทิ ง
(3.3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (3.2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหน่ง โดยตัดทศนิยม
ตําแหน่งที  5 ทิ ง และประกาศราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ตามที คํานวณได้ใน (3.2) 
(3.4) คํานวณจํานวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล แต่จะ ใช ้
ผลลัพธ์เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตําแหน่ง โดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
ในกรณีที มีผลประโยชน์เกิดขึ นจากการคํานวณตาม (3.1) ถึง (3.4) บริษัทจัดการจะนําผลประโยชน์นั นรวมเข้าเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนรวมเปิด

16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : 

ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการที www.assetfund.co.th
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะประกาศ โดยช่องทางอื นใดที เหมาะสม โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
และบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน

16.4. หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

1.ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องน้อยกว่าหนึ งสตางค์ หรือต่างจากราคาหน่วยลงทุน
ที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป แต่ไม่ถึงร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง บริษัทจัดการจะจัดทําและส่งรายงานให้
ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบถึงความผิดพลาดภายใน 7 วันทําการนับแต่วันที พบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และจัดให้มีสําเนา
รายงานดังกล่าวไว้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการเพื อให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้ โดยรายงานดัง
กล่าวจะมีรายการอย่างน้อย ดังต่อไปนี 
(1) ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง
(2) ราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง
(3) สาเหตุที ทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
(4) มาตรการป้องกันเพื อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง ทั งนี เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจาก
ปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือ
ศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง
ในกรณีที เหตุของความผิดพลาดซึ งทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามวรรคหนึ งมีผลต่อเนื องต่อการคํานวณราคาหน่วย
ลงทุนครั งต่อไป เช่น การกําหนดอัตราดอกเบี ยผิดพลาด เป็นต้น บริษัทจัดการจะแก้ไขราคาหน่วยลงทุนให้ถูกต้องนับแต่วันที 
บริษัทจัดการพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องด้วย

2.ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราตั งแต่
ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง บริษัทจัดการจะคํานวณราคาหน่วยลงทุนย้อนหลังนับแต่วันที พบราคาหน่วยลงทุน
ไม่ถูกต้องจนถึงวันที ราคาหน่วยลงทุนถูกต้อง และดําเนินการดังต่อไปนี เฉพาะวันที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องต่างจากราคา
หน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราส่วนตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง

(1) จัดทํารายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาให้เสร็จสิ นภายในวันทําการถัดจากวันที พบว่าราคาหน่วย
ลงทุนนั นไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ภายในวันทําการถัดจากวันที คํานวณราคาหน่วยลงทุนเสร็จ
สิ น เพื อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าวภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการส่งรายงานให้ผู้ดูแล
ผลประโยชน์ ทั งนี รายงานดังกล่าวจะมีรายการอย่างน้อยดังต่อไปนี 
(ก) ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง
(ข) ราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง
(ค) สาเหตุที ทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
(ง) การดําเนินการของบริษัทจัดการเมื อพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
ทั งนี บริษัทจัดการจะจัดให้มีสําเนารายงานตาม (1) ไว ้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการ เพื อให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
สามารถตรวจสอบได้
(2) แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนที ถุกต้องภายในวันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาตาม (1)
(3) ประกาศชื อกองทุนรวมที มีการแก้ไขราคาตาม (2) และวัน เดือน ปีที มีการแก้ไขราคาตาม (2)ในหนังสือพิมพ์รายวันอย่าง
น้อยหนึ งฉบับภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว
(4) ชดเชยราคาให้แล้วเสร็จและแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที ได้ซื อหรือขายคืนหน่วยลงทุน
ในช่วงระยะเวลาที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องทราบถึงการแก้ไขราคาตาม (2) และการชดเชยราคา ภายใน 5 วันทําการนับแต่
วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว
(5) จัดทํารายงานมาตรการป้องกันเพื อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าว พร้อมทั งสําเนารายงานการ
แก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาที จัดทําตาม (1) ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 7 วันทําการนับ
แต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคานั น เว้นแต่ในกรณีที 
ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ บริษัทจัดการจะไม่ส่งรายงานมาตรการป้องกัน
ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่จะส่งสําเนาเอกสารที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่าการที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมี
สาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้แทน

3. ในการชดเชยราคาตามข้อ 2 (4) บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี 
(1) กรณีราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องตํ่ากว่าราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง (understate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี 
(ก) กรณีที เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับ
ส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องหากปรากฏว่าผู้ซื อหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลือ
อยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จะต้องลด บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวน
เท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วยลงทุนที เหลืออยู่นั นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับ
ส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื อชดเชยราคาให้แก่กองทุนเปิด เว้นแต่การที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมา
จากปัจจัยภายนอกที 
ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื อขายหลัก
ทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว
(ข) กรณีที เป็นการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่า
เท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับ
ส่วนต่างของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน แต่หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่
บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน
(2) กรณีราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องสูงกว่าราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง (overstate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี 
(ก) กรณีที เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับ
ส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่าง
ของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุน
(ข) กรณีที เป็นการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่า
เท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องหากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วย
ลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จะต้องลด บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการ
เองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วยลงทุนที เหลืออยู่นั นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็น
จํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื อชดเชยราคาให้แก่กองทุนเปิด เว้นแต่การที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูก
ต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว
ในกรณีที บริษัทจัดการต้องชดเชยราคาเป็นเงินให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนรายใดมีมูลค่าไม่ถึงหนึ งร้อย
บาท บริษัทจัดการอาจนําเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที มีการจ่ายเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุน แต่ถ้าบุคคลดังกล่าว
ไม่มีสถานะเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจัดการจะชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาการจ่ายเงินของกองทุนเปิดเพื อชดเชย
ราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนตาม (1) (ข) หรือผู้ซื อหน่วยลงทุนตาม 2(ก) บริษัทจัดการอาจจ่ายเงินของบริษัทจัดการเอง
แทนกองทุนเปิดก็ได้

4. บริษัทจัดการจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที เกิดขึ นจากราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง เช่น ค่าใช้จ่ายในการประกาศการแก้ไข
ราคาตามข้อ 2(3) ในหนังสือพิมพ์ ค่าออกเช็ค ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเงินชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุนและผู้ขายคืน
หน่วยลงทุน เป็นต้น เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้

17. ชื อผู้เกี ยวข้อง : 

17.1. ชื อบริษัทจัดการ : 

ชื อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนแอสเซท พลัส จํากัด

17.2. ชื อผู้ดูแลผลประโยชน์ : 

ชื อ : ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)

17.3. ชื อผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : 

ไม่มี

17.4. ชื อของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : 

ชื อ :

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

17.5. ที ปรึกษา : 

17.5.1. ชื อที ปรึกษาการลงทุน : 

ชื อ :

17.5.2. ชื อที ปรึกษากองทุน : 

17.6. ผู้สอบบัญช ี: 

ชื อ : นาย ประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์

ชื อ : นาย เทอดทอง เทพมังกร

ชื อ : นางสาว ชมภูนุช แซ่แต้

ชื อ : นาย ไกรสิทธิ ศิลปมงคลกุล

รายละเอียดเพิ มเติม (ผู้สอบบัญช)ี : 

หรือบุคคลอื นที ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี โดยบริษัทจัดการจะแจังให้สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

17.7. การแต่งตั งคณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : 

18. รอบระยะเวลาบัญชีประจําปีของกองทุนรวม : 

18.1. วันที สิ นสุดรอบบัญช ี: วันที เดือน

18.2. วันที สิ นสุดรอบบัญชีครั งแรก : วันที 

18.3. รายละเอียดเพิ มเติม : 

ประมาณ 12 เดือนนับจากวันที จดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม

ทั งนี บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะขยายรอบระยะเวลาบัญชีสุดท้ายของกองทุนให้สิ นสุด ณ วันเลิกกองทุนได้ โดยรอบระยะ
เวลาบัญชีดังกล่าวจะไม่เกิน 15 เดือน ซึ งบริษัทจัดการจะจัดทํางบการเงินเพียงรอบเดียว ณ วันเลิกกองทุน

19. การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ :

19.1 การแก้ไขเพิ มเติมโครงการตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากปรากฏว่ามติของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่เกินร้อยละห้า
สิบห้าของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของโครงการ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมส่งเอกสารหลักฐานเกี ยวกับ
การขอมติและการนับมติไปยังผู้ดูแลผลประโยชน์ เพื อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองผลการนับมตินั น

มติของผู้ถือหน่วยลงทุนตามวรรคหนึ ง หมายความว่า มติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุน
รวมกันเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของโครงการ

19.2 ในกรณีที กองทุนรวมใดมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนนอกจากจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลัก
เกณฑ์เกี ยวกับการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนที กําหนดไว้ในข้อผูกพัน หรือที กําหนดไว้ในมาตรา 129 หรือตามที กําหนดใน
ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที ของ
บริษัทจัดการ การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์เพิ มเติมดังต่อไปนี ด้วย

(1) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้รับผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนไม่
เท่ากัน ให้ได้รับมติผู้ถือหน่วยลงทุนที ถือหน่วยลงทุนชนิดที ได้รับผลกระทบเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิด

(2) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใด ให้ได้รับมติผู้ถือหน่วยลงทุนที ถือ
หน่วยลงทุนชนิดที ได้รับผลกระทบเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิด

(3) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ งให้ได้รับมติผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดที ได้รับผลกระ
ทบเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนชนิดนั น

19.3 ในกรณีที การแก้ไขเพิ มเติมโครงการหรือวิธีการจัดการได้กระทําตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะแจ้งให้
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับตั งแต่วันถัดจากวันที ได้มีมติแก้ไขและแจ้งการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ
จัดการกองทุนรวมหรือวิธีการจัดการไปยังผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายและจะประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ
ภายใน 15 วันนับตั งแต่วันถัดจากวันที ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือวันที ได้มีมติให้แก้ไขเพิ ม
เติม แล้วแต่กรณี

เว้นแต่กฎหมาย ก.ล.ต. กําหนดเป็นอย่างอื น ในการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนหรือแก้ไขวิธีจัดการ หากมิได้กระทํา
ตามมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที 
จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของโครงการจัดการกองทุนรวม จะต้องได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมติดังกล่าว ให้เป็นไปตามข้อกําหนดในข้อ
ผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การขอมติเพื อแก้ไขเพิ มเติมโครงการเป็นไปตามที กําหนดไว้
ในมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

19.4 ในการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ หากไม่สามารถดําเนินการตามมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ เนื องจากข้อ
จํากัดในการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการ
ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการอาจดําเนินการขอรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ตามแนวทางที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดได้

หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมติดังกล่าว ให้เป็นไปตามข้อกําหนดในข้อ
ผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การขอมติเพื อแก้ไขเพิ มเติมโครงการเป็นไปตามที กําหนดไว้
ในมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

20. ข้อกําหนดอื น ๆ : 

1. ในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนตามนัยข้อ 4 ของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่า
ด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับการดํารงความเพียงพอของเงินกองทุน และการทําประกันภัยความรับผิดของบริษัทจัดการ บริษัท
จัดการจะเปลี ยนให้บริษัทจัดการรายอื นเข้าจัดการกองทุนรวมแทน ด้วยวิธีขอรับความเห็นชอบจากสํานักงาน หรือ ขอมติโดย
เสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้ว
ทั งหมดของกองทุนรวมภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที บริษัทจัดการรู้ หรืออาจรู้ถึงการไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงิน
กองทุนดังกล่าว ทั งนี หากมีเหตุจําเป็นและสมควร บริษัทจัดการอาจขอให้สํานักงานพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้ โดย
การคัดเลือกบริษัทจัดการรายใหม่จะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ และ ในกรณีที มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ นจาก
การเปลี ยนบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว

หากบริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการภายในระยะเวลาที กําหนด บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุนรวมต่อไป

2. ในกรณีที บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้ว
ทั งหมด บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องไม่นับคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนั นในส่วนที เกินกว่าหนึ งในสามของ
จํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด และดําเนินการแก้ไขสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนของบุคคลหรือกลุ่มบุคคล
เดียวกันนั นให้มีจํานวนไม่เกินหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนรวมนั นภายในสองเดือน
นับแต่วันที ปรากฏกรณีดังกล่าว หรือดําเนินการเลิกกองทุนรวมนั นทันที เว้นแต่เข้าข้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการตลาด
ทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัทจัดการ

3. บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื อกองทุนจากบุคคลที เป็นผู้ให้บริการ อันเนื องมาจากการใช้บริการของบุคคล
ดังกล่าวในการจัดการกองทุนได้ แต่ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 
(1) ผลประโยชน์ตอบแทนที รับไว้นั นต้องเป็นทรัพย์สินที มีมูลค่าในทางเศรษฐกิจและต้องเกี ยวกับบทบาทโดยตรงของความ
เป็นกองทุนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
(2) ต้องไม่มีพฤติกรรมที แสดงให้เห็นว่าบริษัทจัดการใช้บริการของบุคคลนั นบ่อยครั งเกินความจําเป็นเพื อให้กองทุนได้รับ
ประโยชน์จากบุคคลดังกล่าว (churning) 
ในการจัดสรรผลประโยชน์ตามวรรคหนึ งให้แก่กองทุนที อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ บริษัทต้องกระทําด้วย
ความเป็นธรรมและคํานึงถึงลักษณะและประเภทหลักทรัพย์ที อาจมีไว้ได้ของกองทุนนั นด้วย

4. ตัวชี วัด (Benchmark) ของการลงทุนในกองทุนนี จะเปรียบเทียบกับอัตราผลตอบแทนของการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลอายุ
ประมาณ 5 ปี ที ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี ไทย (ThaiBMA) (35%) และอัตราผลตอบแทนของการลงทุนใน
พันธบัตรรัฐบาลอาย ุ5 ปี ของประเทศที ลงทุน ณ วันที ลงทุน บวกด้วยส่วนชดเชยความเสี ยงจากการลงทุน (Spread) อันดับ
ความน่าเชื อถือ BBB ณ วันที ลงทุนปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี ยงอัตราแลกเปลี ยนเพื อคํานวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงิน
บาท ณ วันที ลงทุน (65%)

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ ที จะเปลี ยนแปลงเกณฑ์มาตรฐานในการวัดผลการดําเนินงาน เพื อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ
นโยบายของกองทุนหลักตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน โดย
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า และจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสมาคม
บริษัทจัดการลงทุนประกาศกําหนด

ทั งนี กรณีที มีการเปลี ยนแปลงตัวชี วัดของการลงทุนอันเนื องมาจากปัจจัยภายนอก เช่น มีการยกเลิกการคํานวณดัชนีดังกล่าว
หรือหน่วยงานที กํากับดูแลมีการเปลี ยนแปลงตัวชี วัด เป็นต้นบริษัทจัดการสงสนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงตัวชี วัดดังกล่าว โดยไม่
ถือเป็นการแก้ไขโครงการ โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ สํานักงานของ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนและประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

5. ข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน

บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดจะถือหน่วยลงทุนได้ไม่เกินหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด
ของกองทุนรวม

6. ข้อกําหนดเกี ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกัน
ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายที เรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ งต่อไปจะเรียก
ว่า FATCA) โดยมีผลบังคับใช้วันที  1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าวกําหนดให้สถาบันการเงินที ไม่ใช่สัญชาติ
อเมริกันนอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานข้อมูลเกี ยวกับบัญชีของบุคคลที อยู่ใน
บังคับต้องเสียภาษีให้กับประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ งรวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล สัญชาติอเมริกัน ผู้ซึ งมีถิ นที อยู่ถาวรใน
สหรัฐอเมริกา และผู้ซึ งมีถิ นที อยู่ทางภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึ งเปิดหรือมีไว้กับ FFI นั น นอกจากนี ยังปรากฎด้วยว่าในปัจจุบนัมี
รัฐบาลในหลายประเทศกําลังดําเนินการออกกฎหมายที มีข้อกําหนดและหลักเกณฑ์ในลักษณะที คล้ายคลึงกับ FATCA (ซึ งต่อ
ไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดังกล่าวว่า “กฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง”) 
กองทุนรวมและบริษัทจัดการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ งถูกกําหนดให้ต้องเข้าผูกพันตนกับหน่วยงาน
สรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหน้าที ต้องรายงานข้อมูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสัญชาติอเมริกันและ
บุคคลที มีลักษณะตามหลักเกณฑ์ที  FATCA กําหนด หน้าที ในการตรวจสอบข้อมูลลูกค้าเพื อหาความสัมพันธ์ของลูกค้ากับ
ประเทศสหรัฐอเมริกา และรวมถึงหน้าที ในการกําหนดให้ลูกค้าบางประเภทต้องจัดทําเอกสารยืนยันตนตามหลักเกณฑ์ของ
FATCA เป็นต้น

ภายใต้ข้อกําหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เข้าผูกพันตนเพื อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ FATCA (กล่าวคือ มีสถานะ
เป็น NonParticipating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทุนรวมนั นจะได้รับผลกระทบที สําคัญในสองกรณี
คือ
(1) ต้องถูกหักเงินในอัตรา 30 % ของเงินที กองทุนรวมจะได้รับจากรายได้ ผลประโยชน์หรือเงินจากการขายทรัพย์สินทางการ
เงินในประเทศสหรัฐอเมริกา (เงินลงทุนทางตรง) ซึ งจะเริ มต้นตั งแต่วันที  1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป และเงินลงทุน
ทางอ้อมในทรัพย์สินทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Passthru) ซึ งอาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกับสถาบันการเงิน
อื นๆ นอกประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ งจะเริ มต้นตั งแต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป โดย FATCA กําหนดให้สถาบันการเงินของประเทศ
สหรัฐอเมริกาและ FFI ที เข้าร่วมผูกพันตนตามข้อกําหนดของ FATCA (ซึ งรวมถึงธนาคารและสถาบันการเงินในประเทศไทย
ผู้รับฝากทรัพย์สิน ผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน) มีหน้าที ดําเนินการหักเงิน ณ ที จ่ายดังกล่าวก่อนชําระให้กับ
กองทุนรวมที เป็น NPFFI 
(2) ธนาคารและสถาบันการเงินทั งในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทั งผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้
สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน ที เข้าร่วมผูกพันตามข้อกําหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือระงับการทําธุรกรรม
ทางการเงินหรือยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรือบริษัทจัดการ ซึ งอาจทําให้กองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการ
ลงทุนต่อไปได้ และ/หรือดําเนินการลงทุนได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจทําให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถทํารายการ
ผ่านทางผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุนได้อีกต่อไป
เพื อมิให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมได้รับผลกระทบในการดําเนินงานรวมทั งเพื อเป็นการรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วย
ลงทุนโดยรวม บริษัทจัดการและกองทุนรวม (โดยบริษัทจัดการ) จึงเข้าผูกพันตนเพื อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และข้อกําหนด
ของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง และเพื อให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใต้ข้อกําหนด
และหลักเกณฑ์ของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องได้ บริษัทจัดการและกองทุนรวม (ซึ งรวมทั งผู้ที เกี ยวข้องกับการปฎิบัติ
งานของกองทุน เช่น ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน) จึงขอสงวน
สิทธิในการดําเนินการดังนี 
(1) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามที กฎหมายต่างประเทศที 
เกี ยวข้องกําหนด) ให้คํายินยอมบริษัทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการนําส่งข้อมูล (เช่น ชื อ ที อยู่ เลขประจําตัวผู้เสีย
ภาษีของสหรัฐอเมริกา จํานวนและมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ จํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือเงินปันผลที ได้รับ เป็นต้น)
มีอยู่ในบัญชีทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนนั นกับบริษัทจัดการ ให้กับหน่วยงานของรัฐทั งในและต่างประเทศ ตามข้อกําหนด
ของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง
(2) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนนําส่งข้อมูล เอกสาร และ/หรือคํายินยอม เพิ มเติม เพื อยืนยันหรือพิสูจน์ทราบความเกี ยวข้อง
กับประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสัญชาติอเมริกันหรือการให้ข้อมูลตามหัวข้อที กําหนดไว้ในแบบ
ฟอร์มของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจ้งปรับปรุงข้อมูลเมื อข้อมูลที เคยให้ไว้มีการเปลี ยนแปลง
เป็นต้น รวมถึงนําส่งหลักฐานเพื อยืนยันการเข้าร่วมใน FATCA หรือกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง (ในกรณีที เป็นลูกค้า
สถาบันการเงิน) ทั งนี เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายดังกล่าว
(3) ดําเนินการอื นใดเพื อให้สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง

เพื อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบที จะเกิดต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทั งเพื อให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วย
ลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ มขึ นหากมีการดําเนินการที สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องข้างต้น ในกรณีที ผู้
ถือหน่วยลงทุนปฏิเสธการดําเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวน
สิทธิในการดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี ตามความจําเป็นและความเหมาะสม โดยถือว่าผู้ถือหน่วย
ลงทุนดังกล่าวรับทราบการดําเนินการตามที บริษัทจัดการแจ้งนี แล้ว และ/หรือได้ดําเนินการตามข้อตกลงที ได้ระบุไว้ในคําขอ
เปิดบัญชี
(1) ไม่รับคําสั งซื อ/ สับเปลี ยน/ โอน หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว
(2) ระงับหรือหยุดให้บริการ และดําเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว
(3) ดําเนินการหักเงิน ณ ที จ่ายจากรายได้เงินลงทุน เงินปันผลและ/หรือเงินที ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน
รายนั นได้ เพื อให้สอดคล้องกับเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง ทั งนี ต้องไม่ขัดกับกฎหมายของ
ประเทศไทย
(4) ดําเนินการอื นใดอันเป็นการป้องกันหรือลดผลกระทบ หรือทําให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ ม
ขึ น หากมีการดําเนินการที สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องข้างต้น
การดําเนินการดังกล่าวถือเป็นความจําเป็น และเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะเป็นการกระทําเพื อหลีก
เลี ยงมิให้บริษัทจัดการและกองทุนมีการดําเนินการที ไม่สอดคล้องข้อบังคับของ FATCA และกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง
อันจะทําให้กองทุนอาจต้องถูกหัก ณ ที จ่าย หรือถูกปิดบัญชีธนาคารตามที กล่าวแล้วข้างต้น ซึ งในทางปฏิบัติบริษัทจัดการจะ
เลือกดําเนินการเฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามที กฎหมายต่าง
ประเทศที เกี ยวข้องกําหนด)เท่านั น

ทั งนี ในกรณีที กฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิ มเติมข้อกําหนดเพื อรองรับการดําเนินการตามที บริษัทจัดการได้สงวนสิทธิไว้ข้างต้น
บริษัทจัดการ(รวมถึงผู้ที เกี ยวข้อง) จะดําเนินการตามข้อกําหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนําส่งข้อมูลของผู้ถือ
หน่วยลงทุนไปยังหน่วยงาน หรือดําเนินการอื นใดที ราชการกําหนด โดยไม่จําเป็นต้องร้องขอต่อผู้ถือหน่วยลงทุน

7. บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนภายในประเทศไทย และมีวัตถุประสงค์ที จะไม่เสนอขาย
หน่วยลงทุนของกองทุนกับหรือเพื อประโยชน์ของประเทศสหรัฐอเมริกา พลเมืองสหรัฐอเมริกา รวมถึงผู้ที มีหนังสือเดินทางของ
ประเทศสหรัฐอเมริกาหรือผู้ที มีถิ นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา หรือบุคคลซึ งโดยปกติมีถิ นที อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกอง
ทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าวและบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนซึ งจัดให้มีขึ นและดําเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา บริษัทจัดการจึงขอ
สงวนสิทธิที จะปฏิเสธหรือระงับการสั งซื อ การจัดสรร และ/หรือการโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมสําหรับผู้ลงทุน
ที เป็นบุคคลอเมริกัน (US person) ดังที กล่าวมาข้างต้น เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก

21. มาตรการเยียวยากรณีบริษัทจัดการปฏิบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์เกี ยวกับการอนุมัติให้จัดตั ง
กองทุนรวมเป็นการทั วไป : 

ในกรณีที บริษัทจัดการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี ยวกับการอนุมัติให้จัดตั งกองทุนรวมแบบ autoapprove และการ
ฝ่าฝืนหรือการไม่ปฏิบัตินั นก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ลงทุน บริษัทจัดการจะดําเนินการเยียวยาความเสียหายให้แก่ผู้ลงทุน
โดยไม่ชักช้า โดยในกรณีที ไม่สามารถตกลงกันได้ บริษัทจัดการจะยินยอมให้นําข้อพิพาทเข้าสู่การพิจารณาของ
อนุญาโตตุลาการ

22. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที ปฏิบัติตามโครงการจัดการกองทุนรวม ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ
กองทุนรวม และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ และคําสั งที ออกโดยอาศัยอํานาจแห่ง
กฎหมายดังกล่าว ทั งนี ในกรณีที ข้อกําหนดในโครงการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งดังกล่าว
หากบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งนั น ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุน
รวมได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามโครงการแล้ว

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม โดยผู้ดูแล
ผลประโยชน์มีอํานาจลงนามในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การลงนามในข้อผูกพัน
ของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ได้รับการแต่งตั งโดยชอบ ให้ถือว่าผูกพันผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง

การที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจัดการกองทุน
รวมนี ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที จะผูกพันตามข้อกําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมและ
ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม

โครงการจัดการกองทุนรวมที ผ่านการอนุมัติจากสํานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็น
ส่วนหนึ งของข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม

REFERENCE CODE : 

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอเทิร์มฟันด์ 5Y1

10/11/2558 รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม  [0692/2558] หน้า 22 / 30



คําจํากัดความ / คํานิยาม : 

กองทุน หมายถึง กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอเทิร์มฟันด ์5Y1

โครงการ หมายถึง โครงการจัดการกองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอเทิร์มฟันด ์5Y1 

บริษัทจัดการ หมายถึง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จํากัด

หน่วยลงทุน หมายถึง หน่วยลงทุนของกองทุน

หนังสือชี ชวน หมายถึง หนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุน หมายถึง ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน

ผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย หมายถึง ผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ที กจ.9/2555 ว่าด้วยการกําหนดนิยามผู้ลงทุนสถาบันและผ้ลงทุนรายใหญ่ และที แก้ไขเพิ มเติม

ผู้ดูแลผลประโยชน์ หมายถึง ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) 

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน หมายถึง บุคคลที บริษัทจัดการกองทุนรวมมอบหมายให้ทําหน้าที ขายหรือรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนแล้วแต่กรณี ของกองทุน

นายทะเบียน หมายถึง นายทะเบียนหน่วยลงทุน

ผู้สอบบัญชี หมายถึง ผู้สอบบัญชีของกองทุน

วันทําการ หมายถึง วันเปิดทําการตามปกติของบริษัทจัดการ

เสนอขายครั งแรก หมายถึง เสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก

จองซื อ หมายถึง จองซื อหน่วยลงทุนในการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก

หนังสือรับรองสิทธิ หมายถึง หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน

มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหารด้วยจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดตามทะเบียน
หน่วยลงทุน เมื อสิ นวันที คํานวณนั น โดยคํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขที มีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษ
ทศนิยมตามหลักสากล

ตลาดหลักทรัพย์ หมายถึง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สมาคมตลาดตราสารหนี ไทย หมายถึง สมาคมตลาดตราสารหนี ไทย ซึ งจัดตั งขึ นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์

บริษัทจดทะเบียน หมายถึง บริษัทที มีหุ้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทขึ นทะเบียน หมายถึง บริษัทที มีหลักทรัพย์ซื อขายในสมาคมตลาดตราสารหนี ไทย

ใบแสดงสิทธิ หมายถึง ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (depositary receipt) 

หลักทรัพย์อ้างอิง หมายถึง หลักทรัพย์ประเภทใดประเภทหนึ งที ออกโดยบริษัทจดทะเบียนและใช้เพื อรองรับใบแสดงสิทธิ

คําเสนอซื อ หมายถึง คําเสนอซื อหลักทรัพย์ของกิจการเป็นการทั วไปที ผู้ทําคําเสนอซื อต้องปฏิบัติตามประกาศว่าด้วยหลัก
เกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื อครอบงํากิจการ

แก้ไขราคาย้อนหลัง หมายถึง แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องโดยแก้ไขราคาย้อนหลัง
ตั งแต่วันที ราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องจนถึงปัจจุบัน

การชดเชยราคา หมายถึง การเพิ มหรือลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที มีราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
หรือการจ่ายเงินซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องแทนการเพิ มหรือลด
จํานวนหน่วยลงทุน

กิจการ หมายถึง บริษัทที มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทที มีหลักทรัพย์ซื อขายในศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์
หรือบริษัทมหาชนจํากัด

กลุ่มกิจการ หมายถึง บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีที สภาวิชาชีพบัญชีกําหนดเกี ยวกับการจัดทํางบการเงิน
รวม

สถาบันการเงิน หมายถึง สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยดอกเบี ยเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงิน

สมาคม หมายถึง สมาคมที เกี ยวเนื องกับธุรกิจหลักทรัพย์ที ได้รับอนุญาตและจดทะเบียนกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
โดยมีวัตถุประสงค์เพื อทําการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทที เกี ยวกับการจัดการลงทุน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

กฎหมาย ก.ล.ต. หมายถึง พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ
หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ปัจจุบันและที แก้ไขเพิ มเติม

มูลค่าธุรกรรม หมายถึง ราคาซื อรวมผลประโยชน์ที กองทุนพึงได้รับจากธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืนจนถึงวันที มีการ
คํานวณ

1. ชื อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

1.1. ชื อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอเทิร์มฟันด์ 5Y1 

1.2. ชื อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  Asset Plus AI Term Fund 5Y1 

1.3. ชื อย่อ :  ASPAITF5Y1 

1.4. ประเภทโครงการ :  กองทุนเปิด

1.5. ประเภทการขาย :  ขายครั งเดียว

1.6. การกําหนดอายุโครงการ :  กําหนด

1.7. อายุโครงการ : 5  ปี   เดือน   วัน

1.8. อายุโครงการถึงวันที  (กรณีกําหนดอายุเป็นช่วงเวลา) : 

1.9. เงื อนไข (อายุโครงการ) : 

ประมาณ 5 ปี แต่ไม่ต่ํากว่า 4 ปี 11 เดือน และไม่เกิน 5 ปี 1 เดือน นับตั งแต่วันถัดจากวันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุน
รวม โดยบริษัทจัดการจะแจ้งวันครบอายุโครงการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบทางไปรษณีย์ ภายใน 30 วันนับตั งแต่วันถัดจากวัน
จดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะยุติการจัดตั งโครงการ หากหลังจากปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก มูลค่าหน่วยลงทุนที 
จําหน่ายได้แล้วทั งหมดคํานวณตามมูลค่าที ตราไว้ของหน่วยลงทุนตํ่ากว่ามูลค่าขั นตํ่าที จะลงทุนในหลักทรัพย์ได้ตาม
วัตถุประสงค์ของกองทุน โดยบริษัทจัดการจะคืนเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนตามที ระบุไว้ในข้อ 5.2.7
“การคืนเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุน”

1.10. ลักษณะโครงการ :  กองทุนรวมที เสนอขายเฉพาะผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย

2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที ตราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที 
เสนอขาย : 

2.1. จํานวนเงินทุนของโครงการ : 1,000,000,000.00 บาท

2.2. เงื อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) : 

ระหว่างระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจํานวนเงินทุนของ
โครงการได้ไม่เกิน ร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ

2.3. มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย : 10.0000 บาท

2.4. จํานวนหน่วยลงทุน : 100,000,000.0000 หน่วย

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรก : 10 บาท

2.6. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก : 50,000.00 บาท

2.7. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป : 

2.8. มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด

2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่าของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด

2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด

2.12. รายละเอียดเพิ มเติม : 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน
ลักษณะพิเศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า ประเภทและอัตราส่วนการ
ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

เพื อเพิ มทางเลือกในการลงทุนสําหรับผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย (accredited investors) ที มีศักยภาพในการดูแลตนเอง ที มุ่งหวัง
ผลตอบแทนที ดี และยอมรับความเสี ยงของการลงทุนได้ในระดับสูง

3.2. ชนิดกองทุนรวม :  ลงทุนโดยตรง

3.3. ประเภทกองทุนรวม :  ทั วไป

3.4. นโยบายการลงทุน :  ตราสารแห่งหนี 

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้าม)ี :  

3.6. การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) :  ลงทุน
เพื อ การลดความเสี ยง (Hedging)

3.7. การลงทุนในตราสารที มีลักษณะของสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ไม่ลงทุน

3.8. ลักษณะพิเศษ : 

ไม่มี

3.9. รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 

รายละเอียดเพิ มเติมเกี ยวกับนโยบายการลงทุน

1. กองทุนมีนโยบายที จะลงทุนในตราสารแห่งหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน ตราสารทางการเงิน และ/หรือเงินฝาก และ/หรือหลัก
ทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดให้กองทุนลงทุนได้

2. กองทุนอาจจะพิจารณาลงทุนในตราสารแห่งหนี ต่างประเทศ และอาจเข้าทําสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives)โดยมี
วัตถุประสงค์เพื อลดความเสี ยง (Hedging) จากการลงทุน ตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกําหนด
โดยจะไม่ลงทุนในหรือมีไว้ซึ งตราสารที มีลักษณะของสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured note)

3. กรณีที กองทุนมีการลงทุนในต่างประเทศ บริษัทจัดการมีนโยบายที จะทําการป้องกันความเสี ยงด้านอัตราแลกเปลี ยนเงินตรา
ต่างประเทศเต็มจํานวน (Fully hedge)

4. กองทุนอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ งตราสารแห่งหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือตํ่ากว่าที สามารถลงทุนได้ (NonInvestment
Grade) และ/หรือตราสารที ไม่ได้รับการจัดอ้นดับความน่าเชื อถือ (Unrated Securities) ซึ งเป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือได้รับ
ความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

3.10. การลงทุนในต่างประเทศ : ลงทุนในต่างประเทศบางส่วน
วงเงินการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน ไม่เกิน 0  ล้านเหรียญ หรือไม่เกินร้อยละ 79.00  ของ NAV
และมีนโยบายลดหรือป้องกันความเสี ยงจากอัตราแลกเปลี ยนทั งหมดที มีอยู่

3.11. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 

กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในต่างประเทศไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและไม่เกินวงเงินที ได้รับจัดสรร

3.12. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.12.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในประเทศ : 

บริษัทจัดการจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื นอย่างใดอย่างหนึ งหรือหลาย
อย่างตามที ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนประกาศกําหนดดังต่อไปนี รวมถึงการลงทุนในหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือหาดอกผลโดย
วิธีอื นอย่างใด ตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการกํากับตลาดทุนจะได้มี
ประกาศแก้ไขหรือเพิ มเติม หรือผ่อนผันให้กองทุนรวมสามารถลงทุนได้เพิ มเติมในอนาคตอีกด้วย
3.12.1.1 ตราสารแห่งหนี ในประเทศ ได้แก่ หลักทรัพย์ ตราสาร หรือสัญญา ที เสนอขายในประเทศ หรือมีผู้ออกหรือคู่สัญญา
เป็นนิติบุคคลที จัดตั งขึ นตามกฎหมายไทย ดังต่อไปนี 
(1) ตราสารแห่งหนี ที มีลักษณะคล้ายเงินฝาก ได้แก่
(1.1) ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน บัตรเงินฝาก หรือหุ้นกู้ระยะสั น ที ธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น ธนาคารพาณิชย์ หรือ
บริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกัน
(1.2) ตั วแลกเงินหรือตั วสัญญาใช้เงินที บริษัทหลักทรัพย์ที ประกอบธุรกิจประเภทการให้สินเชื อเพื อธุรกิจหลักทรัพย์เป็นผู้ออก
ซึ งกําหนดวันใช้เงินตามตั วไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตั ว และเป็นตั วเมื อทวงถามหรือเมื อได้เห็น
(1.3) ตั วแลกเงินหรือตั วสัญญาใช้เงินอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที ออก ซึ งมีอันดับความน่าเชื อถือดังต่อไปนี 
(ก) อันดับความน่าเชื อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับแรก ทั งนี ในกรณีที เป็นอันดับความน่าเชื อถือของผู้
ออกตราสาร ต้องเป็นอันดับความน่าเชื อถือที ได้มาจากการจัดอันดับความน่าเชื อถือระยะสั น (shortterm rating) ด้วย หรือ
(ข) อันดับความน่าเชื อถือของผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกัน อยู่ในอันดับที สามารถลงทุนได ้(investment
grade) ทั งนี โดยการจัดอันดับความน่าเชื อถือของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื อถือภายใต้ชื อ Standard & Poor หรือ
Moody’s หรือ Fitch หรือสถาบันอื นที สํานักงานกําหนดเพิ มเติม
(2) ตราสารแห่งหนี ทั วไป ได้แก่
(2.1) ตราสารภาครัฐไทย อันได้แก่
(ก) ตั วเงินคลัง
(ข) พันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
(ค) พันธบัตร ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน หุ้นกู้ หรือใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้นกู้ ที กระทรวงการคลังหรือกองทุนเพื อการ
ฟื นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินเป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล หรือผู้ค้ําประกัน
(2.2) ตราสารภาครัฐต่างประเทศ อันได้แก่ ตราสารที มีรูปแบบทํานองเดียวกับตราสารภาครัฐไทยที รัฐบาลต่างประเทศ
องค์การหรือหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศ รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศ เป็นผู้ออก
หรือผู้ค้ําประกัน ทั งนี ตราสารดังกล่าวต้องมีลักษณะตามเงื อนไขท้ายข้อ 3.12.1.1 ด้วย
(2.3) ตราสารที เปลี ยนมือได้ ซึ งหมายถึง พันธบัตร ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน หรือหุ้นกู้ที ไม่รวมถึงหุ้นกู้แปลงสภาพและหุ้น
กู้อนุพันธ์ ที สํานักงานอนุญาตให้เสนอขายในลักษณะทั วไปหรือในลักษณะจํากัด หรือที ออกภายใต้ข้อผูกพันที กําหนดและ
อนุญาตโดยกระทรวงการคลัง หรือที นิติบุคคลที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ นเป็นผู้ออก หรือที เป็นหลักทรัพย์ที ออกใหม่ ซึ งผู้
ออกหลักทรัพย์ได้เสนอขายหลักทรัพย์ที ออกใหม่นั นทั งหมดต่อผู้ถือหุ้นโดยได้รับชําระราคาเต็มมูลค่าที เสนอขายจากผู้ถือหุ้น
ทั งนี ตราสารที เปลี ยนมือได้ต้องมีลักษณะตามเงื อนไขท้ายข้อ 3.12.1.1 ด้วย
(2.4) ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทยที มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้ที ไม่ใช่หุ้นกู้
อนุพันธ์
(2.5) ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน หุ้นกู้ หรือใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้นกู้ ที เสนอขายในต่างประเทศโดยมีผู้ออกเป็น
นิติบุคคลที จัดตั งขึ นตามกฎหมายไทย ทั งนี หุ้นกู้ดังกลา่วไมร่วมถงึหุน้กูแ้ปลงสภาพและหุน้กูอ้นุพันธ์
(2.6) หน่วยลงทุนหรือใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหน่วยลงทุนของกอ งทุนรวมตราสารแห่งหนี หรือของกองทุนรวมอื นที มีนโย
บายการลงทุนเฉพาะเงินฝาก ตราสารแห่งหนี หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที สํานักงานกําหนด หรือให้ความเห็นชอบ เช่น
กองทุนรวมตลาดเงิน เป็นต้น
(2.7) ธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืน ทั งนี บริษัทจัดการต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
(2.8) ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์โดยหลักทรัพย์ที ให้ยืมเป็นตราสารแห่งหนี ตาม (1.1)(1.2)(1.3) (2.1)(2.2)(2.3)(2.4)
หรือ (2.6) ทั งนี บริษัทจัดการต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

ในกรณีที ตราสารแห่งหนี ตามข้อ 3.12.1.1 เป็นตั วแลกเงินหรือตั วสัญญาใช้เงินที มีการจ่ายผลตอบแทน ผลตอบแทนนั นต้อง
อยู่ในรูปอัตราดอกเบี ยคงที หรืออัตราดอกเบี ยลอยตัวเท่านั น

การรับรอง รับอาวัล สลักหลัง หรือคํ้าประกันของบุคคลที กําหนดไว้ในข้อ 3.12.1.1 ต้องเป็นการรับรองตลอดไป รับอาวัลทั ง
จํานวน สลักหลังโอนประเภทมีสิทธิไล่เบี ยโดยไม่มีข้อกําหนดลบล้างหรือจํากัดความรับผิดของผู้สลักหลัง หรือค้ําประกันต้น
เงินและดอกเบี ยเต็มจํานวนแบบไม่มีเงื อนไข

เงื อนไข : ตราสารภาครัฐต่างประเทศตามข้อ (2.2) และตราสารที เปลี ยนมือได้ตามข้อ (2.3) ต้องมีลักษณะดังต่อไปนี 
(1) เป็นตราสารขึ นทะเบียนในสมาคมตลาดตราสารหนี ไทย
(2) มีราคาที เหมาะสมตามที สมาคมตลาดตราสารหนี ไทยกําหนด หรือมีผู้แสดงตนต่อบุคคลทั วไปว่าพร้อมจะเสนอราคาซื อ
และรับซื อตราสารนั น ในราคาดังกล่าว (bid price แบบ firm quote) ตามจํานวนและวิธีการที สมาคมตลาดตราสารหนี ไทย
กําหนดอยู่เสมอ โดยได้ส่งสําเนาราคาแก่สมาคมตลาดตราสารหนี ไทยตลอดอายุของตราสารนั น และ
(3) เป็นตราสารที เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 
(ก) ในกรณีที เป็นตราสารภาครัฐต่างประเทศ ตราสารดังกล่าวต้องเป็นตราสารที มีอันดับความน่าเชื อถือของตราสารหรือของผู้
ออกตราสารอยู่ในอันดับที สามารถลงทุนได ้(investment grade) เว้นแต่ผู้ออกตราสารดังกล่าวเป็นรัฐวิสาหกิจตามกฎหมาย
ต่างประเทศ ตราสารนั นต้องมีอันดับความน่าเชื อถือของตราสารอยู่ในอันดับที สามารถลงทุนได ้(investment grade) เท่านั น
(ข) ในกรณีที ผู้ออกตราสารเป็นนิติบุคคลต่างประเทศ ตราสารนั นต้องมีอันดับความน่าเชื อถือของตราสารอยู่ในอันดับที 
สามารถลงทุนได ้(investment grade) 
(ค) ในกรณีที กองทุนลงทุนในตราสารอื นนอกเหนือจาก (ก) และ (ข) ในการเสนอขายครั งแรก หากตราสารดังกล่าวไม่มี
อันดับความน่าเชื อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับที สามารถลงทุนได ้(investment grade) ตราสารนั นต้อง
มีบริษัทจัดการไม่ต่ํากว่าสามรายเป็นผู้ซื อตราสารดังกล่าวเพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนภายใต้การจัดการ

3.12.1.2 ตราสารกึ งหนี กึ งทุน ได้แก่
(1) หุ้นกู้แปลงสภาพที เสนอขายในประเทศ ซึ งต้องมีลักษณะตามเงื อนไขในท้ายข้อ 3.12.1.1 (1) และ (2) ทั งนี ในกรณีที 
กองทุนลงทุนในหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวในการเสนอขายครั งแรก หุ้นกู้แปลงสภาพนั นต้องเป็นหุ้นกู้แปลงสภาพที มีอันดับ
ความน่าเชื อถืออยู่ในอันดับที สามารถลงทุนได ้(investment grade) หรือเป็นหุ้นกู้แปลงสภาพที มีบริษัทจัดการไม่ตํ่ากว่าสาม
รายเป็นผู้ซื อตราสารดังกล่าวเพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนภายใต้การจัดการ
ในกรณีที หุ้นกู้แปลงสภาพตามวรรคหนึ งมีการค้ําประกัน การค้ําประกันดังกล่าวต้องเป็นการค้ําประกันต้นเงินและดอกเบี ยเต็ม
จํานวนแบบไม่มีเงื อนไข
(2) หุ้นกู้แปลงสภาพที เสนอขายในต่างประเทศโดยมีผู้ออกเป็นนิติบุคคลที จัดตั งขึ นตามกฎหมายไทย

นอกจากนี ในการลงทุนในตราสารกึ งหนี กึ งทุนนั น ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 
(1) ในขณะที ลงทุน หรือได้มา มูลค่าของหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวมีมูลค่าสูงกว่าราคาตลาดของหุ้นที รองรับหุ้นกู้แปลงสภาพ
นั น (out of the money) 
(2) ในกรณีที มีการใช้สิทธิแปลงสภาพ ให้บริษัทจัดการขายหุ้นที ได้รับจากการแปลงสภาพนั นภายใน 30 วัน นับแต่วันที ได้หุ้น
ดังกล่าวมา
การใช้สิทธิแปลงสภาพตาม (2) หมายความว่า การแปลงสภาพแห่งสิทธิในหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้น ไม่ว่าการแปลงสภาพดัง
กล่าวจะเกิดจากการใช้สิทธิแปลงสภาพหรือเกิดจากข้อกําหนดบังคับการแปลงสภาพ

3.12.1.3 เงินฝากในสถาบันการเงินตามกฎหมายไทย

3.12.1.4 สัญญาซื อขายล่วงหน้าที มีตัวแปรเป็นอัตราแลกเปลี ยนเงิน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื อลดความเสี ยง (hedging) ตาม
หลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

3.12.1.5 หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์

3.12.1.6 ทรัพย์สินอื นที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กําหนดเพิ มเติมในอนาคต หรือทรัพย์สินอื นที มีลักษณะทํานองเดียว
กับ 3.12.1.1 – 3.12.1.5 โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

3.12.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในต่างประเทศ : 

บริษัทจัดการอาจลงทุนในทรัพย์สินในต่างประเทศเพื อกองทุนได้เทียบเท่ากับประเภททรัพย์สินในประเทศ โดยกรอบประเทศ
ที ลงทุนต้องมีคุณสมบัติดังนี 
1. มีการเสนอขายในประเทศที มีหน่วยงานกํากับดูแลเป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO หรือประเทศที มีตลาดหลักทรัพย์เป็น
สมาชิกของ WFE 
2. การลงทุนนั นต้องไม่ทําให้การจัดการกองทุนเบี ยงเบนไปจากวัตถุประสงค์ หรือนโยบายการลงทุนของกองทุนและไม่ทําให้
กองทุนขาดทุนเป็นมูลค่าสูงกว่ามูลค่าลงทุน
3. บริษัทจัดการต้องสามารถเข้าถึงข้อมูลเกี ยวกับหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินดังกล่าวเป็นภาษาอังกฤษผ่านระบบอินเตอร์เนตได้
4. มีข้อมูลทางด้านราคาที สะท้อนมูลค่ายุติธรรม โดยเป็นราคาที น่าเชื อถือ อ้างอิงได้ และสอดคล้องตามหลักวิชาการอันเป็นที 
ยอมรับในระดับสากล
5. มีการคุ้มครองประโยชน์ของผู้ลงทุน (investor protection) ที ถือได้ว่าเทียบเท่ากับการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที 
มีลักษณะคล้ายกันในประเทศไทย
6. ลักษณะอื นใดที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจกําหนดเพิ มเติม

3.12.2.1 ตราสารแห่งหนี ต่างประเทศ ได้แก่ หลักทรัพย์หรือตราสารที ออกโดยบุคคลต่างประเทศ และเสนอขายในต่าง
ประเทศ
(1) ตราสารภาครัฐต่างประเทศ อันได้แก่
(1.1) พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี ที รัฐบาลต่างประเทศ องค์การหรือหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศหรือองค์การระหว่าง
ประเทศเป็นผู้ออก หรือผู้ค้ําประกัน
(1.2) พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี ที รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายต่างประเทศเป็นผู้ออก หรือผู้ค้ําประกัน
(2) ตราสารแห่งหนี ภาคเอกชน อันได้แก่ ตราสารแห่งหนี ที ออกโดยนิติบุคคลต่างประเทศ ทั งนี ผู้ลงทุนต้องสามารถเข้าถึง
ข้อมูลเกี ยวกับตราสารแห่งหนี ดังกล่าวเป็นภาษาอังกฤษผ่านระบบอินเตอร์เนตด้วย
(3) ตราสารแห่งหนี อื น อันได้แก่ หน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที เป็นกองทุนรวมตราสารแห่งหนี หรือกองทุนรวมอื น
ที มีนโยบายการลงทุนเฉพาะเงินฝาก ตราสารแห่งหนี หรือทรัพย์สินอื นที สํานักงานให้ความเห็นชอบให้ลงทุนได้ เช่น กองทุน
รวมตลาดเงิน เป็นต้น ซึ งต้องเป็นไปตามเงื อนไขที สํานักงานคณะกํารรมการ ก.ล.ต.ประกาศกําหนด ดังต่อไปนี 
(3.1) ต้องเป็นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที อยู่ภายใต้การกํากับดูแลของหน่วยงานกํากับดูแล
ด้านหลักทรัพย์และตลาดซื อขายหลักทรัพย์ที เป็นสมาชิกสามัญของ International Organizations of Securities 
Commission (IOSCO) หรือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที มีการซื อขายในตลาดซื อขายหลักทรัพย์
ที เป็นสมาชิกของ World Federations of Exchange (WFE) 
(3.2) ต้องเป็นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที มีทรัพย์สินที ลงทุนเป็นประเภทและชนิดเดียวกับ
ทรัพย์สินที กองทุนอาจลงทุนหรือมีไว้ได้ เว้นแต่เป็นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที มีนโยบาย
การลงทุนในทองคําโดยตรง
(3.3) ในกรณีที เป็นการลงทุนหรือมีไว้เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป (retail fund) กองทุน
สํารองเลี ยงชีพ หรือกองทุนส่วนบุคคลรายย่อย หน่วยลงทุนที จะลงทุนหรือมีไว้ได้ ต้องเป็นหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมต่างประเทศที จัดตั งขึ นเพื อผู้ลงทุนทั วไปเช่นกัน
(3.4) ต้องไม่ใช่หน่วยลงทุนของกองทุนรวมประเภทเฮ็ดจ์ฟันด ์(hedge fund)

3.12.2.2 ตราสารหนี ที มีลักษณะคล้ายเงินฝาก ได้แก่ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน บัตรเงินฝาก หรือหุ้นกู้ระยะสั นที 
ออกโดยสถาบันการเงินต่างประเทศ ที ตั งอยู่ในประเทศที กองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินต่างประเทศ ทั งนี ให ้
หมายรวมถึงการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงิน (money market fund) ในต่างประเทศด้วย โดยการ
มีไว้ซึ งเงินฝากหรือตราสารดังกล่าวต้องมีวัตถุประสงค์เพื ออํานวยความสะดวกหรือป้องกันปัญหาในการดําเนินงานใน
ต่างประเทศของกองทุน เช่น เพื อรอการลงทุน หรือเพื อชําระค่าใช้จ่าย หรือเพื อรักษาสภาพคล่องของกองทุนเป็นต้น

3.12.2.3 สัญญาซื อขายล่วงหน้าที มีวัตถุประสงค์ เพื อการลดความเสี ยง (hedging) ตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

3.12.2.4 เงินฝากในสถาบันการเงินต่างประเทศ

3.13.2.5 ใบแสดงสิทธิในประโยชน์ที เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงที มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นพันธบัตร หรือหุ้นกู้ที มิใช่หุ้นกู้อนุพันธ์

3.12.2.6 หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และตราสารของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศ

3.12.2.7 ทรัพย์สินอื นที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กําหนดเพิ มเติมในอนาคตหรือทรัพย์สินอื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับ
ข้อ 3.12.2.1 3.12.2.6 โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน

3.13. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม : 

3.13.1. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นในประเทศ : 

บริษัทจัดการจะลงทุนหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื นเพื อเป็นทรัพย์สินของ
กองทุนรวม ตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนดดังต่อไปนี ในกรณีที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศแก้ไขเปลี ยนแปลงอัตราส่วนการลงทุน
บริษัทจัดการจะลงทุนให้เป็นไปตามประกาศที แก้ไขด้วย

3.13.1.1 บริษัทจัดการอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินดังต่อไปนี เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม โดยไม่จํากัดอัตราส่วน
(1) ตราสารภาครัฐไทย
(2) ตราสารภาครัฐต่างประเทศตามข้อ 3.12.1.2 (2.2) ที มีอันดับความน่าเชื อถืออยู่ในสองอันดับแรก หรือสัญญาซื อขายล่วง
หน้าที มีสินค้าเป็นตราสารดังกล่าว

ในกรณีของกองทุนรวมเปิด มูลค่าของตราสารภาครัฐต่างประเทศตามข้อ (2) เมื อรวมกันแล้วต้องไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่า
ตราสารนั นในแต่ละรุ่น เว้นแต่เป็นกองทุนรวมเปิดที มีการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งล่วงหน้าซึ งระบุเวลาแน่นอน
(auto redemption) 

3.13.1.2 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งตราสารภาครัฐต่างประเทศที นอกเหนือจากข้อ 3.13.1.1 (2) หรือสัญญาซื อขาย
ล่วงหน้าที มีสินค้าเป็นตราสารดังกล่าว เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนได้ โดยมีมูลค่ารวมกันทั งสิ นเมื อคํานวณเฉพาะผู้ออกหรือ
ผู้เป็นคู่สัญญารายนั น ไม่เกินร้อยละ 35 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

การคํานวณอัตราส่วนตามวรรคหนึ ง ให้นับตราสารตามวรรคหนึ งและทรัพย์สินทุกประเภทที ผู้ออกหรือผู้เป็นคู่สัญญารายดัง
กล่าวเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญา ซึ งกองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินเหล่านั น
รวมในอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าวด้วย
ในกรณีของกองทุนรวมเปิด มูลค่าของตราสารภาครัฐต่างประเทศตามวรรคหนึ ง ต้องไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าตราสารนั นใน
แต่ละรุ่น เว้นแต่เป็นกองทุนรวมเปิดที มีการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งล่วงหน้าซึ งระบุเวลาแน่นอน (auto
redemption) 

3.13.1.3 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินดังต่อไปนี ซึ งธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น ธนาคารพาณิชย์
หรือบริษัทเงินทุนรายใดเป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญา เพื อเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนได้ โดยมีมูลค่ารวมกันทั งสิ นเมื อคํานวณเฉพาะธนาคารหรือบริษัทเงินทุนรายนั น ไม่เกินร้อยละ 25 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
(1) ตราสารแห่งหนี ในประเทศ ตามข้อ 13.2.1.1
(2) ตราสารกึ งหนี กึ งทุน ตามข้อ 13.2.1.2 
(3) เงินฝากในสถาบันการเงินตามกฎหมายไทย ตามข้อ 13.2.1.3
(4) สัญญาซื อขายล่วงหน้าตามข้อ 3.12.1.4 ที คู่สัญญามี อันดับความน่าเชื อถืออยู่ในอันดับที สามารถลงทุนได ้(investment
grade)
การคํานวณอัตราส่วนตามวรรคหนึ ง ให้นับตราสารตามวรรคหนึ งและทรัพย์สินตามข้อ 3.13.1.7 (1) ที ธนาคารหรือบริษัทเงิน
ทุนดังกล่าวเป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญา ซึ งกองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้รวมใน
อัตราส่วนดังกล่าว โดยในกรณีของธนาคารพาณิชย์หากธนาคารพาณิชย์นั นเป็นสาขาของธนาคารต่างประเทศให้นําทรัพย์สินที 
นาคารต่างประเทศดังกล่าวเป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้อาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ําประกันหรือคู่สัญญา ซึ งกองทุนได้ลงทุนหรือมี
ไว้รวมในอัตราส่วนดังกล่าวด้วย

ทั งนี ในกรณีที กองทุนมีเงินฝากในนิติบุคคลตามวรรคหนึ ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื อการดําเนินงานของกองทุน มิให้นับมูลค่าของ
เงินฝากดังกล่าวรวมในอัตราส่วนตามวรรคหนึ ง

3.13.1.4 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินดังต่อไปนี ที บุคคลใดเป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลัก
หลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญา เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนได้ โดยมีมูลค่ารวมกันทั งสิ นเมื อคํานวณเฉพาะผู้ออก ผู้สั งจ่าย
ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญารายนั น ไม่เกินร้อยละ 25 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
(1) ตราสารแห่งหนี ในประเทศตามข้อ 3.12.1.1 
(2) ตราสารกึ งหนี กึ งทุนตามข้อ 3.12.1.3 
(3) สัญญาซื อขายล่วงหน้า ตามข้อ 3.12.1.4 ที คู่สัญญามีอันดับความน่าเชื อถืออยู่ในอันดับที สามารถลงทุนได ้(investment
grade) 
ตราสารแห่งหนี ตาม (1) มิให้หมายความรวมถึงหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที ถูกจัดให้เป็นตราสารแห่งหนี ตามข้อ 3.12.1.1

3.13.1.5 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินที กลุ่มกิจการใดเป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้คํ้า
ประกัน หรือคู่สัญญา เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนได้ โดยมีมูลค่ารวมกันทั งสิ นของกลุ่มกิจการนั นไม่เกินอัตราอย่างใดอย่าง
หนึ งดังต่อไปนี แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า
(1) ร้อยละสามสิบของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน
(2) อัตราที คํานวณได้จากนํ้าหนักของกลุ่มกิจการดังกล่าวในตัวชี วัด (benchmark) ของกองทุนนั นรวมกับร้อยละสิบของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนนั น ทั งนี ตัวชี วัดดังกล่าวต้องเป็นดัชนีหรือองค์ประกอบของดัชนี ที มีการเผยแพร่อย่างกว้างขวาง
และสอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนั น

3.13.1.6 การลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินที บริษัทในกลุ่มกิจการใดเป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย หรือคู่สัญญา เพื อเป็นทรัพย์สินของกอง
ทุน หากทรัพย์สินดังกล่าวเป็นองค์ประกอบที ใช้ในการคํานวณตัวชี วัด (benchmark) ของกองทุนนั น บริษัทจัดการอาจลงทุน
หรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินดังกล่าวโดยมีมูลค่ารวมกันทั งสิ นเมื อคํานวณเฉพาะผู้ออก ผู้สั งจ่าย หรือคู่สัญญารายนั น ไม่เกินอัตราที 
คํานวณได้จากนํ้าหนักของทรัพย์สินดังกล่าวในตัวชี วัดรวมกับร้อยละสิบของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั งนี เฉพาะใน
กรณีที อัตราดังกล่าวสูงกว่าอัตราส่วนที กําหนดไว้ในข้อ 3.13.1.3 และข้อ 3.13.1.4 แล้วแต่กรณี
มิให้นําความในข้อ 3.13.1.3 และข้อ 3.13.1.4 มาใช้บังคับกับกรณีตามวรรคหนึ ง

3.13.1.7 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินอื นนอกเหนือจากกรณีที กําหนดไว้ในข้อ 3.13.1.2 ข้อ 3.13.1.3 และ
ข้อ 3.13.1.4 เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมตามอัตราส่วนดังต่อไปนี 
(1) การลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินดังกล่าวซึ งบุคคลใดเป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่
สัญญา ต้องมีมูลค่ารวมกันทั งสิ นเมื อคํานวณเฉพาะผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญา
รายนั น ไม่เกินร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
(2) การลงทุนในหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินตาม (1) เมื อคํานวณรวมทุกบุคคลที เป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง
ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญาแล้วต้องมีมูลค่ารวมกันทั งสิ นไม่เกินร้อยละ15 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

3.13.1.8 ในกรณีของกองทุนรวม ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมลงทุนหรือมีไว้ซึ งเงินฝาก บัตรเงินฝาก ตั วแลกเงิน หรือตั ว
สัญญาใช้เงิน ที ธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ บรรษัทตลาดรอง
สินเชื อที อยู่อาศัย หรือสถาบันการเงินที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น เป็นผู้ออกหรือคู่สัญญา เป็นจํานวนที มีมูลค่ารวมโดยเฉลี ย
ในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 45 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

อัตราส่วนตามวรรคหนึ งมิให้นํามาใช้บังคับกับกองทุนรวมที มีการกําหนดอายุโครงการตั งแต่หนึ งปีขึ นไป ทั งนี เฉพาะในระยะ
เวลาหกเดือนก่อนวันครบกําหนดอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม
ในกรณีที เงินฝากหรือตราสารแห่งหนี ที มีลักษณะคล้ายเงินฝากที กองทุนรวมลงทุนในหรือมีไว้เกินอัตราส่วนที กําหนดตามวรรค
หนึ ง ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินดังกล่าวให้มีมูลค่ารวมโดยเฉลี ยไม่เกินร้อยละ 45 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมภายในสามสิบวันนับแต่วันสิ นรอบปีบัญชีนั น ทั งนี ให้คํานวณอัตราส่วนการลงทุนหรือมีไว้ซึ ง
ทรัพย์สินดังกล่าวโดยเฉลี ยตั งแต่วันแรกของรอบปีบัญชีนั นจนถึงวันที ทรัพย์สินนั นมีมูลค่าเป็นไปตามอัตราส่วนดังกล่าว

เมื อบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ปฏิบัติตามวรรคสามแล้ว ให้บริษัทรายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมทราบภายใน
วันทําการถัดจากวันที ทรัพย์สินนั นมีมูลค่ารวมโดยเฉลี ยไม่เกินร้อยละ 45 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม เพื อให้ผู้
ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ตรวจสอบการปฏิบัติดังกล่าว ทั งนี บริษัทต้องดําเนินการให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน
รวมแจ้งให้สํานักงานทราบภายในห้าวันนับแต่วันที ได้รับรายงานจากบริษัทด้วย

หากบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถปฏิบัติตามวรรคสามได้ สํานักงานอาจสั งให้บริษัทเลิกกองทุนรวมนั น

3.13.1.9 ในกรณีที มีเหตุจําเป็นและสมควร เพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนอันเนื องมาจากปัญหาความผันผวน
(fluctuation) ของตลาดเงินและตลาดทุนในวงกว้างในรอบปีบัญชีใด บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจขอผ่อนผันต่อสํานักงาน
เพื อไม่ต้องนําการลงทุนในหรือมีไว้ซึ งเงินฝาก บัตรเงินฝาก ตั วแลกเงิน หรือตั วสัญญาใช้เงิน ในช่วงเวลาที เกิดความผันผวนดัง
กล่าวมารวมคํานวณอัตราส่วนการลงทุนตามข้อ 3.13.1.8 ได้สําหรับรอบปีบัญชีนั น

3.13.1.10 บริษัทจัดการอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ งสัญญาซื อขายล่วงหน้า ที มีวัตถุประสงค์เพื อการลดความเสี ยง (hedging)
เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนได้ โดยไม่เกินมูลค่าความเสี ยงทั งหมดที กองทุนมีอยู่

3.13.1.11 การคํานวณมูลค่าการลงทุนหรือมีไว้ซึ งสัญญาซื อขายล่วงหน้าเพื อการคํานวณอัตราส่วนการลงทุน ตามข้อ
3.13.1.2 ข้อ 3.13.1.3 และข้อ 3.13.1.4 ให้นับมูลค่าที คู่สัญญาอีกผ่ายหนึ งมีหน้าที ต้องชําระตามสัญญาซื อขายล่วงหน้า รวม
คํานวณในอัตราส่วนของบุคคลที เป็นคู่สัญญาดังกล่าว เว้นแต่กรณีที กองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้ซึ งสัญญานั น ในศูนย์ซื อขาย
สัญญาซื อขายล่วงหน้า บริษัทจัดการไม่ต้องคํานวณมูลค่าและอัตราส่วนตามที กําหนดในข้อดังกล่าว

3.13.1.12 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนได้
โดยมีมูลค่าไม่เกินร้อยละ 25 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

3.13.1.13 บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งหน่วยลงทุนและใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหน่วยลงทุนเพื อเป็น
ทรัพย์สินของกองทุนรวมได้ ไม่เกินอัตราส่วนดังต่อไปนี ทั งนี การลงทุนดังกล่าวไม่รวมถึงหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย์
(1) ลงทุนหรือมีไว้ซึ งหน่วยลงทุนและใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหน่วยลงทุนของแต่ละกองทุนรวมที บริษัทจัดการอื นเป็นผู้รับ
ผิดชอบดําเนินการ ไม่เกินร้อยละ 25 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของแต่ละกองทุนรวมที บริษัทจัดการเป็นผู้รับผิดชอบดําเนินการ
(2) ลงทุนหรือมีไว้ซึ งหน่วยลงทุนและใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหน่วยลงทุนของทุกกองทุนรวมที บริษัทจัดการอื นเป็นผู้รับผิด
ชอบดําเนินการ ไม่เกินร้อยละ 25 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของแต่ละกองทุนรวมที บริษัทจัดการเป็นผู้รับผิดชอบดําเนินการ

3.13.1.14 บริษัทจัดการอาจทําธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืนในนามกองทุนได้ โดยมีมูลค่าธุรกรรมรวมกันทั งสิ นไม่เกิน
ร้อยละ 25 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

3.13.1.15 การลงทุนในหรือมีไว้ซึ งธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืน ให้บริษัทจัดการคํานวณอัตราส่วนการลงทุนตาม
ข้อ3.13.1.3 และ 3.13.1.4 ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 
(1) ในกรณีที มูลค่ารวมของหลักทรัพย์ หรือตราสารแห่งหนี ที ซื อและที โอนมาเพื อดํารงมูลค่าธุรกรรมตามประกาศกําหนด (ถ้า
มี) ณ สิ นวันไม่น้อยกว่ามูลค่าธุรกรรม ให้นําหลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนี ดังกล่าวมาคํานวณอัตราสาวนการลงทุนเท่ากับ
มูลค่าธุรกรรม ทั งนี บริษัทจัดการไม่ต้องนําธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืนมาคํานวณอัตราส่วนการลงทุนที คู่สัญญา
(2) ในกรณีมูลค่ารวมของหลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนี ที ซื อและที โอนมาเพื อดํารงมูลค่าธุรกรรมตามประกาศกําหนด (ถ้าม)ี 
ณ สิ นวัน น้อยกว่ามูลค่าธุรกรรม ให้คํานวณอัตราส่วนการลงทุนดังต่อไปนี 
(ก) นําหลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนี ดังกล่าวมาคํานวณอัตราส่วนการลงทุนเท่ากับมูลค่าหลักทรัพย์ หรือตราสารแห่งหนี นั น
ตามราคาตลาด และ
(ข) นําธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืนมาคํานวณอัตราส่วนการลงทุนที คู่สัญญาเท่ากับส่วนต่างของมูลค่าธุรกรรมกับมูลค่า
หลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนี นั นตามราคาตลาด
(3) ในกรณีเป็นธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืนตามสัญญาที มีข้อกําหนดให้คํานวณมูลค่าหลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนี ที 
ซื อและมูลค่าธุรกรรมรวมเป็นยอดสุทธิของธุรกรรมทั งหมดที กองทุนมีอยู่กับคู่สัญญารายเดียวกัน และที สัญญากําหนดให้
สามารถบังคับชําระหนี ตามธุรกรรมใดธุรกรรมหนึ งจากหลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนี ที ซื อหรือทรัพย์สินที โอนเพื อดํารงมูลค่า
ธุรกรรมตามประกาศกําหนด (ถ้ามี) ของธุรกรรมอื นได้ ให้คํานวณอัตราส่วนการลงทุนดังนี 
(ก) ในกรณีที มูลค่ารวมของหลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนี ที ซื อและที โอนมา เพื อดํารงมูลค่าธุรกรรมตามประกาศกําหนด (ถ้า
มี) ณ สิ นวันของแต่ละธุรกรรม มีมูลค่าไม่น้อยกว่ามูลค่าธุรกรรมแต่ละธุรกรรมนั น ให้คํานวณอัตราสาวนการลงทุนตามหลัก
เกณฑ์ในข้อ (1) 
(ข) ในกรณีที มูลค่ารวมของหลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนี ที ซื อและที โอนมา เพื อดํารงมูลค่าธุรกรรมตามประกาศกําหนด(ถ้า
มี) ณ สิ นวันของแต่ละธุรกรรม มีมูลค่าน้อยกว่ามูลค่าธุรกรรมแต่ละธุรกรรม ให้คํานวณอัตราส่วนการลงทุนตามหลักเกณฑ์ใน
ข้อ (2) 
(ค) ในกรณีที บางธุรกรรมที มูลค่ารวมของหลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนี ที ซื อและที โอนมาเพื อดํารงมูลค่าธุรกรรมตามประกาศ
กําหนด (ถ้ามี) ณ สิ นวันน้อยกว่ามูลค่าธุรกรรม ให้บริษัทจัดการนําหลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนี ที ซื อของธุรกรรม ที มูลค่า
รวมของหลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนี ที ซื อและที โอนมา เพื อดํารงมูลค่าธุรกรรมตามประกาศกําหนด (ถ้าม)ี ณ สิ นวันไม่น้อย
กว่ามูลค่าธุรกรรม มาคํานวณอัตราส่วนการลงทุนเพิ มเติมเพื อชดเชยส่วนต่างของมูลค่าธุรกรรมกับมูลค่ารวมของหลักทรัพย์
หรือตราสารแห่งหนี ที ซื อและที โอนมา เพื อดํารงมูลค่าธุรกรรมตามประกาศกําหนด (ถ้ามี) ณ สิ นวันของธุรกรรมแรก ทั งนี หาก
ภายหลังการชดเชยส่วนต่างข้างต้น มูลค่าสุทธิของทุกหลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนี ที ซื อโดยมีสัญญาขายคืนยังคงน้อยกว่า
มูลค่าสุทธิของทุกธุรกรรม ให้นําธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืนมาคํานวณอัตราส่วนการลงทุนที คู่สัญญาเท่ากับส่วนต่าง
ดังกล่าว

3.13.1.16 บริษัทจัดการอาจทําธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ของกองทุนได้ โดยมีมูลค่าธุรกรรมรวมกันทั งสิ นไม่เกินร้อยละ
25 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั งนี การคํานวณมูลค่าธุรกรรมดังกล่าว ให้บริษัทจัดการคํานวณโดยใช้มูลค่าหลัก
ทรัพย์ที ให้ยืม รวมผลประโยชน์ที พึงได้รับจนถึงวันที คํานวณมูลค่าธุรกรรมดังกล่าว

ในกรณีที ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ในขณะที กองทุนเข้าทําธุรกรรม มีมูลค่าไม่เกินอัตราส่วนที กําหนดในวรรคหนึ ง หากต่อ
มาธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์นั นมีมูลค่าเกินอัตราส่วนดังกล่าวโดยมิได้เกิดจากการทําธุรกรรมเพิ มเติม บริษัทจัดการจะยังคง
มีไว้ซึ งธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ดังกล่าวต่อไปก็ได้

ให้บริษัทจัดการจัดทํารายงานโดยระบุวันที ทรัพย์สินนั นมีมูลค่าเกินอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดพร้อมสาเหตุ และส่งรายงาน
ดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมทราบภายในสามวันทําการนับแต่วันที ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์นั นมีมูลค่า
เกินอัตราส่วนที กําหนด พร้อมทั งจัดทําสําเนารายงานดังกล่าวไว้ที บริษัทจัดการเพื อให้สํานักงานสามารถตรวจสอบได้

3.13.1.17 ให้บริษัทจัดการคํานวณอัตราส่วนการลงทุนหรือมีไว้ซึ งใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิง
ไทย หน่วยลงทุนของกองทุนรวมพันธบัตรเอเชีย หรือธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 
(1) ในกรณีของใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย ให้นับมูลค่าของหลักทรัพย์อ้างอิงของใบแสดง
สิทธิดังกล่าว รวมในอัตราส่วนสําหรับหลักทรัพย์อ้างอิงดังกล่าวที กําหนดในโครงการนี โดยถือเสมือนหนึ งว่ากองทุนได้ลงทุน
หรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์อ้างอิงนั นโดยตรง ทั งนี บริษัทจัดการอาจไม่นับมูลค่าของใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที เกิดจากหลัก
ทรัพย์อ้างอิงไทยรวมในอัตราส่วนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญาที กําหนดตามข้อ 3.13.1.2 3.13.1.3 3.7.1.4
และข้อ 3.13.1.7 ก็ได้

มูลค่าของหลักทรัพย์อ้างอิงที นํามาคํานวณรวมในอัตราส่วนตามวรรคหนึ งให้มีมูลค่าเท่ากับมูลค่าใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์
ที เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทยที กองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้

(2) ในกรณีของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมพันธบัตรเอเชียบริษัทจัดการจะคํานวณอัตราส่วนการลงทุนโดยวิธีใดวิธีหนึ งดังต่อ
ไปนี 
(ก) นับมูลค่าของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมพันธบัตรเอเชียที กองทุนได้ลงทุนในหรือมีไว้ซึ งหน่วยลงทุนดังกล่าว หรือ
(ข) นับมูลค่าของทรัพย์สินที กองทุนรวมพันธบัตรเอเชียดังกล่าวลงทุนหรือมีไว้ รวมในอัตราส่วนสําหรับทรัพย์สินที กําหนดไว้
ในโครงการนี โดยถือเสมือนหนึ งว่ากองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินนั นโดยตรง
(3) ในกรณีของธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ บริษัทจัดการจะคํานวณอัตราส่วนการลงทุนใน หรือมีไว้ซึ งการให้ยืมหลักทรัพย์
โดยให้นับมูลค่าทรัพย์สินที ให้ยืมรวมในอัตราส่วนสําหรับหลักทรัพย์ที กําหนดไว้ในข้อ 3.13.1.2 3.13.1.3 3.13.1.4 และ
3.13.1.7 โดยถือเสมือนหนึ งว่ากองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์นั นอยู่ ทั งนี บริษัทจัดการอาจไม่นับรวมในอัตราส่วนที 
คํานวณตามคู่สัญญาที กําหนดตามข้อ 3.13.1.2 3.13.1.3 3.13.1.4 และ 3.13.1.7 ก็ได้

3.13.1.18 ในการคํานวณอัตราส่วนตามข้อ 3.13.1.2 และ ข้อ 3.13.1.3 ให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี รวม
ทั งเงื อนไขตามข้อ 3.13.1.18 ด้วย
(1) ในกรณีที ทรัพย์สินดังกล่าวมีผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกัน บริษัทจัดการจะคํานวณอัตราส่วนที ผู้ออก
ทรัพย์สินหรือผู้ที เป็นคู่สัญญาดังกล่าว หรือคํานวณอัตราส่วนผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกัน แล้วแต่กรณีก็ได้
(2) ในกรณีที ทรัพย์สินมีบุคคลมากกว่าหนึ งรายเป็นผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกัน บริษัทจัดการจะเลือก
คํานวณอัตราส่วนที ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกันรายใดรายหนึ งก็ได้

3.13.1.19 การคํานวณอัตราส่วนที ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกันตามข้อ 3.13.1.14 จะทําได้ต่อเมื อบุคคลดัง
กล่าวได้ทําการรับรองตลอดไป รับอาวัลทั งจํานวน สลักหลังโอนประเภทมีสิทธิไล่เบี ยโดยไม่มีข้อกําหนดลบล้างหรือจํากัด
ความรับผิดของผู้สลักหลัง หรือค้ําประกันต้นเงินและดอกเบี ยเต็มจํานวนแบบไม่มีเงื อนไข

3.13.1.20 ในกรณีที ตราสารแห่งหนี หรือ ตราสารกึ งหนี กึ งทุน ในขณะที ลงทุนหรือในขณะที ได้มาเป็นทรัพย์สินของกองทุน มี
มูลค่าไม่เกินอัตราส่วนที กําหนดข้างต้น หากต่อมาตราสารแห่งหนี หรือตราสารกึ งหนี กึ งทุนนั น มีมูลค่าเกินอัตราส่วนดังกล่าว
โดยสาเหตุถูกปรับลดอันดับความน่าเชื อถือ ให้บริษัทดําเนินการแก้ไขอัตราส่วนให้เป็นไปตามที กําหนด ภายใน 30 วันนับแต่
วันที มีการประกาศให้ทราบถึงเหตุดังกล่าว เว้นแต่ในกรณีที มีเหตุจําเป็นและสมควรโดยได้รับผ่อนผันจากสํานักงาน

3.13.1.21 ในกรณีที ทรัพย์สินในขณะที ลงทุนหรือในขณะที ได้มาเป็นทรัพย์สินของกองทุน มีมูลค่าไม่เกินอัตราส่วนที กําหนด
ข้างต้น หากต่อมามีมูลค่าเกินอัตราส่วนดังกล่าวจากการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น บริษัทจัดการจะยังคงมีไว้ซึ งทรัพย์สินดัง
กล่าวต่อไป ก็ได้ให้บริษัทจัดการจัดทํารายงานโดยระบุชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินตามวรรคหนึ ง และ
วันที ทรัพย์สินนั นมีมูลค่าเกินอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดพร้อมสาเหตุ และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกอง
ทุนรวมทราบ ภายในสามวันทําการนับแต่วันที ทรัพย์สินนั นมีมูลค่าเกินอัตราส่วนที กําหนด พร้อมทั งจัดทําสําเนารายงานดัง
กล่าวไว้ที บริษัทจัดการ เพื อให้สํานักงานสามารถตรวจสอบได้

3.13.1.22 ในกรณีที การรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นเป็นผลให้กองทุนรวมเป็นผู้ถือหุ้นที บริษัทใดเป็นผู้ออก เพื อเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนรวม เมื อรวมกันทุกกองทุนรวมที บริษัทจัดการเป็นผู้รับผิดชอบดําเนินการเกินกว่าร้อยละ 25 ของจํานวนหุ้นที 
จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของบริษัทนั น บริษัทจัดการจะดําเนินการตามประกาศที สน. 24/2552 เรื อง การลงทุนและการมีไว้
เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุน ลงวันที  28 กรกฎาคม 2552 ดังนี คือ
(1) ปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศที กําหนดให้บริษัทจัดการสามารถรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นได้
(2) งดเว้นการใช้สิทธิออกเสียงในหุ้นจํานวนที เกินอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าว เว้นแต่กรณีที มีเหตุ
จําเป็นและสมควรโดยได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน และ
(3) กรณีที เป็นหุ้นของบริษัทจดทะเบียน และการได้มาซึ งหุ้นของบริษัทดังกล่าว เป็นผลให้กองทุนได้มา หรือเป็นผู้ถือหุ้นของ
บริษัทนั นจนถึงหรือข้ามจุดที ต้องทําคําเสนอซื อ บริษัทจัดการต้องดําเนินการเพื อให้ได้รับการยกเว้นการทําคําเสนอซื อโดย
การลดสัดส่วนการถือหุ้นหรือลดการมีอํานาจควบคุม หรือยื นคําขอผ่อนผันการทําคําเสนอซื อ ตามประกาศคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื อครอบงํากิจการ ทั งนี การ
ลดสัดส่วนการถือหุ้นดังกล่าว ให้บริษัทจัดการลดสัดส่วนตามสัดส่วนของหุ้นของบริษัทจดทะเบียนที แต่ละกองทุนได้มาจาก
การรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น

3.13.1. 23 ในกรณีที ทรัพย์สินในขณะที ลงทุนหรือในขณะที ได้มาเป็นทรัพย์สินของกองทุน มีมูลค่าไม่เกินอัตราส่วนที กําหนด
ข้างต้น หากต่อมามีมูลค่าเกินอัตราส่วนดังกล่าวโดยไม่เข้าลักษณะตามข้อ 3.13.1.6 ข้อ 3.13.1.17  19 และการเกิน
อัตราส่วนดังกล่าวมิได้เกิดจากการลงทุนหรือได้ทรัพย์สินมาเพิ มเติม บริษัทจัดการจะยังคงมีไว้ซึ งทรัพย์สินดังกล่าวต่อไปก็ได้

ให้บริษัทจัดการจัดทํารายงานโดยระบุชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินตามวรรคหนึ ง และวันที ทรัพย์สินนั น
มีมูลค่าเกินอัตราส่วนที กําหนดพร้อมสาเหตุ และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ทราบภายในสามวัน
ทําการ
นับแต่วันที ทรัพย์สินนั นมีมูลค่าเกินอัตราส่วนที กําหนด พร้อมทั งจัดทําสําเนารายงานดังกล่าวไว้ที บริษัทจัดการเพื อให้สํานักงาน
สามารถตรวจสอบได้

3.13.1.24 ข้อจํากัดการลงทุนข้างต้นจะไม่นํามาบังคับใช้ในกรณีที ปรากฏเหตุตามหัวข้อ “การเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม”
และบริษัทจัดการต้องดําเนินการเพื อเลิกกองทุนตามหัวข้อ “การดําเนินการของบริษัทจัดการเมื อเลิกกองทุนรวม”

สรุปอัตราส่วนการลงทุน : 

1. Total noninvestment grade : ลงทุนไม่เกินร้อยละ 100.00 
2. Noninvestment grade company limit : ลงทุนไม่เกินร้อยละ 25.00 
3. Investment grade company limit : ลงทุนไม่เกินร้อยละ 25 
4. Financial institution company limit : ลงทุนไม่เกินร้อยละ 25 
5. Individual fund limit : ลงทุนไม่เกินร้อยละ 25.00 
6. Total fund limit : ลงทุนไม่เกินร้อยละ 25.00 

3.13.2. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นในต่างประเทศ : 

สําหรับกองทุนที มีการลงทุนหรือเข้าเป็นคู่สัญญาในต่างประเทศ ให้บริษัทจัดการลงทุนหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นเพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุน ตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดดังต่อไปนี เพิ มเติมด้วย ทั งนี อัตราส่วนที คํานวณ
ตามประเภททรัพย์สิน ข้อกําหนดในการคํานวณอัตราส่วน และการดําเนินการเมื อมีเหตุที ทําให้ไม่เป็นไปตาม
อัตราส่วน ให้เป็นไปตามที กําหนดในข้อ 3.13.1. โดยอนุโลม

3.13.2.1 บริษัทจัดการอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินดังต่อไปนี เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม โดยไม่จํากัดอัตราส่วน
(1) เงินฝากในสถาบันการเงินต่างประเทศหรือตราสารหนี ที มีลักษณะคล้ายเงินฝากในต่างประเทศตามข้อ 3.12.2.2 ที มี
วัตถุประสงค์เพื อการดําเนินงาน
(2) ตราสารภาครัฐต่างประเทศตามข้อ 3.12.2.1 (1) ที มีอันดับความน่าเชื อถืออยู่ในสองอันดับแรก หรือสัญญาซื อขายล่วง
หน้าที มีสินค้าเป็นตราสารดังกล่าว
ในกรณีของกองทุนรวมเปิด มูลค่าของตราสารภาครัฐต่างประเทศตามข้อ (2) เมื อรวมกันแล้วต้องไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่า
ตราสารนั นในแต่ละรุ่น เว้นแต่เป็นกองทุนรวมเปิดที มีการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งล่วงหน้าซึ งระบุเวลาแน่นอน
(auto redemption) 

3.13.2.2 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งตราสารภาครัฐต่างประเทศที นอกเหนือจากข้อ 3.13.2.1 (2)หรือสัญญาซื อขาย
ล่วงหน้าที มีสินค้าเป็นตราสารดังกล่าว เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนได้โดยมีมูลค่ารวมกันทั งสิ นเมื อคํานวณเฉพาะผู้ออกหรือผู้
เป็นคู่สัญญารายนั น ไม่เกินร้อยละ 35 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั งนี ให้นับรวมกับอัตราส่วนการลงทุนในประเทศ
ด้วย

ในกรณีของกองทุนรวมเปิด มูลค่าของตราสารภาครัฐต่างประเทศตามวรรคหนึ ง ต้องไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าตราสารนั นใน
แต่ละรุ่น เว้นแต่เป็นกองทุนรวมเปิดที มีการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งล่วงหน้าซึ งระบุเวลาแน่นอน (auto
redemption) 

การคํานวณอัตราส่วนตามวรรคหนึ ง ให้นับตราสารตามวรรคหนึ งและทรัพย์สินทุกประเภทที ผู้ออกหรือผู้เป็นคู่สัญญารายดัง
กล่าวเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญา ซึ งกองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินเหล่านั น
รวมในอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าวด้วย

3.13.2.3 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งเงินฝากในสถาบันการเงินต่างประเทศที มีอันดับความน่าเชื อถืออยู่ในอันดับที 
สามารถลงทุนได้ โดยมีมูลค่ารวมกันทั งสิ นเมื อคํานวณเพาะสถาบันการเงินต่างประเทศรายนั น ไม่เกินร้อยละ 25 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

การคํานวณอัตราส่วนตามวรรคหนึ ง ให้นับมูลค่าของทรัพย์สินที กองทุนลงทุนหรือมีไว้ดังต่อไปนี รวมในอัตราส่วนดังกล่าว
1. ทรัพย์สินตามข้อ 3.13.2.4 วรรคหนึ ง และข้อ3.13.2.7 (1) ที สถาบันการเงินต่างประเทศรายเดียวกันเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู ้
รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญา
2. ทรัพย์สินตามข้อ 3.13.1.3 ข้อ 3.13.2.4 และข้อ 3.13.2.7 (1) ที ธนาคารพาณิชย์ซึ งเป็นสาขาของสถาบันการเงินต่าง
ประเทศรายนั นเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญา
ในกรณีที กองทุนมีเงินฝากตามวรรคหนึ ง หรือวรรคสอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื อการดําเนินงานของกองทุน ให้นับมูลค่าของเงิน
ฝากดังกล่าวรวมในอัตราส่วนตามวรรคหนึ ง

3.13.2.4 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินดังต่อไปนี ที บุคคลใดเป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลัก
หลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญา เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนได้ โดยมีมูลค่ารวมกันทั งสิ นเมื อคํานวณเฉพาะผู้ออก ผู้สั งจ่าย
ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญารายนั น ไม่เกินร้อยละ 25 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั งนี 
ให้นับรวมกับอัตราส่วนการลงทุนในประเทศด้วย
(1) ตราสารแห่งหนี ต่างประเทศตามข้อ 3.12.2.1 
(2) หน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศตามข้อ 3.12.2.1 (3) 
(3) สัญญาซื อขายล่วงหน้า ตามข้อ 3.12.2.3 ที คู่สัญญามีอันดับความน่าเชื อถืออยู่ในอันดับที สามารถลงทุนได ้(investment
grade) 
(4) เงินฝากในสถาบันการเงินต่างประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื อการลงทุน
(5) ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิง ที มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นพันธบัตร หรือหุ้นกู้ที ไม่ใช่หุ้นกู้อนุพันธ์
ตามข้อ 13.2.2.5 ทั งนี เฉพาะที มีอันดับความน่าเชื อถืออยู่ในอันดับที สามารถลงทุนได ้(investment grade)
(6) หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และตราสารของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศ ตามข้อ 13.2.2.6

3.13.2.5 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินที กลุ่มกิจการใดเป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้คํ้า
ประกัน หรือคู่สัญญา เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนได้ โดยมีมูลค่ารวมกันทั งสิ นของกลุ่มกิจการนั นไม่เกินอัตราอย่างใดอย่าง
หนึ งดังต่อไปนี แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า
(1) ร้อยละสามสิบของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน
(2) อัตราที คํานวณได้จากนํ้าหนักของกลุ่มกิจการดังกล่าวในตัวชี วัด (benchmark) ของกองทุนนั นรวมกับร้อยละสิบของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนนั น ทั งนี ตัวชี วัดดังกล่าวต้องเป็นดัชนีหรือองค์ประกอบของดัชนี ที มีการเผยแพร่อย่างกว้างขวาง
และสอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนั น

3.13.2.6 การลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินที บริษัทในกลุ่มกิจการใดเป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย หรือคู่สัญญา เพื อเป็นทรัพย์สินของกอง
ทุน หากทรัพย์สินดังกล่าวเป็นองค์ประกอบที ใช้ในการคํานวณตัวชี วัด (benchmark) ของกองทุนนั น บริษัทจัดการอาจลงทุน
หรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินดังกล่าวโดยมีมูลค่ารวมกันทั งสิ นเมื อคํานวณเฉพาะผู้ออก ผู้สั งจ่าย หรือคู่สัญญารายนั น ไม่เกินอัตราที 
คํานวณได้จากนํ้าหนักของทรัพย์สินดังกล่าวในตัวชี วัดรวมกับร้อยละสิบของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั งนี เฉพาะใน
กรณีที อัตราดังกล่าวสูงกว่าอัตราส่วนที กําหนดไว้ในข้อ 3.13.2.2 ข้อ 3.13.2.4 และข้อ 3.13.2.7 แล้วแต่กรณี

มิให้นําความในข้อ 3.13.2.2 ข้อ 3.13.2.4 และข้อ 3.13.2.7 มาใช้บังคับกับกรณีตามวรรคหนึ ง

3.13.2.7 บริษัทจัดการอาจลงทุน หรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินอื นนอกเหนือจากกรณีที กําหนดไว้ในข้อ 3.13.2.2  3.13.2.3 และข้อ
3.13.2.4 เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมตามอัตราส่วนดังต่อไปนี 
(1) การลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินดังกล่าวซึ งบุคคลใดเป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่
สัญญา ต้องมีมูลค่ารวมกันทั งสิ นเมื อคํานวณเฉพาะผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญา
รายนั น ไม่เกินร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
(2) การลงทุนในหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินตาม (1) เมื อคํานวณรวมทุกบุคคลที เป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง
ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญาแล้วต้องมีมูลค่ารวมกันทั งสิ นไม่เกินร้อยละ15 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

3.13.2.8 ในกรณีของกองทุนรวม ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมลงทุนหรือมีไว้ซึ งเงินฝาก บัตรเงินฝาก ตั วแลกเงิน หรือตั ว
สัญญาใช้เงิน ที ธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ บรรษัทตลาดรอง
สินเชื อที อยู่อาศัย หรือสถาบันการเงินที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น หรือธนาคารต่างประเทศเป็นผู้ออกหรือคู่สัญญา เป็นจํานวน
ที มีมูลค่ารวมโดยเฉลี ยไม่เกิน ร้อยละ 45 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ในรอบระยะเวลาบัญชี หรือในรอบอายุ
ของกองทุนรวมสําหรับกองทุนรวมที มีอายุน้อยกว่า 1 ปีแล้วแต่กรณี โดยให้นับรวมเงินฝากในประเทศและต่างประเทศ ทั งนี 
ไม่ว่ากรณีใด มิให้คํานวณเงินฝากในบัญชีเงินฝากเพื อการดําเนินงานของกองทุนเข้าในอัตราส่วนดังกล่าว
อัตราส่วนตามวรรคหนึ งมิให้นํามาใช้บังคับกับกองทุนรวมที มีการกําหนดอายุโครงการตั งแต่หนึ งปีขึ นไป ทั งนี เฉพาะในระยะ
เวลาหกเดือนก่อนวันครบกําหนดอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม
ในกรณีที เงินฝากหรือตราสารแห่งหนี ที มีลักษณะคล้ายเงินฝากที กองทุนรวมลงทุนในหรือมีไว้เกินอัตราส่วนที กําหนดตามวรรค
หนึ ง ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินดังกล่าวให้มีมูลค่ารวมโดยเฉลี ยไม่เกินร้อยละ 45 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมภายในสามสิบวันนับแต่วันสิ นรอบปีบัญชีนั น ทั งนี ให้คํานวณอัตราส่วนการลงทุนหรือมีไว้ซึ ง
ทรัพย์สินดังกล่าว โดยเฉลี ยตั งแต่วันแรกของรอบปีบัญชีนั นจนถึงวันที ทรัพย์สินนั นมีมูลค่าเป็นไปตามอัตราส่วนดังกล่าว
เมื อบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ปฏิบัติตามวรรคสามแล้ว ให้บริษัทรายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมทราบภายใน
วันทําการถัดจากวันที ทรัพย์สินนั นมีมูลค่ารวมโดยเฉลี ยไม่เกินร้อยละ 45 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม เพื อให้ผู้
ดูแลผล ประโยชน์ของกองทุนรวม ตรวจสอบการปฏิบัติดังกล่าว ทั งนี บริษัทต้องดําเนินการให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน
รวมแจ้งให้สํานักงานทราบภายในห้าวันนับแต่วันที ได้รับรายงานจากบริษัทด้วย
หากบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถปฏิบัติตามวรรคสามได้ สํานักงานอาจสั งให้บริษัทเลิกกองทุนรวมนั น

3.13.2.9 ในกรณีที มีเหตุจําเป็นและสมควร เพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนอันเนื องมาจากปัญหาความผันผวน
(fluctuation) ของตลาดเงินและตลาดทุนในวงกว้างในรอบปีบัญชีใด บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจขอผ่อนผันต่อสํานักงาน
เพื อไม่ต้องนําการลงทุนในหรือมีไว้ซึ งเงินฝาก บัตรเงินฝาก ตั วแลกเงิน หรือตั วสัญญาใช้เงิน ในช่วงเวลาที เกิดความผันผวนดัง
กล่าวมารวมคํานวณอัตราส่วนการลงทุนตามข้อ 3.13.2.8 ได้สําหรับรอบปีบัญชีนั น

3.13.2.10 บริษัทจัดการอาจลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้าที มีคู่สัญญาเป็นศูนย์ซื อขายสัญญาซื อขายล่วงหน้าโดยไม่จํากัด
อัตราส่วนของคู่สัญญา

3.13.2.11 การคํานวณมูลค่าการลงทุนหรือมีไว้ซึ งสัญญาซื อขายล่วงหน้าเพื อการคํานวณอัตราส่วนการลงทุนตามข้อ 3.13.2.2
และข้อ 3.13.2.4 ให้นับมูลค่าที คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งมีหน้าที ต้องชําระตามสัญญาซื อขายล่วงหน้า รวมคํานวณในอัตราส่วนของ
บุคคลที เป็นคู่สัญญาดังกล่าว เว้นแต่กรณีที กองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้ซึ งสัญญานั น ในศูนย์ซื อขายสัญญาซื อขายล่วงหน้า
บริษัทจัดการไม่ต้องคํานวณมูลค่าและอัตราส่วนตามที กําหนดในข้อดังกล่าว

3.13.2.12 ในการคํานวณอัตราส่วนตามข้อ 3.13.2.2 และ ข้อ 3.13.2.4 ให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี รวม
ทั งเงื อนไขตามข้อ 3.13.2.13 ด้วย
(1) ในกรณีที ทรัพย์สินดังกล่าวมีผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกัน บริษัทจัดการจะคํานวณอัตราส่วนที ผู้ออก
ทรัพย์สินหรือผู้ที เป็นคู่สัญญาดังกล่าว หรือคํานวณอัตราส่วนผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกัน แล้วแต่กรณีก็ได้
(2) ในกรณีที ทรัพย์สินมีบุคคลมากกว่าหนึ งรายเป็นผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกัน บริษัทจัดการจะเลือก
คํานวณอัตราส่วนที ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกันรายใดรายหนึ งก็ได้

3.13.2.13 การคํานวณอัตราส่วนที ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกันตามข้อ 3.13.2.12 จะทําได้ต่อเมื อบุคคลดัง
กล่าวได้ทําการรับรองตลอดไป รับอาวัลทั งจํานวน สลักหลังโอนประเภทมีสิทธิไล่เบี ยโดยไม่มีข้อกําหนดลบล้างหรือจํากัด
ความรับผิดของผู้สลักหลัง หรือค้ําประกันต้นเงินและดอกเบี ยเต็มจํานวนแบบไม่มีเงื อนไข

3.13.2.14 ในกรณีที ตราสารแห่งหนี ในขณะที ลงทุนหรือในขณะที ได้มาเป็นทรัพย์สินของกองทุน มีมูลค่าไม่เกินอัตราส่วนที 
กําหนดข้างต้น หากต่อมาตราสารแห่งหนี มีมูลค่าเกินอัตราส่วนดังกล่าวโดยสาเหตุ ถูกปรับลดอันดับความน่าเชื อถือให้บริษัท
ดําเนินการแก้ไขอัตราส่วนให้เป็นไปตามที กําหนดภายใน 30 วันนับแต่วันที มีการประกาศให้ทราบถึงเหตุดังกล่าว เว้นแต่ใน
กรณีที มีเหตุจําเป็นและสมควรโดยได้รับผ่อนผันจากสํานักงาน

3.13.2.15 ในกรณีที ทรัพย์สินในขณะที ลงทุนหรือในขณะที ได้มาเป็นทรัพย์สินของกองทุน มีมูลค่าไม่เกินอัตราส่วนที กําหนด
ข้างต้น หากต่อมามีมูลค่าเกินอัตราส่วนดังกล่าวจากการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น บริษัทจัดการจะยังคงมีไว้ซึ งทรัพย์สินดัง
กล่าวต่อไปก็ได้

ให้บริษัทจัดการจัดทํารายงานโดยระบุชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินตามวรรคหนึ ง และวันที ทรัพย์สินนั น
มีมูลค่าเกินอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดพร้อมสาเหตุ และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ทราบ
ภายในสามวันทําการนับแต่วันที ทรัพย์สินนั นมีมูลค่าเกินอัตราส่วนที กําหนด พร้อมทั งจัดทําสําเนารายงานดังกล่าวไว้ ที บริษัท
จัดการเพื อให้สํานักงานสามารถตรวจสอบได้

3.13.2.16 ในกรณีที ทรัพย์สินในขณะที ลงทุนหรือในขณะที ได้มาเป็นทรัพย์สินของกองทุน มีมูลค่าไม่เกินอัตราส่วนที กําหนด
ข้างต้น หากต่อมามีมูลค่าเกินอัตราส่วนดังกล่าวโดยไม่เข้าลักษณะตาม 3.13.2.8 ข้อ 3.13.2.14 และข้อ 3.13.2.15 และการ
เกินอัตราส่วนดังกล่าวมิได้เกิดจากการลงทุนหรือได้ทรัพย์สินมาเพิ มเติม บริษัทจัดการจะยังคงมีไว้ซึ งทรัพย์สินดังกล่าวต่อไป
ก็ได้

ให้บริษัทจัดการจัดทํารายงานโดยระบุชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินตามวรรคหนึ ง และวันที ทรัพย์สินนั น
มีมูลค่าเกินอัตราส่วนที กําหนดพร้อมสาเหตุ และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ทราบภายในสามวัน
ทําการนับแต่วันที ทรัพย์สินนั นมีมูลค่าเกินอัตราส่วนที กําหนด พร้อมทั งจัดทําสําเนารายงานดังกล่าวไว้ที บริษัทจัดการเพื อให้
สํานักงานสามารถตรวจสอบได้

3.13.2.17 ข้อจํากัดการลงทุนข้างต้นจะไม่นํามาบังคับใช้ในกรณีที ปรากฏเหตุตามหัวข้อ “การเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม”
และบริษัทจัดการต้องดําเนินการเพื อเลิกกองทุนตามหัวข้อ “การดําเนินการของบริษัทจัดการเมื อเลิกกองทุนรวม”

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) : 

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.3. รายละเอียดเพิ มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : 

ไม่มี

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 โทรสาร

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

บริษัทจัดการจะเสนอขายหน่วยลงทุนในระยะเวลาเสนอขายครั งแรกที ระบุไว้ในหนังสือชี ชวน โดยเริ มตั งแต่เวลาเปิดทําการ
ของบริษัทจัดการ หรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ถึงเวลา 15.30 น.

5.2.1 การขอรับหนังสือชี ชวนและเอกสารการจองซื อ
ผู้สนใจจองซื อหน่วยลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี ชวน และ เอกสารการจองซื อได้ที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื อคืน ทุกวัน ระหว่าง เวลาทําการ

5.2.2 วิธีการเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน
ในกรณีที ไม่เคยมีบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน ผู้สนใจลงทุนต้องเปิดบัญชีดังกล่าวก่อน โดยกรอกรายละเอียดในใบคําขอเปิดบัญชีผู้
ถือหน่วยลงทุน และเอกสารที กําหนดอย่างถูกต้องและตามความเป็นจริง พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน ตามที บริษัทจัดการ
กําหนดในการเปิดบัญชีซึ งลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง

ผู้จองซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนต้องรับทราบและยินยอมที จะปฏิบัติตามเงื อนไขที กําหนดในใบคําขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน
และใบคําขอเปลี ยนแปลงข้อมูล รวมทั งเงื อนไขอื น ๆ ที บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะกําหนดต่อไป ซึ งจะติดประกาศไว้ที 
บริษัทจัดการ หรือมีจดหมายเพื อแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ ทั งนี กรณีบริษัทจัดการจะแก้ไขเปลี ยนแปลงวิธีการเปิดบัญชี
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยติดประกาศไว้ที บริษัทจัดการ และสํานักงานของผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื อคืน

5.2.3 เอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชี
1. กรณีบุคคลธรรมดา
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรประจําตัวข้าราชการ หรือสําเนาบัตรประจําตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือสําเนา
หนังสือเดินทางซึ งลงนามรับรองความถูกต้อง

2. กรณีนิติบุคคล
(1) สําเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์
(2) สําเนาหนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับ
(3) ตัวอย่างลายมือชื อผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล และเงื อนไขการลงนาม
(4) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล

ทั งนี เอกสารต่าง ๆ ต้องลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง

5.2.4 วิธีการจองซื อหน่วยลงทุน
เมื อผู้สนใจจองซื อหน่วยลงทุนมีบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน แล้ว สามารถจองซื อหน่วยลงทุนด้วยตนเองที บริษัทจัดการหรือผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ได้ตามราคาเสนอขายหน่วยลงทุนในการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก โดยกรอกใบคําสั งซื อ
หน่วยลงทุนให้ครบถ้วนพร้อมชําระเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุน โดยผู้สั งซื อจะต้องสั งซื อหน่วยลงทุนไม่ตํ่ากว่า 50,000 บาท

5.2.5 การรับชําระ และการเก็บรักษาเงินค่าซื อหน่วยลงทุน
ผู้จองซื ออาจชําระเป็นเงินสด หรือชําระเป็นเช็ค ดราฟต์ หรือวิธีอื นใด โดยการชําระเป็นเช็ค ดราฟต์ หรือวิธีอื นใดผู้จองซื อต้อง
ขีดคร่อมเฉพาะสั งจ่าย “บัญชีจองซื อหน่วยลงทุนของ บลจ.แอสเซท พลัส จํากัด” ซึ งเป็นบัญชีกระแสรายวัน ที เปิดไว้กับ
ธนาคารดังต่อไปนี ซึ งดอกเบี ยรับหรือผลประโยชน์ใดๆ ที ได้รับจากบัญชีจองซื อหน่วยลงทุนข้างต้น บริษัทจัดการจะดําเนินการ
ให้เป็นผลประโยชน์ต่อกองทุน
• ธนาคารกสิกรไทย สาขาราษฎร์บูรณะ
• ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาพระรามที  3
• ธนาคารกรุงเทพ สาขาสาทร
• ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาถนนวิทยุ
บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงเพิ มเติมบัญชีดังกล่าว โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ โดยจะติดประกาศไ
ที ที ทําการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

ทั งนี ในการชําระเงินไม่ว่าด้วยวิธีใด หากมิใช่กรณีที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิดอื นภายใต้การ
จัดการของบริษัทจัดการเพื อจองซื อหน่วยลงทุนของกองทุน บริษัทจัดการต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้ก่อนระยะเวลาเสนอ
ขายครั งแรกจะสิ นสุด

ในกรณีที ผู้จองซื อชําระเป็นเงินสด หรือวิธีอื นใดที สามารถเรียกเก็บเงินได้ทันที ผู้จองซื อสามารถจองซื อได้ภายในเวลา 15.30
น. แต่หากผู้จองซื อชําระเป็นเช็ค ดราฟต์ หรือวิธีอื นใดที ต้องส่งเรียกเก็บเงินและทราบผลในวันทําการถัดไป ผู้จองซื อต้อง
ชําระค่าซื อหน่วยลงทุนภายในเวลา 12.00 น.

การจองซื อหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื อบริษัทจัดการได้รับเงินค่าซื อหน่วยลงทุนครบตามจํานวนเงินที สั งซื อ และได้ทํา
รายการขายหน่วยลงทุนแล้ว เพื อให้บริษัทจัดการจัดสรรหน่วยลงทุน ผู้จองซื อหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกคําสั งจองซื อ
หน่วยลงทุนนั นได้เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

ในกรณีที ผู้จองซื อหน่วยลงทุนชําระเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุนเป็นเช็ค ดราฟต์ หรือวิธีอื นใดซึ งถูกปฏิเสธการจ่ายเงิน บริษัท
จัดการจะดําเนินการยกเลิกรายการจองซื อหน่วยลงทุนนั นและแจ้งให้ผู้จองซื อทราบ
บริษัทจัดการจะนําเงินที ได้รับจากการจองซื อหน่วยลงทุนนี เก็บรักษาไว้ในบัญชีเงินฝากในนาม “บัญชีจองซื อหน่วยลงทุนของ
บลจ. แอสเซท พลัส จํากัด” 

5.2.6 การจัดสรรหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื อโดยคํานวณจากจํานวนเงินที ได้รับชําระหารด้วยมูลค่าที ตราไว้ โดยจํานวน
หน่วยลงทุนที ได้รับจัดสรรจะคํานวณตามหลักสากลเป็นตัวเลขทศนิยม 5 ตําแหน่งแต่ใช้ทศนิยม 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยม
ตําแหน่งที  5 ทิ ง

กรณีที ผู้จองซื อชําระค่าจองซื อหน่วยลงทุนเป็นเช็ค ดราฟต์ ตั วแลกเงิน คําสั งจ่ายเงิน หรือวิธีอื นใด บริษัทจัดการจะจัดสรร
หน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื อหน่วยลงทุน ณ วันที บริษัทจัดการ สามารถเรียกเก็บเงินจากเช็ค ดราฟต์ ตั วแลกเงิน คําสั งจ่ายเงิน
หรือวิธีการอื นใดได้เรียบร้อยแล้ว และวันที บริษัทจัดการได้รับเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุนจะต้องอยู่ระหว่างระยะเวลาเสนอขาย
โดยบริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนตามหลักการ “จองซื อก่อนได้ก่อน” 

ในกรณีที จํานวนเงินที ระบุในใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนไม่ตรงกับจํานวนเงินที บริษัทจัดการได้รับชําระ บริษัทจัดการจะจัดสรร
หน่วยลงทุนให้ตามจํานวนเงินที ได้รับชําระเป็นเกณฑ์
ในกรณีที การจองซื อหน่วยลงทุนนั นมีผลให้จํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินจํานวนหน่วยลงทุนที ได้รับอนุมัติจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนโดยใช้หลักการ “จองซื อก่อนได้ก่อน” ตามคําสั งซื อที สามารถเรียก
เก็บเงินได้ ในกรณีที จองซื อพร้อมกัน และมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรร บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรหน่วยลงทุน
ที เหลืออยู่ให้ผู้จองซื อ ที จองซื อพร้อมกันนั นตามสัดส่วนจํานวนหน่วยลงทุนที ผู้จองซื อแต่ละรายจองซื อเข้ามา (Pro Rata)
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทั งหมดก็ได้โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้
ทราบล่วงหน้า

ในกรณีที บริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการจัดสรรหน่วยลงทุนมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือหน่วย
ลงทุน หรือต่อชื อเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะจัดสรรหรือไม่
จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทั งหมดก็ได้ โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ผู้จองซื อทราบล่วงหน้า

5.2.7 การคืนเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุน
ในกรณีที ผู้จองซื อหน่วยลงทุนในการเสนอขายครั งแรกไม่ได้รับการจัดสรรไม่ว่าทั งหมด หรือบางส่วน และ/หรือในกรณีที 
บริษัทจัดการต้องยุติโครงการจัดการเนื องจากไม่สามารถจําหน่ายให้แก่ประชาชนได้ถึง 35 ราย หรือในกรณีที มีการจัดสรร
หน่วยลงทุนให้แก่บุคคลใด หรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกินกว่าหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด
บริษัทจัดการจะแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันสิ นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุน
ครั งแรก และจะคืนเงินค่าซื อหน่วยลงทุนส่วนที ไม่ได้รับการจัดสรรพร้อมดอกเบี ย (ถ้ามี) ให้ผู้จองซื อตามวิธีการรับเงินค่าขาย
คืนหน่วยลงทุนที ผู้จองซื อระบุไว้ในใบคําขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน ภายใน 1 เดือน นับแต่วันสิ นสุดการเสนอขายหน่วย
ลงทุนครั งแรก หรือนับตั งแต่วันปิดการเสนอขายแล้วแต่กรณี เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ให้ดําเนินการโครงการจัดการต่อไปได้ หากบริษัทจัดการไม่สามารถคืนเงินพร้อมดอกเบี ย (ถ้าม)ี อันเนื องจากความผิด
พลาดของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะชําระดอกเบี ยในอัตราไม่ต่ํากว่าร้อยละเจ็ดครึ งต่อปี นับแต่วันที ครบกําหนดเวลาดัง
กล่าวข้างต้น ถึงวันที บริษัทจัดการชําระเงินค่าจองซื อคืนจนครบถ้วน

5.2.8 เงื อนไขการขายหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะปฏิเสธคําสั งซื อหากผู้ลงทุนไม่ใช่ "ผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย"

บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนภายในประเทศไทย และมีวัตถุประสงค์ที จะไม่เสนอขาย
หน่วยลงทุนของกองทุนกับหรือเพื อประโยชน์ของประเทศสหรัฐอเมริกา พลเมืองสหรัฐอเมริกา รวมถึงผู้ที มีหนังสือเดินทางของ
ประเทศสหรัฐอเมริกาหรือผู้ที มีถิ นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา หรือบุคคลซึ งโดยปกติมีถิ นที อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกอง
ทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าวและบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนซึ งจัดให้มีขึ นและดําเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา บริษัทจัดการจึงขอ
สงวนสิทธิที จะปฏิเสธหรือระงับการสั งซื อ การจัดสรร และ/หรือการโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมสําหรับผู้
ลงทุนที เป็นบุคคลอเมริกัน (US person) ดังที กล่าวมาข้างต้น เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก

ในการชําระค่าซื อหน่วยลงทุน หากมิใช่กรณีที ผู้จองซื อหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอื นที จัดตั งโดยบริษัท
จัดการเพื อจองซื อหน่วยลงทุนของกองทุนนี ผู้จองซื อจะต้องชําระค่าซื อหน่วยลงทุนด้วยเงินจนเต็มมูลค่า จะหักกลบลบหนี กับ
บริษัทจัดการไม่ได้

การจองซื อหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื อบริษัทจัดการได้รับเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวนและได้ทํารายการขายหน่วย
ลงทุนแล้ว เพื อให้บริษัทจัดการจัดสรรหน่วยลงทุนและผู้จองซื อจะไม่สามารถยกเลิกคําสั งจองซื อหน่วยลงทุนนั นได้ เว้นแต่ จะ
ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธการจองซื อตามคําสั งจองซื อหน่วยลงทุน ในกรณีที บริษัทจัดการได้
พิจารณาแล้วว่าการจองซื อในกรณีดังกล่าวมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรือต่อชื อเสียง
หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ

สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ นหลังจากนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการจองซื อหน่วยลงทุนของผู้จองซื อ
หน่วยลงทุนแล้วเท่านั น

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

 

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

บริษัทจัดการจะเสนอขายหน่วยลงทุนระหว่างการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกเท่านั น โดยจะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนภาย
หลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก

7. การรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

7.1. ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 บริษัทจัดการ

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.3. วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 รับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.4.1 บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติดังนี 

1. บริษัทจัดการจะรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติไม่เกินปีละ 4 ครั ง โดยบริษัทจัดการจะแจ้งกําหนดวันทําการรับซื อคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบทางไปรษณีย์ ภายใน 30 วันนับตั งแต่วันถัดจากวันจดทะเบียนกองทรัพย์สิน
เป็นกองทุนรวม

ทั งนี บริษัทจัดการจะรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายที มีชื อปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วย
ลงทุน ณ เวลา 8.00 น. ของวันที บริษัทจัดการกําหนดให้มีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

ในการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ บริษัทจัดการมีนโยบายที จะรับซื อคืนเป็นจํานวนเงินที จัดสรรจากเงินสดรับที ได้จาก
ดอกเบี ย และ/หรือกําไรจากเงินลงทุนของตราสารแห่งหนี หรือหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นที กองทุนลงทุน หลังหักค่าใช้จ่าย
ของกองทุน (ถ้ามี) โดยจะจัดสรรเป็นจํานวนเงินที เท่าๆ กันสําหรับแต่ละหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน กรณีที กองทุนได้รับผลกระทบจากการได้รับชําระเงิน
ตามตราสารหนี หรือหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นที กองทุนลงทุนไว้ แตกต่างไปจากเงื อนไขที กําหนด โดยบริษัทจะประกาศใ
ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบในเวปไซต์ของบริษัทจัดการ

2. สําหรับการรับซื อคืนหน่วยลงทุนงวดสุดท้าย บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติที เหลือทั งหมดของผู้
ถือหน่วยลงทุนทุกราย ณ วันครบอายุโครงการ

7.4.2  การจัดสรรเงินให้แก่ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุน
ยกเว้นในกรณีตามข้อ “การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน” หรือ “การไม่ขายหรือไม่
รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน” หรือ “การหยุดรับซื อคืนหน่วยลงทุน” บริษัทจัดการจะจัดสรร
เงินให้แก่ ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยคํานวณจากราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ณ สิ นวันที บริษัทจัดการดําเนินการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติ หากวันดังกล่าวตรงกับวันหยุดจะเลื อนเป็นวันทําการถัดไป

บริษัทจัดการจะคํานวณจํานวนหน่วยลงทุนที จะรับซื อคืนอัตโนมัติ โดยหารจํานวนเงินที จะรับซื อคืนด้วยราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการรับซื อคืนนั น ทั งนี จํานวนหน่วยลงทุนที คํานวณได้จะเป็นตัวเลขทศนิยม 4 ตําแหน่ง โดยตัด
ทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง

บริษัทจัดการจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในทะเบียนหน่วยลงทุน ในวันทําการถัดจากวันทําการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนจํานวนนั น

7.4.3 การชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน ภายใน 5 วันทําการ นับตั งแต่วันถัดจากวัน
ที ทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ในการชําระเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนให้
แก่ ผู้ถือหน่วยลงทุนตามวิธีการที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในใบคําขอเปิดบัญชี ผู้ถือหน่วยลงทุน หรือใบคําสั งขายคืนหน่วย
ลงทุน

7.4.4  เงื อนไขในการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ตกลงสั งขายคืนหน่วยลงทุน และยินยอมให้บริษัทจัดการรับซื อหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
ตามกําหนดเวลาที บริษัทจัดการกําหนด

นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก้ผู้ถือหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ ภายใน 5 วันทําการ
นับตั งแต่วันถัดจากวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมติั

การสั งขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื อบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ได้รับคําสั งขายคืนหน่วย
ลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุน และได้ทํารายการรับซื อคืนหน่วยลงทุนแล้ว

บริษัทจัดการจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในทะเบียนหน่วยลงทุนในวันทําการถัดจากวันทําการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนจํานวนนั น

7.5. ระยะเวลาในการรับซื อคืน :  ไม่เกินปีละ 4 ครั งตามที บริษัทจัดการกําหนด

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน : 

1) บริษัทจัดการจะรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติไม่เกินปีละ 4 ครั ง โดยบริษัทจัดการจะแจ้งวันที จะดําเนินการรับซื อคืน
หน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบทางไปรษณีย์ ภายใน 30 วันนับตั งแต่วันถัดจากวันจดทะเบียนกองทรัพย์สิน
เป็นกองทุนรวม
2) สําหรับการรับซื อคืนหน่วยลงทุนงวดสุดท้าย บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติที เหลือทั งหมด
ของผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย ณ วันครบอายุโครงการ

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.9. รายละเอียดเพิ มเติม : 

8. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

8.1. ช่องทางการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

 บริษัทจัดการ

8.2. รายละเอียดการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการที บริษัทจัดการ
กําหนดให้สามารถสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ เข้ากองทุนนี ระหว่างการเสนอขายครั งแรก
การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนดังกล่าวหมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนหนึ ง (กองทุนต้นทาง) เพื อซื อหน่วยลงทุนของ
อีกกองทุนหนึ ง (กองทุนปลายทาง) โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนจาก กองทุนต้นทางซึ งได้หัก
ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เพื อไปชําระค่าซื อหน่วยลงทุนกองทุนปลายทาง ในกรณีที กองทุนต้นทางใดมี
การคิดค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามระยะเวลาการถือหน่วยลงทุน การคํานวณหน่วยลงทุนที จะขายคืนจาก
กองทุนต้นทาง จะใช้เกณฑ์การคํานวณโดยระบบ “เข้าก่อน ออกก่อน (FIFO)”

9. การชําระค่ารับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน : 

กรณีบริษัทจัดการไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน และจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื นแทน บริษัทจัดการจะกําหนดขั นตอนการดําเนินการต่อไป โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานก่อน และไม่
ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ โดยขั นตอนที กําหนดดังกล่าวต้องสามารถปฏิบัติได้จริง และเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมทุกราย และบริษัทจัดการจะต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วัน

10. การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิด
ไว้แล้วได้ ในกรณีดังต่อไปนี 
(1) บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที เข้าเหตุดังต่อไปนี โดยได้รับ
ความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(ก) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล หรือ
(ข) มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าวอยู่
นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม
(2) มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้ว แต่ในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการยังไม่ได้ชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุน บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลใน
รายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาโดยราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องนั นต่างจากราคารับซื อ
คืนหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไปและคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ถูกต้อง
(3) ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการกองทุนรวมพบว่า ราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุนไม่ถูกต้องและผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
โดยราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องนั นต่างจากราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป และคิดเป็น
อัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ถูกต้อง
การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามข้อ (1) (2)หรือ (3) บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 
(1) เลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนได้ไม่เกินสิบวันทําการนับแต่วันที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนนั น เว้นแต่ได้รับ
การผ่อนผันจากสํานักงาน
(2) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื อนกําหนดการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน
ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบเรื องดังกล่าวด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน
(3) แจ้งการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน พร้อมทั งจัดส่งรายงานที แสดงเหตุผลของการเลื อน และหลักฐานการได้รับความเห็น
ชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ (1) หรือการรับรองข้อมูลของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ (2) ต่อสํานักงานโดยพลัน ทั งนี 
บริษัทจัดการกองทุนรวมจะมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดําเนินการแทนก็ได้
(4) ในระหว่างการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าว ให้บริษัท
จัดการกองทุนรวมรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั น โดยต้องชําระค่าขายคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามลําดับวันที ส่งคําสั งขายคืนก่อน
หลัง

11. การไม่ขายไม่รับซื อคืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง : 

1. บริษัทจัดการจะไม่ขายหรือไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้ว หรือจะหยุดรับคําสั งซื อหรือ
คําสั งขายคืนหน่วยลงทุนได้ เฉพาะในกรณีที กําหนดไว้ ซึ งไม่เกินกรณีดังต่อไปนี 
(1) ตลาดหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิดทําการซื อขายได้ตามปกติ
(2) บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีดังต่อไปนี โดยได้รับความเห็น
ชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(ก) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล
(ข) ไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม หรือ
(ค) มีเหตุจําเป็นอื นใดเพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
ทั งนี การไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้ว หรือการหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนตาม
(ก) (ข) หรือ (ค) ให้กระทําได้ไม่เกินหนึ งวันทําการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน
(3) กองทุนรวมได้ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี เกิดขึ น ซึ งก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อกองทุนรวมอย่างมีนัยสําคัญ
(ก) ตลาดซื อขายหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิดทําการซื อขายได้ตามปกติ ทั งนี เฉพาะในกรณีที กองทุนรวม
ลงทุนในหลักทรัพย์ที ซื อขายในตลาดซื อขายหลักทรัพย์แห่งนั นเกินกว่าร้อยละสิบของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
(ข) มีเหตุการณ์ที ทําให้ไม่สามารถแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และทําให้ไม่สามารถโอนเงินออกจากประเทศ
หรือรับโอนเงินจากต่างประเทศได้ตามปกติ หรือ
(ค) มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าวอยู่
เหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม และผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว
(4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหน่วยลงทุนที รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุน แก่ผู้ลงทุน
เฉพาะราย เนื องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังต่อไปนี 
(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั น ๆ มีส่วนเกี ยวข้องกับการกระทําดังต่อไปนี 
1. การกระทําที เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไม่
ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
2. การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือ
3. การกระทําที เป็นการปฏิบัติตามคําสั งเกี ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน โดยบุคคลผู้มีอํานาจตามกฎหมาย
(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื อทราบข้อเท็จจริงเกี ยวกับลูกค้าได้ในสาระ
สําคัญ

2. เมื อปรากฏเหตุตามข้อ 1 และบริษัทจัดการกองทุนรวมประสงค์จะไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อ
หรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมปฏิบัติดังต่อไปนี 
(1) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุน
โดยพลัน และหากเป็นเหตุตาม ข้อ 1(1) (2) หรือ (3) ให้เปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการ
หยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลันด้วย
(2) รายงานการไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือการหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนพร้อมทั งแสดง
เหตุผล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทุนรวมเปิดนั นให้สํานักงานทราบโดยพลัน
(3) ในกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนหรือหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
ตามข้อ 1(1) (2) และ (3) เกินหนึ งวันทําการให้บริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการดังต่อไปนี ก่อนการเปิดรับคําสั งซื อหรือคํา
สั งขายคืนหน่วยลงทุน
(ก) รายงานการเปิดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนรวมเปิด ณ วันทําการ
สุดท้ายก่อนวันรายงานนั นให้สํานักงานทราบภายในวันทําการก่อนวันเปิดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
(ข) แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเปิดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน
ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการเปิดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนด้วย
วิธีการใด ๆ โดยพลัน

3. บริษัทจัดการจะหยุดการขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้วหรือหยุดรับคําสั งซื อ
หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง โดยราคาขายหน่วย
ลงทุนที ไม่ถูกต้องนั นต่างจากราคาขายหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไปและคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของ
ราคาขายหน่วยลงทุนที ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงาน
การชดเชยราคา ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการ
หยุดขายหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการหยุดรับคําสั งซื อหน่วย
ลงทุนด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน

12. การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

เพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือในกรณีที มีความจําเป็นเพื อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของ
ประเทศ หรือเพื อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศให้บริษัทจัดการหยุด
รับคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดได้เป็นการชั วคราวตามระยะเวลาที เห็นสมควร แต่
รวมแล้วต้องไม่เกิน 20 วันทําการติดต่อกัน เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ขยายระยะเวลาหยุด
รับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกไปได้

13. เงือนไขและข้อจํากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะปฏิเสธคําสั งโอนหน่วยลงทุนหากผู้ลงทุนไม่ใช่ "ผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย" 

บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนภายในประเทศไทย และมีวัตถุประสงค์ที จะไม่เสนอขาย
หน่วยลงทุนของกองทุนกับหรือเพื อประโยชน์ของประเทศสหรัฐอเมริกา พลเมืองสหรัฐอเมริกา รวมถึงผู้ที มีหนังสือเดินทางของ
ประเทศสหรัฐอเมริกาหรือผู้ที มีถิ นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา หรือบุคคลซึ งโดยปกติมีถิ นที อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกอง
ทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าวและบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนซึ งจัดให้มีขึ นและดําเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา บริษัทจัดการจึงขอ
สงวนสิทธิที จะปฏิเสธหรือระงับการสั งซื อ การจัดสรร และ/หรือการโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมสําหรับผู้ลงทุน
ที เป็นบุคคลอเมริกัน (US person) ดังที กล่าวมาข้างต้น เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะไม่จัดสรร และ/หรือปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุนที จะทําให้การถือหน่วยลงทุนเกินข้อจํากัดการถือ
หน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและ
หน้าที ของบริษัทจัดการ

ข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน
ในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัทจัดการมีข้อยกเว้นได้ในกรณีดังต่อไปนี 

(1)  กรณียกเว้นให้ถือหน่วยลงทุนได้โดยไม่จํากัดสัดส่วนสําหรับผู้ถือหน่วยลงทุนดังต่อไปนี 

(ก)  กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ

(ข)  กองทุนประกันสังคม

(ค)  กองทุนการออมแห่งชาติ

(ง)  กองทุนบําเหน็จบํานาญแห่งชาติ

(จ)  กองทุนสํารองเลี ยงชีพ

(ฉ)  กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป

(ช)  กองทุนต่างประเทศที มีลักษณะตาม (ก) ถึง (ฉ)

(ซ)  กองทุนอื นใดที มีลักษณะทํานองเดียวกับกองทุนตาม (ก) ถึง (ฉ)

(ฌ)  นิติบุคคลที จัดตั งขึ นตามกฎหมายไทยนอกเหนือจาก  (ก)  ถึง  (ฉ)  ซึ งไม่อยู่ภายใต้บังคับต้องเสียภาษีเงินไ
นิติบุคคล เช่น ธนาคารออมสิน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มูลนิธิ หรือวัด เป็นต้น

(ญ) บุคคลอื นที ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงานเมื อมีเหตุจําเป็นและสมควร

(2) กรณียกเว้นให้โดยผ่อนคลายสัดส่วนการถือหน่วยลงทุน หรือเมื อเป็นไปตามเงื อนไข ซึ งได้แก่กรณีดังต่อไปนี 

(ก)  กรณีที เป็นการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมอีทีเอฟโดยผู้ลงทุนรายใหญ่และผู้ดูแลสภาพคล่องที ได้รับการแต่ง
ตั งจากบริษัทจัดการ อาจถือหน่วยลงทุนได้โดยไม่จํากัดสัดส่วน ทั งนี เฉพาะในช่วงระยะเวลาตั งแต่วันจดทะเบียน
กองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมจนถึงวันที ครบกําหนดหนึ งปีนับแต่วันที เริ มซื อขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟ
ดังกล่าวในตลาดรอง

(ข)  กรณีของกองทุนรวมที มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนตามอัตราผลประโยชน์ตอบแทนที ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับ
จากการลงทุนในหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจถือหน่วยลงทุนเกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะ
กรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัท
จัดการได้ไม่เกินสัดส่วนที ระบุไว้ในโครงการ ทั งนี เมื อได้รับการผ่อนผันจากสํานักงานตามเหตุจําเป็นและสมควร

(ค)   กรณีที มีเหตุจําเป็นและสมควรอื นใด ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจถือหน่วยลงทุนเกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนตาม
ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและ
หน้าที ของบริษัทจัดการได้แต่ไม่เกินร้อยละห้าสิบของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด โดยได้รับการ
ผ่อนผันจากสํานักงาน ทั งนี ในการผ่อนผันดังกล่าว ให้สํานักงานพิจารณาถึงประโยชน์โดยรวมของผู้ถือหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมดังกล่าวเป็นสําคัญ

14. การจ่ายเงินปันผล : 

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่าย

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : 

14.3. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที ประมาณการได้ที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด) : 

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) : 
ประมาณการค่าธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่าใช้จ่ายทั งหมดข้างต้น ไม่เกินร้อยละ 4.00 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิถัวเฉลี ย (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ ม) 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนทั งหมดไม่เกินร้อยละ 4.00 ต่อปีของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิถัวเฉลี ย (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ ม)

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวม : 

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
อัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วันที คํานวณ *

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
อัตราไม่เกินร้อยละ 0.07 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วันที คํานวณ *

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
อัตราไม่เกินร้อยละ 1.50 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วันที คํานวณ *

15.2.4. ค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการลงทุน : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่าย : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
(1) ค่าใช้จ่ายเพื อวัตถุประสงค์ในการเสนอขายครั งแรกจะจ่ายตามจํานวนที จ่ายจริง โดยทางบัญชีจะตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ของกองทุนเฉลี ยเท่ากันทุกวัน ตลอดอายุโครงการ ได้แก่
(ก) ค่าใช้จ่ายในการจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ การจัดอบรมเผยแพร่ความรู้ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด การส่งเสริมการขาย
ตลอดจนการสัมมนาแนะนํากองทุน ตามที จ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 0.50 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ
(ข) ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที เกี ยวข้องในการจัดตั งกองทุน และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามกฎหมาย
ก.ล.ต.
(2) ค่าใช้จ่ายเพื อการดําเนินงานของกองทุนที เรียกเก็บตามจํานวนที จ่ายจริง โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาตัดจ่ายทั งจํานวน
หรือทยอยตัดจ่ายตามระยะเวลาการใช้งานของค่าใช้จ่ายนั น ได้แก่
(ก) ค่าใช้จ่ายในการจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าสื อโฆษณาประชาสัมพันธ์ การจัดอบรมเผยแพร่ความรู้ ค่าใช้จ่ายด้านการ
ตลาด การส่งเสริมการขายตลอดจนการสัมมนาแนะนํากองทุน ตามที จ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 0.50 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุน
(ข) ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี ค่าที ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามคําสั ง หรือตามกฎหมาย หรือ
ประกาศของสมาคม
(ค) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์และจัดส่งใบแจ้งผลการจัดสรรหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการจัดทําและจัดพิมพ์ ใบคําขอเปิดบัญชี ผู้ถือ
หน่วยลงทุน ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน ใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน เอกสารที เกี ยวข้อง ค่าจัดทําจัดพิมพ์ และจัดส่งหนังสือบอก
กล่าวรายงานต่าง ๆ สาส์นถึงผู้ถือหน่วยลงทุน
(ง) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งเอกสารที เกี ยวกับการแก้ไขเปลี ยนแปลงโครงการ ค่าใช้จ่ายในการลงประกาศในหนังสือพิมพ์
การจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามกฎหมาย ก.ล.ต.
(จ) ค่าจัดทํา ค่าพิมพ์และจัดส่งหนังสือชี ชวนและรายงานประจําปีถึงผู้ถือหน่วยลงทุน
(ฉ) ค่าแปลเอกสารที เกี ยวกับการดําเนินงานของกองทุนเป็นภาษาต่างประเทศ
(ช) ค่าเอกสารทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าเอกสารการลงบัญชีกองทุน
(ซ) ค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) ในการดําเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติหน้าที หรือเรียกค่าสินไหม
ทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการเพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายเพื อรักษาสิทธิของกองทุน ค่าใช้จ่ายในการติดตามหนี ของกองทุน
(ฌ) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระหนี เป็นทรัพย์สินอื นแทนการชําระหนี ด้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนี 
ค่าธรรมเนียมศาล ค่าธรรมเนียมทนายความ ค่าใช้จ่ายในด้านนิติกรรม ค่าประเมินราคา ค่าจดจํานอง ค่าปลดจํานอง ค่าจัด
พิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่าย หรือค่าธรรมเนียมอื นใดที เกี ยวข้องกับทางราชการ ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการรับชําระหนี เป็นทรัพย์สิน
อื นแทนการชําระหนี ด้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนี ค่าใช้จ่ายด้านภาษี ค่าทําประกันภัยดูแล และเก็บรักษาตลอดจน ค่าใช้จ่าย
ในการจําหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สินดังกล่าว
(ญ) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
(ฎ) ค่าธรรมเนียมธนาคารต่าง ๆ ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าประกาศในหนังสือพิมพ์ ค่า
ไปรษณียากรสําหรับหนังสือโต้ตอบกับผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าพาหนะ ค่าใช้จ่ายในการสื อสารโต้ตอบโดยวิธีอื นที มิใช่ทาง
ไปรษณีย์
(ฏ) ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการชําระบัญชีและเลิกกองทุน
(ฐ) ค่าใช้จ่ายที เกิดขึ นจากการติดตามทวงถาม หรือการดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใด ของกองทุนรวม
การคิดค่าใช้จ่ายตาม (1) และ (2) จะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที กําหนดโดยสมาคมนักบัญชี และผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
แห่งประเทศไทย
(3) ค่าธรรมเนียมที เกี ยวกับการซื อหลักทรัพย์ ซึ งจะรวมอยู่ในต้นทุนของค่าซื อหลักทรัพย์เมื อมีการซื อหลักทรัพย์และค่า
ธรรมเนียมที เกี ยวกับการขายหลักทรัพย์จะถูกหักจากค่าขายหลักทรัพย์เมื อมีการขายหลักทรัพย์ ได้แก่
(ก) ค่าอากรแสตมป์
(ข) ค่าธรรมเนียมหรือค่านายหน้าการซื อขายหลักทรัพย์
(ค) ค่าใช้จ่ายอื น ๆ (ถ้ามี) 
(4) ค่าใช้จ่ายที อาจเกิดขึ นจากการลงทุนในต่างประเทศ เช่น ค่าธรรมเนียมการทํารายการซื อ ขาย รับมอบ ส่งมอบทรัพย์สิน
ในต่างประเทศ (Transaction Fee) อากรแสตมป์ และภาษีต่างๆที เกี ยวข้อง ค่าใช้จ่าย หรือค่าธรรมเนียมที ต้องจ่ายตามข้อ
กําหนด หรือกฎหมายของประเทศที กองทุนไปลงทุน ตลอดจนค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้องกับการติดต่อประสานงานกับผู้จัดการ
กองทุนในต่างประเทศ เช่น ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าโทรสารทางไกล เป็นต้น (ถ้ามี) ตามที จ่ายจริง
(5) ค่าใช้จ่ายเกี ยวกับการเก็บรักษาทรัพย์สินในต่างประเทศ (ถ้ามี) นอกเหนือจาก ”ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี”
ตามที จ่ายจริง โดยจะไม่เกินร้อยละ 0.15 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
(6) ค่าใช้จ่ายในการประกันความเสี ยงจากอัตราแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศ หรืออัตราดอกเบี ย (ถ้าม)ี ตามที จ่ายจริง
(7) ใช้จ่ายที เกิดจากการผิดนัดชําระราคา (Failed Trade) 
(8) ค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้อง กับการจัดการกองทุนซึ งมิได้ระบุไว้ในข้อ 23.2 (ถ้ามี) โดยบริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากกองทุนตาม
จํานวนเงินและเวลาที เกิดค่าใช้จ่ายนั นจริง ทั งนี การเรียกเก็บค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะไม่เกินร้อยละ 0.01 ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนโดยบริษัทจัดการจะเป็นผู้รับผิดชอบส่วนที เกินกว่าอัตราที กําหนด

ในกรณีที มีค่าใช้จ่ายตามข้อ (8) บริษัทจัดการจะเปิดเผยแยกเป็นรายการอย่างชัดเจนในหนังสือชี ชวนฉบับข้อมูลสําคัญที ผ ู ้
ลงทุนควรทราบและในรายงานประจําปี ซึ งบริษัทจัดการ จัดทําเมื อสิ นรอบระยะเวลาบัญชีแต่ละปี

ค่าใช้จ่ายตามข้อ (1) และข้อ (2) จะถูกเปิดเผยเป็นยอดรวมของค่าใช้จ่าย ปรากฎในรายการค่าใช้จ่าย การดําเนินงานในงบ
กําไรขาดทุน ของกองทุนซึ งเป็นส่วนหนึ งของรายงานประจําปี

ทั งนี ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั งหมดของกองทุนจะบวกด้วยภาษีมูลค่าเพิ มและภาษีอื นใดในทํานองเดียวกัน

อย่างไรก็ตาม หากมีการเปลี ยนแปลงเกี ยวกับภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดในทํานองเดียวกัน บริษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงการรับรู้ภาษีต่าง ๆ ดังกล่าวโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

15.3. ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Frontend Fee) : มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ไม่เกินร้อยละ 1 ของมูลค่าหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจเก็บค่าธรรมเนียมการขายจากผู้สั งซื อหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มใน
อัตราที ไม่เท่ากัน

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (Backend Fee) : ไม่มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 

15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) : มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
คิดเช่นเดียวกับการคิดค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน โดยอาจคิดค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนแต่ละกลุ่มมนอัตราที ไม่เท่ากัน

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ในอัตรา 50 บาท ต่อรายการ โดยผู้โอนจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวในวันที ยื นคําขอโอนหน่วยลงทุน

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนขอให้บริษัทจัดการออกใบหน่วยลงทุน ทั งนี ภายใต้เงื อนไขข้อ 14.2 หรือขอให้ออกเอกสารแสดงสิทธิ
แทนฉบับเดิมที สูญหาย บริษัทจัดการจะคิดค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนในอัตรา 50 บาท ต่อ 1
ฉบับ

15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
1. ค่าธรรมเนียมการทํารายการซื อขายหน่วยลงทุนตามอัตราที ธนาคารพาณิชย์กําหนด (ถ้ามี)
2. ค่าธรรมเนียมการโอนเงินเพื อซื อหน่วยลงทุนหรือการโอนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือค่าธรรมเนียมการหักเงินจากบัญชีผู้
ซื อหน่วยลงทุน ตามอัตราที ธนาคารพาณิชย์กําหนด (ถ้ามี)
บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าใช้จ่ายอื นๆจากผู้ถือหน่วยลงทุนที ขอให้บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนดําเนินการให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือจากกรณีปกติ ที บริษัทจัดการดําเนินการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย เช่น ค่าใช้จ่ายในการจด
แจ้งจํานํากับนายทะเบียน ค่าแก้ไขเปลี ยนแปลงข้อมูลในทะเบียน เป็นต้น ทั งนี บริษัทจัดการจะคิดค่าธรรมเนียมการดําเนิน
การให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นกรณีพิเศษ ในอัตราไม่เกิน 75 บาท ต่อ 1 รายการ

15.4. วิธีการคํานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม : 

* บริษัทจัดการจะคํานวณค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วย
ลงทุน ทุกวันที มีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิโดยใช้มูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่า
ธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วันที คํานวณ นั นเป็น
ฐานในการคํานวณค่าธรรมเนียม โดยค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะบวกด้วยภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื นใดใน
ทํานองเดียวกัน (ถ้ามี) และบริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการ, ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน เป็นราย
3 เดือน และค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ เป็นรายเดือน

ทั งนี การตัดค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที กําหนดโดยสมาคมบริษัทนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
แห่งประเทศไทยและหากมีการเปลี ยนแปลงเกี ยวกับภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื นใดในทํานองเดียวกัน บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงการรับรู้ภาษีต่าง ๆ ดังกล่าวโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

15.5. การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย : 

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายโดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ โดยบริษัทจะ
ดําเนินการดังต่อไปนี 

1. กรณีเพิ มอัตราค่าธรรมเนียม หรืออัตราค่าใช้จ่ายที บริษัทจัดการได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนและหรือจากกองทุน บริษัท
จัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วันโดยจะติดประกาศที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการและ
ที ทําการทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับเป็นเวลา 3
วันติดต่อกัน ทั งนี การเพิ มอัตราค่าธรรมเนียมหรืออัตราค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะต้องไม่เกินร้อยละ 5 ของอัตราค่าธรรมเนียมหรือ
อัตราค่าใช้จ่ายภายในรอบระยะเวลา 1 ปี

2. กรณีที บริษัทจัดการจะลดค่าธรรมเนียมหรืออัตราค่าใช้จ่าย บริษัทจัดการจะปิดประกาศไว้ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ
และที ทําการทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ทั งนี การเปลี ยนแปลงดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการต้องแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับตั งแต่
วันเปลี ยนแปลง กรณีที สมาคม คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือหน่วยงานที เกี ยวข้องมีการ
เปลี ยนแปลงหลักเกณฑ์ในการตัดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมตามที ระบุเป็นอย่างอื นในอนาคต บริษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงวิธีการตัดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ที บังคับใช้ใหม่ โดยถือว่าได้รับมติจากผู้
ถือหน่วยลงทุนแล้ว

15.6. หมายเหตุ : 

16. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.1. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน : ในประเทศ

16.2. เงื อนไขพิเศษ : 

1. บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกําหนด
ทั งนี กรณีที กองทุนมีการลงทุนในทรัพย์สินต่างประเทศบริษัทจัดการจะใช้อัตราแลกเปลี ยนที เหมาะสม ภายใต้ความเห็นชอบ
ของผู้ดูแลผลประโยชน์ ซึ งเป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือประกาศของสมาคมบริษัทจัดการลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคํานวณ
ทรัพย์สินสุทธิส่วนที ลงทุนในต่างประเทศ
2. บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี 
(2.1) คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการ
(2.2) คํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ทั งนี ให้ใช้มูลค่าหน่วย
ลงทุนของสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาดังกล่าว
(2.3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังต่อไปนี 
(ก) วันทําการก่อนวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศภายในวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด
(ข) วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศภายในวันทําการถัดไป
(ค) วันทําการสุดท้ายของแต่ละเดือน โดยให้ประกาศภายในวันทําการถัดไป ทั งนี เฉพาะในกรณีที กองทุนรวมกําหนดวัน
ทําการซื อขายหน่วยลงทุนแต่ละครั งห่างกันยาวกว่าหนึ งเดือน
(ง) วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล โดยให้ประกาศภายในวันทําการถัดไป
ความใน (ก) มิให้นํามาใช้บังคับกับกองทุนรวมเปิดที ซื อขายหน่วยลงทุนทุกวันทําการ และกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภท
สถาบัน
(4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศ
ภายในวันทําการถัดไป
การประกาศมูลค่าและราคาตามวรรคหนึ ง (3) และ (4) ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมปฏิบัติดังต่อไปนี 
(1) ใช้ตัวเลขทศนิยมตามที กําหนดไว้ในข้อ 3. และต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(2) ดําเนินการด้วยวิธีการใด ๆ เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที เหมาะสม เช่น การประกาศทางหนังสือพิมพ์
หรือการประกาศทางเว็บไซต์ เป็นต้น และภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้ และ
(3) จัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวม และสถานที ทุกแห่งที ผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซื อคืนหน่วยลงทุนใช้ซื อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการกองทุนรวม
จะจัดให้มีข้อมูลดังกล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้

ในกรณีที มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดไม่ถูกต้อง บริษัทจัดการจะดําเนิน
การตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศกําหนด

3. การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือจํานวนหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมเปิด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
(3.1) คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยม ตามหลัก
สากล
(3.2) คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลัก
สากล สําหรับมูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณ ราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมตําแหน่ง
ที  4 ขึ น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตําแหน่ง
ที  5 ทิ ง
(3.3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (3.2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหน่ง โดยตัดทศนิยม
ตําแหน่งที  5 ทิ ง และประกาศราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ตามที คํานวณได้ใน (3.2) 
(3.4) คํานวณจํานวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล แต่จะ ใช ้
ผลลัพธ์เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตําแหน่ง โดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
ในกรณีที มีผลประโยชน์เกิดขึ นจากการคํานวณตาม (3.1) ถึง (3.4) บริษัทจัดการจะนําผลประโยชน์นั นรวมเข้าเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนรวมเปิด

16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : 

ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการที www.assetfund.co.th
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะประกาศ โดยช่องทางอื นใดที เหมาะสม โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
และบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน

16.4. หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

1.ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องน้อยกว่าหนึ งสตางค์ หรือต่างจากราคาหน่วยลงทุน
ที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป แต่ไม่ถึงร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง บริษัทจัดการจะจัดทําและส่งรายงานให้
ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบถึงความผิดพลาดภายใน 7 วันทําการนับแต่วันที พบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และจัดให้มีสําเนา
รายงานดังกล่าวไว้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการเพื อให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้ โดยรายงานดัง
กล่าวจะมีรายการอย่างน้อย ดังต่อไปนี 
(1) ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง
(2) ราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง
(3) สาเหตุที ทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
(4) มาตรการป้องกันเพื อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง ทั งนี เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจาก
ปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือ
ศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง
ในกรณีที เหตุของความผิดพลาดซึ งทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามวรรคหนึ งมีผลต่อเนื องต่อการคํานวณราคาหน่วย
ลงทุนครั งต่อไป เช่น การกําหนดอัตราดอกเบี ยผิดพลาด เป็นต้น บริษัทจัดการจะแก้ไขราคาหน่วยลงทุนให้ถูกต้องนับแต่วันที 
บริษัทจัดการพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องด้วย

2.ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราตั งแต่
ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง บริษัทจัดการจะคํานวณราคาหน่วยลงทุนย้อนหลังนับแต่วันที พบราคาหน่วยลงทุน
ไม่ถูกต้องจนถึงวันที ราคาหน่วยลงทุนถูกต้อง และดําเนินการดังต่อไปนี เฉพาะวันที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องต่างจากราคา
หน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราส่วนตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง

(1) จัดทํารายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาให้เสร็จสิ นภายในวันทําการถัดจากวันที พบว่าราคาหน่วย
ลงทุนนั นไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ภายในวันทําการถัดจากวันที คํานวณราคาหน่วยลงทุนเสร็จ
สิ น เพื อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าวภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการส่งรายงานให้ผู้ดูแล
ผลประโยชน์ ทั งนี รายงานดังกล่าวจะมีรายการอย่างน้อยดังต่อไปนี 
(ก) ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง
(ข) ราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง
(ค) สาเหตุที ทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
(ง) การดําเนินการของบริษัทจัดการเมื อพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
ทั งนี บริษัทจัดการจะจัดให้มีสําเนารายงานตาม (1) ไว ้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการ เพื อให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
สามารถตรวจสอบได้
(2) แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนที ถุกต้องภายในวันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาตาม (1)
(3) ประกาศชื อกองทุนรวมที มีการแก้ไขราคาตาม (2) และวัน เดือน ปีที มีการแก้ไขราคาตาม (2)ในหนังสือพิมพ์รายวันอย่าง
น้อยหนึ งฉบับภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว
(4) ชดเชยราคาให้แล้วเสร็จและแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที ได้ซื อหรือขายคืนหน่วยลงทุน
ในช่วงระยะเวลาที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องทราบถึงการแก้ไขราคาตาม (2) และการชดเชยราคา ภายใน 5 วันทําการนับแต่
วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว
(5) จัดทํารายงานมาตรการป้องกันเพื อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าว พร้อมทั งสําเนารายงานการ
แก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาที จัดทําตาม (1) ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 7 วันทําการนับ
แต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคานั น เว้นแต่ในกรณีที 
ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ บริษัทจัดการจะไม่ส่งรายงานมาตรการป้องกัน
ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่จะส่งสําเนาเอกสารที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่าการที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมี
สาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้แทน

3. ในการชดเชยราคาตามข้อ 2 (4) บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี 
(1) กรณีราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องตํ่ากว่าราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง (understate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี 
(ก) กรณีที เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับ
ส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องหากปรากฏว่าผู้ซื อหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลือ
อยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จะต้องลด บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวน
เท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วยลงทุนที เหลืออยู่นั นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับ
ส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื อชดเชยราคาให้แก่กองทุนเปิด เว้นแต่การที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมา
จากปัจจัยภายนอกที 
ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื อขายหลัก
ทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว
(ข) กรณีที เป็นการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่า
เท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับ
ส่วนต่างของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน แต่หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่
บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน
(2) กรณีราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องสูงกว่าราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง (overstate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี 
(ก) กรณีที เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับ
ส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่าง
ของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุน
(ข) กรณีที เป็นการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่า
เท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องหากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วย
ลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จะต้องลด บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการ
เองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วยลงทุนที เหลืออยู่นั นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็น
จํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื อชดเชยราคาให้แก่กองทุนเปิด เว้นแต่การที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูก
ต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว
ในกรณีที บริษัทจัดการต้องชดเชยราคาเป็นเงินให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนรายใดมีมูลค่าไม่ถึงหนึ งร้อย
บาท บริษัทจัดการอาจนําเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที มีการจ่ายเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุน แต่ถ้าบุคคลดังกล่าว
ไม่มีสถานะเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจัดการจะชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาการจ่ายเงินของกองทุนเปิดเพื อชดเชย
ราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนตาม (1) (ข) หรือผู้ซื อหน่วยลงทุนตาม 2(ก) บริษัทจัดการอาจจ่ายเงินของบริษัทจัดการเอง
แทนกองทุนเปิดก็ได้

4. บริษัทจัดการจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที เกิดขึ นจากราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง เช่น ค่าใช้จ่ายในการประกาศการแก้ไข
ราคาตามข้อ 2(3) ในหนังสือพิมพ์ ค่าออกเช็ค ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเงินชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุนและผู้ขายคืน
หน่วยลงทุน เป็นต้น เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้

17. ชื อผู้เกี ยวข้อง : 

17.1. ชื อบริษัทจัดการ : 

ชื อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนแอสเซท พลัส จํากัด

17.2. ชื อผู้ดูแลผลประโยชน์ : 

ชื อ : ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)

17.3. ชื อผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : 

ไม่มี

17.4. ชื อของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : 

ชื อ :

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

17.5. ที ปรึกษา : 

17.5.1. ชื อที ปรึกษาการลงทุน : 

ชื อ :

17.5.2. ชื อที ปรึกษากองทุน : 

17.6. ผู้สอบบัญช ี: 

ชื อ : นาย ประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์

ชื อ : นาย เทอดทอง เทพมังกร

ชื อ : นางสาว ชมภูนุช แซ่แต้

ชื อ : นาย ไกรสิทธิ ศิลปมงคลกุล

รายละเอียดเพิ มเติม (ผู้สอบบัญช)ี : 

หรือบุคคลอื นที ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี โดยบริษัทจัดการจะแจังให้สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

17.7. การแต่งตั งคณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : 

18. รอบระยะเวลาบัญชีประจําปีของกองทุนรวม : 

18.1. วันที สิ นสุดรอบบัญช ี: วันที เดือน

18.2. วันที สิ นสุดรอบบัญชีครั งแรก : วันที 

18.3. รายละเอียดเพิ มเติม : 

ประมาณ 12 เดือนนับจากวันที จดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม

ทั งนี บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะขยายรอบระยะเวลาบัญชีสุดท้ายของกองทุนให้สิ นสุด ณ วันเลิกกองทุนได้ โดยรอบระยะ
เวลาบัญชีดังกล่าวจะไม่เกิน 15 เดือน ซึ งบริษัทจัดการจะจัดทํางบการเงินเพียงรอบเดียว ณ วันเลิกกองทุน

19. การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ :

19.1 การแก้ไขเพิ มเติมโครงการตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากปรากฏว่ามติของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่เกินร้อยละห้า
สิบห้าของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของโครงการ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมส่งเอกสารหลักฐานเกี ยวกับ
การขอมติและการนับมติไปยังผู้ดูแลผลประโยชน์ เพื อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองผลการนับมตินั น

มติของผู้ถือหน่วยลงทุนตามวรรคหนึ ง หมายความว่า มติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุน
รวมกันเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของโครงการ

19.2 ในกรณีที กองทุนรวมใดมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนนอกจากจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลัก
เกณฑ์เกี ยวกับการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนที กําหนดไว้ในข้อผูกพัน หรือที กําหนดไว้ในมาตรา 129 หรือตามที กําหนดใน
ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที ของ
บริษัทจัดการ การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์เพิ มเติมดังต่อไปนี ด้วย

(1) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้รับผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนไม่
เท่ากัน ให้ได้รับมติผู้ถือหน่วยลงทุนที ถือหน่วยลงทุนชนิดที ได้รับผลกระทบเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิด

(2) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใด ให้ได้รับมติผู้ถือหน่วยลงทุนที ถือ
หน่วยลงทุนชนิดที ได้รับผลกระทบเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิด

(3) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ งให้ได้รับมติผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดที ได้รับผลกระ
ทบเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนชนิดนั น

19.3 ในกรณีที การแก้ไขเพิ มเติมโครงการหรือวิธีการจัดการได้กระทําตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะแจ้งให้
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับตั งแต่วันถัดจากวันที ได้มีมติแก้ไขและแจ้งการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ
จัดการกองทุนรวมหรือวิธีการจัดการไปยังผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายและจะประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ
ภายใน 15 วันนับตั งแต่วันถัดจากวันที ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือวันที ได้มีมติให้แก้ไขเพิ ม
เติม แล้วแต่กรณี

เว้นแต่กฎหมาย ก.ล.ต. กําหนดเป็นอย่างอื น ในการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนหรือแก้ไขวิธีจัดการ หากมิได้กระทํา
ตามมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที 
จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของโครงการจัดการกองทุนรวม จะต้องได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมติดังกล่าว ให้เป็นไปตามข้อกําหนดในข้อ
ผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การขอมติเพื อแก้ไขเพิ มเติมโครงการเป็นไปตามที กําหนดไว้
ในมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

19.4 ในการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ หากไม่สามารถดําเนินการตามมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ เนื องจากข้อ
จํากัดในการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการ
ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการอาจดําเนินการขอรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ตามแนวทางที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดได้

หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมติดังกล่าว ให้เป็นไปตามข้อกําหนดในข้อ
ผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การขอมติเพื อแก้ไขเพิ มเติมโครงการเป็นไปตามที กําหนดไว้
ในมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

20. ข้อกําหนดอื น ๆ : 

1. ในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนตามนัยข้อ 4 ของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่า
ด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับการดํารงความเพียงพอของเงินกองทุน และการทําประกันภัยความรับผิดของบริษัทจัดการ บริษัท
จัดการจะเปลี ยนให้บริษัทจัดการรายอื นเข้าจัดการกองทุนรวมแทน ด้วยวิธีขอรับความเห็นชอบจากสํานักงาน หรือ ขอมติโดย
เสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้ว
ทั งหมดของกองทุนรวมภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที บริษัทจัดการรู้ หรืออาจรู้ถึงการไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงิน
กองทุนดังกล่าว ทั งนี หากมีเหตุจําเป็นและสมควร บริษัทจัดการอาจขอให้สํานักงานพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้ โดย
การคัดเลือกบริษัทจัดการรายใหม่จะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ และ ในกรณีที มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ นจาก
การเปลี ยนบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว

หากบริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการภายในระยะเวลาที กําหนด บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุนรวมต่อไป

2. ในกรณีที บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้ว
ทั งหมด บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องไม่นับคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนั นในส่วนที เกินกว่าหนึ งในสามของ
จํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด และดําเนินการแก้ไขสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนของบุคคลหรือกลุ่มบุคคล
เดียวกันนั นให้มีจํานวนไม่เกินหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนรวมนั นภายในสองเดือน
นับแต่วันที ปรากฏกรณีดังกล่าว หรือดําเนินการเลิกกองทุนรวมนั นทันที เว้นแต่เข้าข้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการตลาด
ทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัทจัดการ

3. บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื อกองทุนจากบุคคลที เป็นผู้ให้บริการ อันเนื องมาจากการใช้บริการของบุคคล
ดังกล่าวในการจัดการกองทุนได้ แต่ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 
(1) ผลประโยชน์ตอบแทนที รับไว้นั นต้องเป็นทรัพย์สินที มีมูลค่าในทางเศรษฐกิจและต้องเกี ยวกับบทบาทโดยตรงของความ
เป็นกองทุนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
(2) ต้องไม่มีพฤติกรรมที แสดงให้เห็นว่าบริษัทจัดการใช้บริการของบุคคลนั นบ่อยครั งเกินความจําเป็นเพื อให้กองทุนได้รับ
ประโยชน์จากบุคคลดังกล่าว (churning) 
ในการจัดสรรผลประโยชน์ตามวรรคหนึ งให้แก่กองทุนที อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ บริษัทต้องกระทําด้วย
ความเป็นธรรมและคํานึงถึงลักษณะและประเภทหลักทรัพย์ที อาจมีไว้ได้ของกองทุนนั นด้วย

4. ตัวชี วัด (Benchmark) ของการลงทุนในกองทุนนี จะเปรียบเทียบกับอัตราผลตอบแทนของการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลอายุ
ประมาณ 5 ปี ที ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี ไทย (ThaiBMA) (35%) และอัตราผลตอบแทนของการลงทุนใน
พันธบัตรรัฐบาลอาย ุ5 ปี ของประเทศที ลงทุน ณ วันที ลงทุน บวกด้วยส่วนชดเชยความเสี ยงจากการลงทุน (Spread) อันดับ
ความน่าเชื อถือ BBB ณ วันที ลงทุนปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี ยงอัตราแลกเปลี ยนเพื อคํานวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงิน
บาท ณ วันที ลงทุน (65%)

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ ที จะเปลี ยนแปลงเกณฑ์มาตรฐานในการวัดผลการดําเนินงาน เพื อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ
นโยบายของกองทุนหลักตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน โดย
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า และจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสมาคม
บริษัทจัดการลงทุนประกาศกําหนด

ทั งนี กรณีที มีการเปลี ยนแปลงตัวชี วัดของการลงทุนอันเนื องมาจากปัจจัยภายนอก เช่น มีการยกเลิกการคํานวณดัชนีดังกล่าว
หรือหน่วยงานที กํากับดูแลมีการเปลี ยนแปลงตัวชี วัด เป็นต้นบริษัทจัดการสงสนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงตัวชี วัดดังกล่าว โดยไม่
ถือเป็นการแก้ไขโครงการ โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ สํานักงานของ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนและประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

5. ข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน

บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดจะถือหน่วยลงทุนได้ไม่เกินหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด
ของกองทุนรวม

6. ข้อกําหนดเกี ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกัน
ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายที เรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ งต่อไปจะเรียก
ว่า FATCA) โดยมีผลบังคับใช้วันที  1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าวกําหนดให้สถาบันการเงินที ไม่ใช่สัญชาติ
อเมริกันนอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานข้อมูลเกี ยวกับบัญชีของบุคคลที อยู่ใน
บังคับต้องเสียภาษีให้กับประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ งรวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล สัญชาติอเมริกัน ผู้ซึ งมีถิ นที อยู่ถาวรใน
สหรัฐอเมริกา และผู้ซึ งมีถิ นที อยู่ทางภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึ งเปิดหรือมีไว้กับ FFI นั น นอกจากนี ยังปรากฎด้วยว่าในปัจจุบนัมี
รัฐบาลในหลายประเทศกําลังดําเนินการออกกฎหมายที มีข้อกําหนดและหลักเกณฑ์ในลักษณะที คล้ายคลึงกับ FATCA (ซึ งต่อ
ไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดังกล่าวว่า “กฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง”) 
กองทุนรวมและบริษัทจัดการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ งถูกกําหนดให้ต้องเข้าผูกพันตนกับหน่วยงาน
สรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหน้าที ต้องรายงานข้อมูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสัญชาติอเมริกันและ
บุคคลที มีลักษณะตามหลักเกณฑ์ที  FATCA กําหนด หน้าที ในการตรวจสอบข้อมูลลูกค้าเพื อหาความสัมพันธ์ของลูกค้ากับ
ประเทศสหรัฐอเมริกา และรวมถึงหน้าที ในการกําหนดให้ลูกค้าบางประเภทต้องจัดทําเอกสารยืนยันตนตามหลักเกณฑ์ของ
FATCA เป็นต้น

ภายใต้ข้อกําหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เข้าผูกพันตนเพื อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ FATCA (กล่าวคือ มีสถานะ
เป็น NonParticipating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทุนรวมนั นจะได้รับผลกระทบที สําคัญในสองกรณี
คือ
(1) ต้องถูกหักเงินในอัตรา 30 % ของเงินที กองทุนรวมจะได้รับจากรายได้ ผลประโยชน์หรือเงินจากการขายทรัพย์สินทางการ
เงินในประเทศสหรัฐอเมริกา (เงินลงทุนทางตรง) ซึ งจะเริ มต้นตั งแต่วันที  1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป และเงินลงทุน
ทางอ้อมในทรัพย์สินทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Passthru) ซึ งอาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกับสถาบันการเงิน
อื นๆ นอกประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ งจะเริ มต้นตั งแต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป โดย FATCA กําหนดให้สถาบันการเงินของประเทศ
สหรัฐอเมริกาและ FFI ที เข้าร่วมผูกพันตนตามข้อกําหนดของ FATCA (ซึ งรวมถึงธนาคารและสถาบันการเงินในประเทศไทย
ผู้รับฝากทรัพย์สิน ผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน) มีหน้าที ดําเนินการหักเงิน ณ ที จ่ายดังกล่าวก่อนชําระให้กับ
กองทุนรวมที เป็น NPFFI 
(2) ธนาคารและสถาบันการเงินทั งในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทั งผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้
สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน ที เข้าร่วมผูกพันตามข้อกําหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือระงับการทําธุรกรรม
ทางการเงินหรือยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรือบริษัทจัดการ ซึ งอาจทําให้กองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการ
ลงทุนต่อไปได้ และ/หรือดําเนินการลงทุนได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจทําให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถทํารายการ
ผ่านทางผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุนได้อีกต่อไป
เพื อมิให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมได้รับผลกระทบในการดําเนินงานรวมทั งเพื อเป็นการรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วย
ลงทุนโดยรวม บริษัทจัดการและกองทุนรวม (โดยบริษัทจัดการ) จึงเข้าผูกพันตนเพื อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และข้อกําหนด
ของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง และเพื อให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใต้ข้อกําหนด
และหลักเกณฑ์ของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องได้ บริษัทจัดการและกองทุนรวม (ซึ งรวมทั งผู้ที เกี ยวข้องกับการปฎิบัติ
งานของกองทุน เช่น ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน) จึงขอสงวน
สิทธิในการดําเนินการดังนี 
(1) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามที กฎหมายต่างประเทศที 
เกี ยวข้องกําหนด) ให้คํายินยอมบริษัทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการนําส่งข้อมูล (เช่น ชื อ ที อยู่ เลขประจําตัวผู้เสีย
ภาษีของสหรัฐอเมริกา จํานวนและมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ จํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือเงินปันผลที ได้รับ เป็นต้น)
มีอยู่ในบัญชีทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนนั นกับบริษัทจัดการ ให้กับหน่วยงานของรัฐทั งในและต่างประเทศ ตามข้อกําหนด
ของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง
(2) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนนําส่งข้อมูล เอกสาร และ/หรือคํายินยอม เพิ มเติม เพื อยืนยันหรือพิสูจน์ทราบความเกี ยวข้อง
กับประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสัญชาติอเมริกันหรือการให้ข้อมูลตามหัวข้อที กําหนดไว้ในแบบ
ฟอร์มของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจ้งปรับปรุงข้อมูลเมื อข้อมูลที เคยให้ไว้มีการเปลี ยนแปลง
เป็นต้น รวมถึงนําส่งหลักฐานเพื อยืนยันการเข้าร่วมใน FATCA หรือกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง (ในกรณีที เป็นลูกค้า
สถาบันการเงิน) ทั งนี เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายดังกล่าว
(3) ดําเนินการอื นใดเพื อให้สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง

เพื อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบที จะเกิดต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทั งเพื อให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วย
ลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ มขึ นหากมีการดําเนินการที สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องข้างต้น ในกรณีที ผู้
ถือหน่วยลงทุนปฏิเสธการดําเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวน
สิทธิในการดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี ตามความจําเป็นและความเหมาะสม โดยถือว่าผู้ถือหน่วย
ลงทุนดังกล่าวรับทราบการดําเนินการตามที บริษัทจัดการแจ้งนี แล้ว และ/หรือได้ดําเนินการตามข้อตกลงที ได้ระบุไว้ในคําขอ
เปิดบัญชี
(1) ไม่รับคําสั งซื อ/ สับเปลี ยน/ โอน หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว
(2) ระงับหรือหยุดให้บริการ และดําเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว
(3) ดําเนินการหักเงิน ณ ที จ่ายจากรายได้เงินลงทุน เงินปันผลและ/หรือเงินที ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน
รายนั นได้ เพื อให้สอดคล้องกับเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง ทั งนี ต้องไม่ขัดกับกฎหมายของ
ประเทศไทย
(4) ดําเนินการอื นใดอันเป็นการป้องกันหรือลดผลกระทบ หรือทําให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ ม
ขึ น หากมีการดําเนินการที สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องข้างต้น
การดําเนินการดังกล่าวถือเป็นความจําเป็น และเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะเป็นการกระทําเพื อหลีก
เลี ยงมิให้บริษัทจัดการและกองทุนมีการดําเนินการที ไม่สอดคล้องข้อบังคับของ FATCA และกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง
อันจะทําให้กองทุนอาจต้องถูกหัก ณ ที จ่าย หรือถูกปิดบัญชีธนาคารตามที กล่าวแล้วข้างต้น ซึ งในทางปฏิบัติบริษัทจัดการจะ
เลือกดําเนินการเฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามที กฎหมายต่าง
ประเทศที เกี ยวข้องกําหนด)เท่านั น

ทั งนี ในกรณีที กฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิ มเติมข้อกําหนดเพื อรองรับการดําเนินการตามที บริษัทจัดการได้สงวนสิทธิไว้ข้างต้น
บริษัทจัดการ(รวมถึงผู้ที เกี ยวข้อง) จะดําเนินการตามข้อกําหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนําส่งข้อมูลของผู้ถือ
หน่วยลงทุนไปยังหน่วยงาน หรือดําเนินการอื นใดที ราชการกําหนด โดยไม่จําเป็นต้องร้องขอต่อผู้ถือหน่วยลงทุน

7. บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนภายในประเทศไทย และมีวัตถุประสงค์ที จะไม่เสนอขาย
หน่วยลงทุนของกองทุนกับหรือเพื อประโยชน์ของประเทศสหรัฐอเมริกา พลเมืองสหรัฐอเมริกา รวมถึงผู้ที มีหนังสือเดินทางของ
ประเทศสหรัฐอเมริกาหรือผู้ที มีถิ นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา หรือบุคคลซึ งโดยปกติมีถิ นที อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกอง
ทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าวและบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนซึ งจัดให้มีขึ นและดําเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา บริษัทจัดการจึงขอ
สงวนสิทธิที จะปฏิเสธหรือระงับการสั งซื อ การจัดสรร และ/หรือการโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมสําหรับผู้ลงทุน
ที เป็นบุคคลอเมริกัน (US person) ดังที กล่าวมาข้างต้น เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก

21. มาตรการเยียวยากรณีบริษัทจัดการปฏิบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์เกี ยวกับการอนุมัติให้จัดตั ง
กองทุนรวมเป็นการทั วไป : 

ในกรณีที บริษัทจัดการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี ยวกับการอนุมัติให้จัดตั งกองทุนรวมแบบ autoapprove และการ
ฝ่าฝืนหรือการไม่ปฏิบัตินั นก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ลงทุน บริษัทจัดการจะดําเนินการเยียวยาความเสียหายให้แก่ผู้ลงทุน
โดยไม่ชักช้า โดยในกรณีที ไม่สามารถตกลงกันได้ บริษัทจัดการจะยินยอมให้นําข้อพิพาทเข้าสู่การพิจารณาของ
อนุญาโตตุลาการ

22. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที ปฏิบัติตามโครงการจัดการกองทุนรวม ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ
กองทุนรวม และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ และคําสั งที ออกโดยอาศัยอํานาจแห่ง
กฎหมายดังกล่าว ทั งนี ในกรณีที ข้อกําหนดในโครงการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งดังกล่าว
หากบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งนั น ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุน
รวมได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามโครงการแล้ว

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม โดยผู้ดูแล
ผลประโยชน์มีอํานาจลงนามในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การลงนามในข้อผูกพัน
ของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ได้รับการแต่งตั งโดยชอบ ให้ถือว่าผูกพันผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง

การที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจัดการกองทุน
รวมนี ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที จะผูกพันตามข้อกําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมและ
ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม

โครงการจัดการกองทุนรวมที ผ่านการอนุมัติจากสํานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็น
ส่วนหนึ งของข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม

REFERENCE CODE : 

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอเทิร์มฟันด์ 5Y1
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คําจํากัดความ / คํานิยาม : 

กองทุน หมายถึง กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอเทิร์มฟันด ์5Y1

โครงการ หมายถึง โครงการจัดการกองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอเทิร์มฟันด ์5Y1 

บริษัทจัดการ หมายถึง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จํากัด

หน่วยลงทุน หมายถึง หน่วยลงทุนของกองทุน

หนังสือชี ชวน หมายถึง หนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุน หมายถึง ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน

ผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย หมายถึง ผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ที กจ.9/2555 ว่าด้วยการกําหนดนิยามผู้ลงทุนสถาบันและผ้ลงทุนรายใหญ่ และที แก้ไขเพิ มเติม

ผู้ดูแลผลประโยชน์ หมายถึง ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) 

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน หมายถึง บุคคลที บริษัทจัดการกองทุนรวมมอบหมายให้ทําหน้าที ขายหรือรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนแล้วแต่กรณี ของกองทุน

นายทะเบียน หมายถึง นายทะเบียนหน่วยลงทุน

ผู้สอบบัญชี หมายถึง ผู้สอบบัญชีของกองทุน

วันทําการ หมายถึง วันเปิดทําการตามปกติของบริษัทจัดการ

เสนอขายครั งแรก หมายถึง เสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก

จองซื อ หมายถึง จองซื อหน่วยลงทุนในการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก

หนังสือรับรองสิทธิ หมายถึง หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน

มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหารด้วยจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดตามทะเบียน
หน่วยลงทุน เมื อสิ นวันที คํานวณนั น โดยคํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขที มีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษ
ทศนิยมตามหลักสากล

ตลาดหลักทรัพย์ หมายถึง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สมาคมตลาดตราสารหนี ไทย หมายถึง สมาคมตลาดตราสารหนี ไทย ซึ งจัดตั งขึ นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์

บริษัทจดทะเบียน หมายถึง บริษัทที มีหุ้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทขึ นทะเบียน หมายถึง บริษัทที มีหลักทรัพย์ซื อขายในสมาคมตลาดตราสารหนี ไทย

ใบแสดงสิทธิ หมายถึง ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (depositary receipt) 

หลักทรัพย์อ้างอิง หมายถึง หลักทรัพย์ประเภทใดประเภทหนึ งที ออกโดยบริษัทจดทะเบียนและใช้เพื อรองรับใบแสดงสิทธิ

คําเสนอซื อ หมายถึง คําเสนอซื อหลักทรัพย์ของกิจการเป็นการทั วไปที ผู้ทําคําเสนอซื อต้องปฏิบัติตามประกาศว่าด้วยหลัก
เกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื อครอบงํากิจการ

แก้ไขราคาย้อนหลัง หมายถึง แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องโดยแก้ไขราคาย้อนหลัง
ตั งแต่วันที ราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องจนถึงปัจจุบัน

การชดเชยราคา หมายถึง การเพิ มหรือลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที มีราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
หรือการจ่ายเงินซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องแทนการเพิ มหรือลด
จํานวนหน่วยลงทุน

กิจการ หมายถึง บริษัทที มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทที มีหลักทรัพย์ซื อขายในศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์
หรือบริษัทมหาชนจํากัด

กลุ่มกิจการ หมายถึง บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีที สภาวิชาชีพบัญชีกําหนดเกี ยวกับการจัดทํางบการเงิน
รวม

สถาบันการเงิน หมายถึง สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยดอกเบี ยเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงิน

สมาคม หมายถึง สมาคมที เกี ยวเนื องกับธุรกิจหลักทรัพย์ที ได้รับอนุญาตและจดทะเบียนกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
โดยมีวัตถุประสงค์เพื อทําการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทที เกี ยวกับการจัดการลงทุน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

กฎหมาย ก.ล.ต. หมายถึง พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ
หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ปัจจุบันและที แก้ไขเพิ มเติม

มูลค่าธุรกรรม หมายถึง ราคาซื อรวมผลประโยชน์ที กองทุนพึงได้รับจากธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืนจนถึงวันที มีการ
คํานวณ

1. ชื อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

1.1. ชื อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอเทิร์มฟันด์ 5Y1 

1.2. ชื อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  Asset Plus AI Term Fund 5Y1 

1.3. ชื อย่อ :  ASPAITF5Y1 

1.4. ประเภทโครงการ :  กองทุนเปิด

1.5. ประเภทการขาย :  ขายครั งเดียว

1.6. การกําหนดอายุโครงการ :  กําหนด

1.7. อายุโครงการ : 5  ปี   เดือน   วัน

1.8. อายุโครงการถึงวันที  (กรณีกําหนดอายุเป็นช่วงเวลา) : 

1.9. เงื อนไข (อายุโครงการ) : 

ประมาณ 5 ปี แต่ไม่ต่ํากว่า 4 ปี 11 เดือน และไม่เกิน 5 ปี 1 เดือน นับตั งแต่วันถัดจากวันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุน
รวม โดยบริษัทจัดการจะแจ้งวันครบอายุโครงการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบทางไปรษณีย์ ภายใน 30 วันนับตั งแต่วันถัดจากวัน
จดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะยุติการจัดตั งโครงการ หากหลังจากปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก มูลค่าหน่วยลงทุนที 
จําหน่ายได้แล้วทั งหมดคํานวณตามมูลค่าที ตราไว้ของหน่วยลงทุนตํ่ากว่ามูลค่าขั นตํ่าที จะลงทุนในหลักทรัพย์ได้ตาม
วัตถุประสงค์ของกองทุน โดยบริษัทจัดการจะคืนเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนตามที ระบุไว้ในข้อ 5.2.7
“การคืนเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุน”

1.10. ลักษณะโครงการ :  กองทุนรวมที เสนอขายเฉพาะผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย

2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที ตราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที 
เสนอขาย : 

2.1. จํานวนเงินทุนของโครงการ : 1,000,000,000.00 บาท

2.2. เงื อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) : 

ระหว่างระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจํานวนเงินทุนของ
โครงการได้ไม่เกิน ร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ

2.3. มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย : 10.0000 บาท

2.4. จํานวนหน่วยลงทุน : 100,000,000.0000 หน่วย

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรก : 10 บาท

2.6. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก : 50,000.00 บาท

2.7. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป : 

2.8. มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด

2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่าของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด

2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด

2.12. รายละเอียดเพิ มเติม : 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน
ลักษณะพิเศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า ประเภทและอัตราส่วนการ
ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

เพื อเพิ มทางเลือกในการลงทุนสําหรับผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย (accredited investors) ที มีศักยภาพในการดูแลตนเอง ที มุ่งหวัง
ผลตอบแทนที ดี และยอมรับความเสี ยงของการลงทุนได้ในระดับสูง

3.2. ชนิดกองทุนรวม :  ลงทุนโดยตรง

3.3. ประเภทกองทุนรวม :  ทั วไป

3.4. นโยบายการลงทุน :  ตราสารแห่งหนี 

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้าม)ี :  

3.6. การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) :  ลงทุน
เพื อ การลดความเสี ยง (Hedging)

3.7. การลงทุนในตราสารที มีลักษณะของสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ไม่ลงทุน

3.8. ลักษณะพิเศษ : 

ไม่มี

3.9. รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 

รายละเอียดเพิ มเติมเกี ยวกับนโยบายการลงทุน

1. กองทุนมีนโยบายที จะลงทุนในตราสารแห่งหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน ตราสารทางการเงิน และ/หรือเงินฝาก และ/หรือหลัก
ทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดให้กองทุนลงทุนได้

2. กองทุนอาจจะพิจารณาลงทุนในตราสารแห่งหนี ต่างประเทศ และอาจเข้าทําสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives)โดยมี
วัตถุประสงค์เพื อลดความเสี ยง (Hedging) จากการลงทุน ตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกําหนด
โดยจะไม่ลงทุนในหรือมีไว้ซึ งตราสารที มีลักษณะของสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured note)

3. กรณีที กองทุนมีการลงทุนในต่างประเทศ บริษัทจัดการมีนโยบายที จะทําการป้องกันความเสี ยงด้านอัตราแลกเปลี ยนเงินตรา
ต่างประเทศเต็มจํานวน (Fully hedge)

4. กองทุนอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ งตราสารแห่งหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือตํ่ากว่าที สามารถลงทุนได้ (NonInvestment
Grade) และ/หรือตราสารที ไม่ได้รับการจัดอ้นดับความน่าเชื อถือ (Unrated Securities) ซึ งเป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือได้รับ
ความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

3.10. การลงทุนในต่างประเทศ : ลงทุนในต่างประเทศบางส่วน
วงเงินการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน ไม่เกิน 0  ล้านเหรียญ หรือไม่เกินร้อยละ 79.00  ของ NAV
และมีนโยบายลดหรือป้องกันความเสี ยงจากอัตราแลกเปลี ยนทั งหมดที มีอยู่

3.11. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 

กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในต่างประเทศไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและไม่เกินวงเงินที ได้รับจัดสรร

3.12. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.12.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในประเทศ : 

บริษัทจัดการจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื นอย่างใดอย่างหนึ งหรือหลาย
อย่างตามที ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนประกาศกําหนดดังต่อไปนี รวมถึงการลงทุนในหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือหาดอกผลโดย
วิธีอื นอย่างใด ตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการกํากับตลาดทุนจะได้มี
ประกาศแก้ไขหรือเพิ มเติม หรือผ่อนผันให้กองทุนรวมสามารถลงทุนได้เพิ มเติมในอนาคตอีกด้วย
3.12.1.1 ตราสารแห่งหนี ในประเทศ ได้แก่ หลักทรัพย์ ตราสาร หรือสัญญา ที เสนอขายในประเทศ หรือมีผู้ออกหรือคู่สัญญา
เป็นนิติบุคคลที จัดตั งขึ นตามกฎหมายไทย ดังต่อไปนี 
(1) ตราสารแห่งหนี ที มีลักษณะคล้ายเงินฝาก ได้แก่
(1.1) ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน บัตรเงินฝาก หรือหุ้นกู้ระยะสั น ที ธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น ธนาคารพาณิชย์ หรือ
บริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกัน
(1.2) ตั วแลกเงินหรือตั วสัญญาใช้เงินที บริษัทหลักทรัพย์ที ประกอบธุรกิจประเภทการให้สินเชื อเพื อธุรกิจหลักทรัพย์เป็นผู้ออก
ซึ งกําหนดวันใช้เงินตามตั วไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตั ว และเป็นตั วเมื อทวงถามหรือเมื อได้เห็น
(1.3) ตั วแลกเงินหรือตั วสัญญาใช้เงินอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที ออก ซึ งมีอันดับความน่าเชื อถือดังต่อไปนี 
(ก) อันดับความน่าเชื อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับแรก ทั งนี ในกรณีที เป็นอันดับความน่าเชื อถือของผู้
ออกตราสาร ต้องเป็นอันดับความน่าเชื อถือที ได้มาจากการจัดอันดับความน่าเชื อถือระยะสั น (shortterm rating) ด้วย หรือ
(ข) อันดับความน่าเชื อถือของผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกัน อยู่ในอันดับที สามารถลงทุนได ้(investment
grade) ทั งนี โดยการจัดอันดับความน่าเชื อถือของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื อถือภายใต้ชื อ Standard & Poor หรือ
Moody’s หรือ Fitch หรือสถาบันอื นที สํานักงานกําหนดเพิ มเติม
(2) ตราสารแห่งหนี ทั วไป ได้แก่
(2.1) ตราสารภาครัฐไทย อันได้แก่
(ก) ตั วเงินคลัง
(ข) พันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
(ค) พันธบัตร ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน หุ้นกู้ หรือใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้นกู้ ที กระทรวงการคลังหรือกองทุนเพื อการ
ฟื นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินเป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล หรือผู้ค้ําประกัน
(2.2) ตราสารภาครัฐต่างประเทศ อันได้แก่ ตราสารที มีรูปแบบทํานองเดียวกับตราสารภาครัฐไทยที รัฐบาลต่างประเทศ
องค์การหรือหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศ รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศ เป็นผู้ออก
หรือผู้ค้ําประกัน ทั งนี ตราสารดังกล่าวต้องมีลักษณะตามเงื อนไขท้ายข้อ 3.12.1.1 ด้วย
(2.3) ตราสารที เปลี ยนมือได้ ซึ งหมายถึง พันธบัตร ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน หรือหุ้นกู้ที ไม่รวมถึงหุ้นกู้แปลงสภาพและหุ้น
กู้อนุพันธ์ ที สํานักงานอนุญาตให้เสนอขายในลักษณะทั วไปหรือในลักษณะจํากัด หรือที ออกภายใต้ข้อผูกพันที กําหนดและ
อนุญาตโดยกระทรวงการคลัง หรือที นิติบุคคลที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ นเป็นผู้ออก หรือที เป็นหลักทรัพย์ที ออกใหม่ ซึ งผู้
ออกหลักทรัพย์ได้เสนอขายหลักทรัพย์ที ออกใหม่นั นทั งหมดต่อผู้ถือหุ้นโดยได้รับชําระราคาเต็มมูลค่าที เสนอขายจากผู้ถือหุ้น
ทั งนี ตราสารที เปลี ยนมือได้ต้องมีลักษณะตามเงื อนไขท้ายข้อ 3.12.1.1 ด้วย
(2.4) ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทยที มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้ที ไม่ใช่หุ้นกู้
อนุพันธ์
(2.5) ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน หุ้นกู้ หรือใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้นกู้ ที เสนอขายในต่างประเทศโดยมีผู้ออกเป็น
นิติบุคคลที จัดตั งขึ นตามกฎหมายไทย ทั งนี หุ้นกู้ดังกลา่วไมร่วมถงึหุน้กูแ้ปลงสภาพและหุน้กูอ้นุพันธ์
(2.6) หน่วยลงทุนหรือใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหน่วยลงทุนของกอ งทุนรวมตราสารแห่งหนี หรือของกองทุนรวมอื นที มีนโย
บายการลงทุนเฉพาะเงินฝาก ตราสารแห่งหนี หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที สํานักงานกําหนด หรือให้ความเห็นชอบ เช่น
กองทุนรวมตลาดเงิน เป็นต้น
(2.7) ธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืน ทั งนี บริษัทจัดการต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
(2.8) ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์โดยหลักทรัพย์ที ให้ยืมเป็นตราสารแห่งหนี ตาม (1.1)(1.2)(1.3) (2.1)(2.2)(2.3)(2.4)
หรือ (2.6) ทั งนี บริษัทจัดการต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

ในกรณีที ตราสารแห่งหนี ตามข้อ 3.12.1.1 เป็นตั วแลกเงินหรือตั วสัญญาใช้เงินที มีการจ่ายผลตอบแทน ผลตอบแทนนั นต้อง
อยู่ในรูปอัตราดอกเบี ยคงที หรืออัตราดอกเบี ยลอยตัวเท่านั น

การรับรอง รับอาวัล สลักหลัง หรือคํ้าประกันของบุคคลที กําหนดไว้ในข้อ 3.12.1.1 ต้องเป็นการรับรองตลอดไป รับอาวัลทั ง
จํานวน สลักหลังโอนประเภทมีสิทธิไล่เบี ยโดยไม่มีข้อกําหนดลบล้างหรือจํากัดความรับผิดของผู้สลักหลัง หรือค้ําประกันต้น
เงินและดอกเบี ยเต็มจํานวนแบบไม่มีเงื อนไข

เงื อนไข : ตราสารภาครัฐต่างประเทศตามข้อ (2.2) และตราสารที เปลี ยนมือได้ตามข้อ (2.3) ต้องมีลักษณะดังต่อไปนี 
(1) เป็นตราสารขึ นทะเบียนในสมาคมตลาดตราสารหนี ไทย
(2) มีราคาที เหมาะสมตามที สมาคมตลาดตราสารหนี ไทยกําหนด หรือมีผู้แสดงตนต่อบุคคลทั วไปว่าพร้อมจะเสนอราคาซื อ
และรับซื อตราสารนั น ในราคาดังกล่าว (bid price แบบ firm quote) ตามจํานวนและวิธีการที สมาคมตลาดตราสารหนี ไทย
กําหนดอยู่เสมอ โดยได้ส่งสําเนาราคาแก่สมาคมตลาดตราสารหนี ไทยตลอดอายุของตราสารนั น และ
(3) เป็นตราสารที เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 
(ก) ในกรณีที เป็นตราสารภาครัฐต่างประเทศ ตราสารดังกล่าวต้องเป็นตราสารที มีอันดับความน่าเชื อถือของตราสารหรือของผู้
ออกตราสารอยู่ในอันดับที สามารถลงทุนได ้(investment grade) เว้นแต่ผู้ออกตราสารดังกล่าวเป็นรัฐวิสาหกิจตามกฎหมาย
ต่างประเทศ ตราสารนั นต้องมีอันดับความน่าเชื อถือของตราสารอยู่ในอันดับที สามารถลงทุนได ้(investment grade) เท่านั น
(ข) ในกรณีที ผู้ออกตราสารเป็นนิติบุคคลต่างประเทศ ตราสารนั นต้องมีอันดับความน่าเชื อถือของตราสารอยู่ในอันดับที 
สามารถลงทุนได ้(investment grade) 
(ค) ในกรณีที กองทุนลงทุนในตราสารอื นนอกเหนือจาก (ก) และ (ข) ในการเสนอขายครั งแรก หากตราสารดังกล่าวไม่มี
อันดับความน่าเชื อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับที สามารถลงทุนได ้(investment grade) ตราสารนั นต้อง
มีบริษัทจัดการไม่ต่ํากว่าสามรายเป็นผู้ซื อตราสารดังกล่าวเพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนภายใต้การจัดการ

3.12.1.2 ตราสารกึ งหนี กึ งทุน ได้แก่
(1) หุ้นกู้แปลงสภาพที เสนอขายในประเทศ ซึ งต้องมีลักษณะตามเงื อนไขในท้ายข้อ 3.12.1.1 (1) และ (2) ทั งนี ในกรณีที 
กองทุนลงทุนในหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวในการเสนอขายครั งแรก หุ้นกู้แปลงสภาพนั นต้องเป็นหุ้นกู้แปลงสภาพที มีอันดับ
ความน่าเชื อถืออยู่ในอันดับที สามารถลงทุนได ้(investment grade) หรือเป็นหุ้นกู้แปลงสภาพที มีบริษัทจัดการไม่ตํ่ากว่าสาม
รายเป็นผู้ซื อตราสารดังกล่าวเพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนภายใต้การจัดการ
ในกรณีที หุ้นกู้แปลงสภาพตามวรรคหนึ งมีการค้ําประกัน การค้ําประกันดังกล่าวต้องเป็นการค้ําประกันต้นเงินและดอกเบี ยเต็ม
จํานวนแบบไม่มีเงื อนไข
(2) หุ้นกู้แปลงสภาพที เสนอขายในต่างประเทศโดยมีผู้ออกเป็นนิติบุคคลที จัดตั งขึ นตามกฎหมายไทย

นอกจากนี ในการลงทุนในตราสารกึ งหนี กึ งทุนนั น ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 
(1) ในขณะที ลงทุน หรือได้มา มูลค่าของหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวมีมูลค่าสูงกว่าราคาตลาดของหุ้นที รองรับหุ้นกู้แปลงสภาพ
นั น (out of the money) 
(2) ในกรณีที มีการใช้สิทธิแปลงสภาพ ให้บริษัทจัดการขายหุ้นที ได้รับจากการแปลงสภาพนั นภายใน 30 วัน นับแต่วันที ได้หุ้น
ดังกล่าวมา
การใช้สิทธิแปลงสภาพตาม (2) หมายความว่า การแปลงสภาพแห่งสิทธิในหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้น ไม่ว่าการแปลงสภาพดัง
กล่าวจะเกิดจากการใช้สิทธิแปลงสภาพหรือเกิดจากข้อกําหนดบังคับการแปลงสภาพ

3.12.1.3 เงินฝากในสถาบันการเงินตามกฎหมายไทย

3.12.1.4 สัญญาซื อขายล่วงหน้าที มีตัวแปรเป็นอัตราแลกเปลี ยนเงิน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื อลดความเสี ยง (hedging) ตาม
หลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

3.12.1.5 หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์

3.12.1.6 ทรัพย์สินอื นที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กําหนดเพิ มเติมในอนาคต หรือทรัพย์สินอื นที มีลักษณะทํานองเดียว
กับ 3.12.1.1 – 3.12.1.5 โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

3.12.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในต่างประเทศ : 

บริษัทจัดการอาจลงทุนในทรัพย์สินในต่างประเทศเพื อกองทุนได้เทียบเท่ากับประเภททรัพย์สินในประเทศ โดยกรอบประเทศ
ที ลงทุนต้องมีคุณสมบัติดังนี 
1. มีการเสนอขายในประเทศที มีหน่วยงานกํากับดูแลเป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO หรือประเทศที มีตลาดหลักทรัพย์เป็น
สมาชิกของ WFE 
2. การลงทุนนั นต้องไม่ทําให้การจัดการกองทุนเบี ยงเบนไปจากวัตถุประสงค์ หรือนโยบายการลงทุนของกองทุนและไม่ทําให้
กองทุนขาดทุนเป็นมูลค่าสูงกว่ามูลค่าลงทุน
3. บริษัทจัดการต้องสามารถเข้าถึงข้อมูลเกี ยวกับหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินดังกล่าวเป็นภาษาอังกฤษผ่านระบบอินเตอร์เนตได้
4. มีข้อมูลทางด้านราคาที สะท้อนมูลค่ายุติธรรม โดยเป็นราคาที น่าเชื อถือ อ้างอิงได้ และสอดคล้องตามหลักวิชาการอันเป็นที 
ยอมรับในระดับสากล
5. มีการคุ้มครองประโยชน์ของผู้ลงทุน (investor protection) ที ถือได้ว่าเทียบเท่ากับการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที 
มีลักษณะคล้ายกันในประเทศไทย
6. ลักษณะอื นใดที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจกําหนดเพิ มเติม

3.12.2.1 ตราสารแห่งหนี ต่างประเทศ ได้แก่ หลักทรัพย์หรือตราสารที ออกโดยบุคคลต่างประเทศ และเสนอขายในต่าง
ประเทศ
(1) ตราสารภาครัฐต่างประเทศ อันได้แก่
(1.1) พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี ที รัฐบาลต่างประเทศ องค์การหรือหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศหรือองค์การระหว่าง
ประเทศเป็นผู้ออก หรือผู้ค้ําประกัน
(1.2) พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี ที รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายต่างประเทศเป็นผู้ออก หรือผู้ค้ําประกัน
(2) ตราสารแห่งหนี ภาคเอกชน อันได้แก่ ตราสารแห่งหนี ที ออกโดยนิติบุคคลต่างประเทศ ทั งนี ผู้ลงทุนต้องสามารถเข้าถึง
ข้อมูลเกี ยวกับตราสารแห่งหนี ดังกล่าวเป็นภาษาอังกฤษผ่านระบบอินเตอร์เนตด้วย
(3) ตราสารแห่งหนี อื น อันได้แก่ หน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที เป็นกองทุนรวมตราสารแห่งหนี หรือกองทุนรวมอื น
ที มีนโยบายการลงทุนเฉพาะเงินฝาก ตราสารแห่งหนี หรือทรัพย์สินอื นที สํานักงานให้ความเห็นชอบให้ลงทุนได้ เช่น กองทุน
รวมตลาดเงิน เป็นต้น ซึ งต้องเป็นไปตามเงื อนไขที สํานักงานคณะกํารรมการ ก.ล.ต.ประกาศกําหนด ดังต่อไปนี 
(3.1) ต้องเป็นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที อยู่ภายใต้การกํากับดูแลของหน่วยงานกํากับดูแล
ด้านหลักทรัพย์และตลาดซื อขายหลักทรัพย์ที เป็นสมาชิกสามัญของ International Organizations of Securities 
Commission (IOSCO) หรือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที มีการซื อขายในตลาดซื อขายหลักทรัพย์
ที เป็นสมาชิกของ World Federations of Exchange (WFE) 
(3.2) ต้องเป็นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที มีทรัพย์สินที ลงทุนเป็นประเภทและชนิดเดียวกับ
ทรัพย์สินที กองทุนอาจลงทุนหรือมีไว้ได้ เว้นแต่เป็นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที มีนโยบาย
การลงทุนในทองคําโดยตรง
(3.3) ในกรณีที เป็นการลงทุนหรือมีไว้เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป (retail fund) กองทุน
สํารองเลี ยงชีพ หรือกองทุนส่วนบุคคลรายย่อย หน่วยลงทุนที จะลงทุนหรือมีไว้ได้ ต้องเป็นหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมต่างประเทศที จัดตั งขึ นเพื อผู้ลงทุนทั วไปเช่นกัน
(3.4) ต้องไม่ใช่หน่วยลงทุนของกองทุนรวมประเภทเฮ็ดจ์ฟันด ์(hedge fund)

3.12.2.2 ตราสารหนี ที มีลักษณะคล้ายเงินฝาก ได้แก่ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน บัตรเงินฝาก หรือหุ้นกู้ระยะสั นที 
ออกโดยสถาบันการเงินต่างประเทศ ที ตั งอยู่ในประเทศที กองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินต่างประเทศ ทั งนี ให ้
หมายรวมถึงการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงิน (money market fund) ในต่างประเทศด้วย โดยการ
มีไว้ซึ งเงินฝากหรือตราสารดังกล่าวต้องมีวัตถุประสงค์เพื ออํานวยความสะดวกหรือป้องกันปัญหาในการดําเนินงานใน
ต่างประเทศของกองทุน เช่น เพื อรอการลงทุน หรือเพื อชําระค่าใช้จ่าย หรือเพื อรักษาสภาพคล่องของกองทุนเป็นต้น

3.12.2.3 สัญญาซื อขายล่วงหน้าที มีวัตถุประสงค์ เพื อการลดความเสี ยง (hedging) ตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

3.12.2.4 เงินฝากในสถาบันการเงินต่างประเทศ

3.13.2.5 ใบแสดงสิทธิในประโยชน์ที เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงที มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นพันธบัตร หรือหุ้นกู้ที มิใช่หุ้นกู้อนุพันธ์

3.12.2.6 หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และตราสารของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศ

3.12.2.7 ทรัพย์สินอื นที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กําหนดเพิ มเติมในอนาคตหรือทรัพย์สินอื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับ
ข้อ 3.12.2.1 3.12.2.6 โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน

3.13. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม : 

3.13.1. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นในประเทศ : 

บริษัทจัดการจะลงทุนหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื นเพื อเป็นทรัพย์สินของ
กองทุนรวม ตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนดดังต่อไปนี ในกรณีที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศแก้ไขเปลี ยนแปลงอัตราส่วนการลงทุน
บริษัทจัดการจะลงทุนให้เป็นไปตามประกาศที แก้ไขด้วย

3.13.1.1 บริษัทจัดการอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินดังต่อไปนี เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม โดยไม่จํากัดอัตราส่วน
(1) ตราสารภาครัฐไทย
(2) ตราสารภาครัฐต่างประเทศตามข้อ 3.12.1.2 (2.2) ที มีอันดับความน่าเชื อถืออยู่ในสองอันดับแรก หรือสัญญาซื อขายล่วง
หน้าที มีสินค้าเป็นตราสารดังกล่าว

ในกรณีของกองทุนรวมเปิด มูลค่าของตราสารภาครัฐต่างประเทศตามข้อ (2) เมื อรวมกันแล้วต้องไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่า
ตราสารนั นในแต่ละรุ่น เว้นแต่เป็นกองทุนรวมเปิดที มีการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งล่วงหน้าซึ งระบุเวลาแน่นอน
(auto redemption) 

3.13.1.2 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งตราสารภาครัฐต่างประเทศที นอกเหนือจากข้อ 3.13.1.1 (2) หรือสัญญาซื อขาย
ล่วงหน้าที มีสินค้าเป็นตราสารดังกล่าว เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนได้ โดยมีมูลค่ารวมกันทั งสิ นเมื อคํานวณเฉพาะผู้ออกหรือ
ผู้เป็นคู่สัญญารายนั น ไม่เกินร้อยละ 35 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

การคํานวณอัตราส่วนตามวรรคหนึ ง ให้นับตราสารตามวรรคหนึ งและทรัพย์สินทุกประเภทที ผู้ออกหรือผู้เป็นคู่สัญญารายดัง
กล่าวเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญา ซึ งกองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินเหล่านั น
รวมในอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าวด้วย
ในกรณีของกองทุนรวมเปิด มูลค่าของตราสารภาครัฐต่างประเทศตามวรรคหนึ ง ต้องไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าตราสารนั นใน
แต่ละรุ่น เว้นแต่เป็นกองทุนรวมเปิดที มีการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งล่วงหน้าซึ งระบุเวลาแน่นอน (auto
redemption) 

3.13.1.3 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินดังต่อไปนี ซึ งธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น ธนาคารพาณิชย์
หรือบริษัทเงินทุนรายใดเป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญา เพื อเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนได้ โดยมีมูลค่ารวมกันทั งสิ นเมื อคํานวณเฉพาะธนาคารหรือบริษัทเงินทุนรายนั น ไม่เกินร้อยละ 25 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
(1) ตราสารแห่งหนี ในประเทศ ตามข้อ 13.2.1.1
(2) ตราสารกึ งหนี กึ งทุน ตามข้อ 13.2.1.2 
(3) เงินฝากในสถาบันการเงินตามกฎหมายไทย ตามข้อ 13.2.1.3
(4) สัญญาซื อขายล่วงหน้าตามข้อ 3.12.1.4 ที คู่สัญญามี อันดับความน่าเชื อถืออยู่ในอันดับที สามารถลงทุนได ้(investment
grade)
การคํานวณอัตราส่วนตามวรรคหนึ ง ให้นับตราสารตามวรรคหนึ งและทรัพย์สินตามข้อ 3.13.1.7 (1) ที ธนาคารหรือบริษัทเงิน
ทุนดังกล่าวเป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญา ซึ งกองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้รวมใน
อัตราส่วนดังกล่าว โดยในกรณีของธนาคารพาณิชย์หากธนาคารพาณิชย์นั นเป็นสาขาของธนาคารต่างประเทศให้นําทรัพย์สินที 
นาคารต่างประเทศดังกล่าวเป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้อาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ําประกันหรือคู่สัญญา ซึ งกองทุนได้ลงทุนหรือมี
ไว้รวมในอัตราส่วนดังกล่าวด้วย

ทั งนี ในกรณีที กองทุนมีเงินฝากในนิติบุคคลตามวรรคหนึ ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื อการดําเนินงานของกองทุน มิให้นับมูลค่าของ
เงินฝากดังกล่าวรวมในอัตราส่วนตามวรรคหนึ ง

3.13.1.4 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินดังต่อไปนี ที บุคคลใดเป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลัก
หลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญา เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนได้ โดยมีมูลค่ารวมกันทั งสิ นเมื อคํานวณเฉพาะผู้ออก ผู้สั งจ่าย
ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญารายนั น ไม่เกินร้อยละ 25 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
(1) ตราสารแห่งหนี ในประเทศตามข้อ 3.12.1.1 
(2) ตราสารกึ งหนี กึ งทุนตามข้อ 3.12.1.3 
(3) สัญญาซื อขายล่วงหน้า ตามข้อ 3.12.1.4 ที คู่สัญญามีอันดับความน่าเชื อถืออยู่ในอันดับที สามารถลงทุนได ้(investment
grade) 
ตราสารแห่งหนี ตาม (1) มิให้หมายความรวมถึงหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที ถูกจัดให้เป็นตราสารแห่งหนี ตามข้อ 3.12.1.1

3.13.1.5 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินที กลุ่มกิจการใดเป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้คํ้า
ประกัน หรือคู่สัญญา เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนได้ โดยมีมูลค่ารวมกันทั งสิ นของกลุ่มกิจการนั นไม่เกินอัตราอย่างใดอย่าง
หนึ งดังต่อไปนี แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า
(1) ร้อยละสามสิบของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน
(2) อัตราที คํานวณได้จากนํ้าหนักของกลุ่มกิจการดังกล่าวในตัวชี วัด (benchmark) ของกองทุนนั นรวมกับร้อยละสิบของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนนั น ทั งนี ตัวชี วัดดังกล่าวต้องเป็นดัชนีหรือองค์ประกอบของดัชนี ที มีการเผยแพร่อย่างกว้างขวาง
และสอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนั น

3.13.1.6 การลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินที บริษัทในกลุ่มกิจการใดเป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย หรือคู่สัญญา เพื อเป็นทรัพย์สินของกอง
ทุน หากทรัพย์สินดังกล่าวเป็นองค์ประกอบที ใช้ในการคํานวณตัวชี วัด (benchmark) ของกองทุนนั น บริษัทจัดการอาจลงทุน
หรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินดังกล่าวโดยมีมูลค่ารวมกันทั งสิ นเมื อคํานวณเฉพาะผู้ออก ผู้สั งจ่าย หรือคู่สัญญารายนั น ไม่เกินอัตราที 
คํานวณได้จากนํ้าหนักของทรัพย์สินดังกล่าวในตัวชี วัดรวมกับร้อยละสิบของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั งนี เฉพาะใน
กรณีที อัตราดังกล่าวสูงกว่าอัตราส่วนที กําหนดไว้ในข้อ 3.13.1.3 และข้อ 3.13.1.4 แล้วแต่กรณี
มิให้นําความในข้อ 3.13.1.3 และข้อ 3.13.1.4 มาใช้บังคับกับกรณีตามวรรคหนึ ง

3.13.1.7 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินอื นนอกเหนือจากกรณีที กําหนดไว้ในข้อ 3.13.1.2 ข้อ 3.13.1.3 และ
ข้อ 3.13.1.4 เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมตามอัตราส่วนดังต่อไปนี 
(1) การลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินดังกล่าวซึ งบุคคลใดเป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่
สัญญา ต้องมีมูลค่ารวมกันทั งสิ นเมื อคํานวณเฉพาะผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญา
รายนั น ไม่เกินร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
(2) การลงทุนในหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินตาม (1) เมื อคํานวณรวมทุกบุคคลที เป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง
ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญาแล้วต้องมีมูลค่ารวมกันทั งสิ นไม่เกินร้อยละ15 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

3.13.1.8 ในกรณีของกองทุนรวม ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมลงทุนหรือมีไว้ซึ งเงินฝาก บัตรเงินฝาก ตั วแลกเงิน หรือตั ว
สัญญาใช้เงิน ที ธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ บรรษัทตลาดรอง
สินเชื อที อยู่อาศัย หรือสถาบันการเงินที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น เป็นผู้ออกหรือคู่สัญญา เป็นจํานวนที มีมูลค่ารวมโดยเฉลี ย
ในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 45 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

อัตราส่วนตามวรรคหนึ งมิให้นํามาใช้บังคับกับกองทุนรวมที มีการกําหนดอายุโครงการตั งแต่หนึ งปีขึ นไป ทั งนี เฉพาะในระยะ
เวลาหกเดือนก่อนวันครบกําหนดอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม
ในกรณีที เงินฝากหรือตราสารแห่งหนี ที มีลักษณะคล้ายเงินฝากที กองทุนรวมลงทุนในหรือมีไว้เกินอัตราส่วนที กําหนดตามวรรค
หนึ ง ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินดังกล่าวให้มีมูลค่ารวมโดยเฉลี ยไม่เกินร้อยละ 45 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมภายในสามสิบวันนับแต่วันสิ นรอบปีบัญชีนั น ทั งนี ให้คํานวณอัตราส่วนการลงทุนหรือมีไว้ซึ ง
ทรัพย์สินดังกล่าวโดยเฉลี ยตั งแต่วันแรกของรอบปีบัญชีนั นจนถึงวันที ทรัพย์สินนั นมีมูลค่าเป็นไปตามอัตราส่วนดังกล่าว

เมื อบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ปฏิบัติตามวรรคสามแล้ว ให้บริษัทรายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมทราบภายใน
วันทําการถัดจากวันที ทรัพย์สินนั นมีมูลค่ารวมโดยเฉลี ยไม่เกินร้อยละ 45 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม เพื อให้ผู้
ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ตรวจสอบการปฏิบัติดังกล่าว ทั งนี บริษัทต้องดําเนินการให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน
รวมแจ้งให้สํานักงานทราบภายในห้าวันนับแต่วันที ได้รับรายงานจากบริษัทด้วย

หากบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถปฏิบัติตามวรรคสามได้ สํานักงานอาจสั งให้บริษัทเลิกกองทุนรวมนั น

3.13.1.9 ในกรณีที มีเหตุจําเป็นและสมควร เพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนอันเนื องมาจากปัญหาความผันผวน
(fluctuation) ของตลาดเงินและตลาดทุนในวงกว้างในรอบปีบัญชีใด บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจขอผ่อนผันต่อสํานักงาน
เพื อไม่ต้องนําการลงทุนในหรือมีไว้ซึ งเงินฝาก บัตรเงินฝาก ตั วแลกเงิน หรือตั วสัญญาใช้เงิน ในช่วงเวลาที เกิดความผันผวนดัง
กล่าวมารวมคํานวณอัตราส่วนการลงทุนตามข้อ 3.13.1.8 ได้สําหรับรอบปีบัญชีนั น

3.13.1.10 บริษัทจัดการอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ งสัญญาซื อขายล่วงหน้า ที มีวัตถุประสงค์เพื อการลดความเสี ยง (hedging)
เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนได้ โดยไม่เกินมูลค่าความเสี ยงทั งหมดที กองทุนมีอยู่

3.13.1.11 การคํานวณมูลค่าการลงทุนหรือมีไว้ซึ งสัญญาซื อขายล่วงหน้าเพื อการคํานวณอัตราส่วนการลงทุน ตามข้อ
3.13.1.2 ข้อ 3.13.1.3 และข้อ 3.13.1.4 ให้นับมูลค่าที คู่สัญญาอีกผ่ายหนึ งมีหน้าที ต้องชําระตามสัญญาซื อขายล่วงหน้า รวม
คํานวณในอัตราส่วนของบุคคลที เป็นคู่สัญญาดังกล่าว เว้นแต่กรณีที กองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้ซึ งสัญญานั น ในศูนย์ซื อขาย
สัญญาซื อขายล่วงหน้า บริษัทจัดการไม่ต้องคํานวณมูลค่าและอัตราส่วนตามที กําหนดในข้อดังกล่าว

3.13.1.12 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนได้
โดยมีมูลค่าไม่เกินร้อยละ 25 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

3.13.1.13 บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งหน่วยลงทุนและใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหน่วยลงทุนเพื อเป็น
ทรัพย์สินของกองทุนรวมได้ ไม่เกินอัตราส่วนดังต่อไปนี ทั งนี การลงทุนดังกล่าวไม่รวมถึงหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย์
(1) ลงทุนหรือมีไว้ซึ งหน่วยลงทุนและใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหน่วยลงทุนของแต่ละกองทุนรวมที บริษัทจัดการอื นเป็นผู้รับ
ผิดชอบดําเนินการ ไม่เกินร้อยละ 25 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของแต่ละกองทุนรวมที บริษัทจัดการเป็นผู้รับผิดชอบดําเนินการ
(2) ลงทุนหรือมีไว้ซึ งหน่วยลงทุนและใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหน่วยลงทุนของทุกกองทุนรวมที บริษัทจัดการอื นเป็นผู้รับผิด
ชอบดําเนินการ ไม่เกินร้อยละ 25 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของแต่ละกองทุนรวมที บริษัทจัดการเป็นผู้รับผิดชอบดําเนินการ

3.13.1.14 บริษัทจัดการอาจทําธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืนในนามกองทุนได้ โดยมีมูลค่าธุรกรรมรวมกันทั งสิ นไม่เกิน
ร้อยละ 25 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

3.13.1.15 การลงทุนในหรือมีไว้ซึ งธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืน ให้บริษัทจัดการคํานวณอัตราส่วนการลงทุนตาม
ข้อ3.13.1.3 และ 3.13.1.4 ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 
(1) ในกรณีที มูลค่ารวมของหลักทรัพย์ หรือตราสารแห่งหนี ที ซื อและที โอนมาเพื อดํารงมูลค่าธุรกรรมตามประกาศกําหนด (ถ้า
มี) ณ สิ นวันไม่น้อยกว่ามูลค่าธุรกรรม ให้นําหลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนี ดังกล่าวมาคํานวณอัตราสาวนการลงทุนเท่ากับ
มูลค่าธุรกรรม ทั งนี บริษัทจัดการไม่ต้องนําธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืนมาคํานวณอัตราส่วนการลงทุนที คู่สัญญา
(2) ในกรณีมูลค่ารวมของหลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนี ที ซื อและที โอนมาเพื อดํารงมูลค่าธุรกรรมตามประกาศกําหนด (ถ้าม)ี 
ณ สิ นวัน น้อยกว่ามูลค่าธุรกรรม ให้คํานวณอัตราส่วนการลงทุนดังต่อไปนี 
(ก) นําหลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนี ดังกล่าวมาคํานวณอัตราส่วนการลงทุนเท่ากับมูลค่าหลักทรัพย์ หรือตราสารแห่งหนี นั น
ตามราคาตลาด และ
(ข) นําธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืนมาคํานวณอัตราส่วนการลงทุนที คู่สัญญาเท่ากับส่วนต่างของมูลค่าธุรกรรมกับมูลค่า
หลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนี นั นตามราคาตลาด
(3) ในกรณีเป็นธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืนตามสัญญาที มีข้อกําหนดให้คํานวณมูลค่าหลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนี ที 
ซื อและมูลค่าธุรกรรมรวมเป็นยอดสุทธิของธุรกรรมทั งหมดที กองทุนมีอยู่กับคู่สัญญารายเดียวกัน และที สัญญากําหนดให้
สามารถบังคับชําระหนี ตามธุรกรรมใดธุรกรรมหนึ งจากหลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนี ที ซื อหรือทรัพย์สินที โอนเพื อดํารงมูลค่า
ธุรกรรมตามประกาศกําหนด (ถ้ามี) ของธุรกรรมอื นได้ ให้คํานวณอัตราส่วนการลงทุนดังนี 
(ก) ในกรณีที มูลค่ารวมของหลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนี ที ซื อและที โอนมา เพื อดํารงมูลค่าธุรกรรมตามประกาศกําหนด (ถ้า
มี) ณ สิ นวันของแต่ละธุรกรรม มีมูลค่าไม่น้อยกว่ามูลค่าธุรกรรมแต่ละธุรกรรมนั น ให้คํานวณอัตราสาวนการลงทุนตามหลัก
เกณฑ์ในข้อ (1) 
(ข) ในกรณีที มูลค่ารวมของหลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนี ที ซื อและที โอนมา เพื อดํารงมูลค่าธุรกรรมตามประกาศกําหนด(ถ้า
มี) ณ สิ นวันของแต่ละธุรกรรม มีมูลค่าน้อยกว่ามูลค่าธุรกรรมแต่ละธุรกรรม ให้คํานวณอัตราส่วนการลงทุนตามหลักเกณฑ์ใน
ข้อ (2) 
(ค) ในกรณีที บางธุรกรรมที มูลค่ารวมของหลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนี ที ซื อและที โอนมาเพื อดํารงมูลค่าธุรกรรมตามประกาศ
กําหนด (ถ้ามี) ณ สิ นวันน้อยกว่ามูลค่าธุรกรรม ให้บริษัทจัดการนําหลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนี ที ซื อของธุรกรรม ที มูลค่า
รวมของหลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนี ที ซื อและที โอนมา เพื อดํารงมูลค่าธุรกรรมตามประกาศกําหนด (ถ้าม)ี ณ สิ นวันไม่น้อย
กว่ามูลค่าธุรกรรม มาคํานวณอัตราส่วนการลงทุนเพิ มเติมเพื อชดเชยส่วนต่างของมูลค่าธุรกรรมกับมูลค่ารวมของหลักทรัพย์
หรือตราสารแห่งหนี ที ซื อและที โอนมา เพื อดํารงมูลค่าธุรกรรมตามประกาศกําหนด (ถ้ามี) ณ สิ นวันของธุรกรรมแรก ทั งนี หาก
ภายหลังการชดเชยส่วนต่างข้างต้น มูลค่าสุทธิของทุกหลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนี ที ซื อโดยมีสัญญาขายคืนยังคงน้อยกว่า
มูลค่าสุทธิของทุกธุรกรรม ให้นําธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืนมาคํานวณอัตราส่วนการลงทุนที คู่สัญญาเท่ากับส่วนต่าง
ดังกล่าว

3.13.1.16 บริษัทจัดการอาจทําธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ของกองทุนได้ โดยมีมูลค่าธุรกรรมรวมกันทั งสิ นไม่เกินร้อยละ
25 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั งนี การคํานวณมูลค่าธุรกรรมดังกล่าว ให้บริษัทจัดการคํานวณโดยใช้มูลค่าหลัก
ทรัพย์ที ให้ยืม รวมผลประโยชน์ที พึงได้รับจนถึงวันที คํานวณมูลค่าธุรกรรมดังกล่าว

ในกรณีที ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ในขณะที กองทุนเข้าทําธุรกรรม มีมูลค่าไม่เกินอัตราส่วนที กําหนดในวรรคหนึ ง หากต่อ
มาธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์นั นมีมูลค่าเกินอัตราส่วนดังกล่าวโดยมิได้เกิดจากการทําธุรกรรมเพิ มเติม บริษัทจัดการจะยังคง
มีไว้ซึ งธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ดังกล่าวต่อไปก็ได้

ให้บริษัทจัดการจัดทํารายงานโดยระบุวันที ทรัพย์สินนั นมีมูลค่าเกินอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดพร้อมสาเหตุ และส่งรายงาน
ดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมทราบภายในสามวันทําการนับแต่วันที ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์นั นมีมูลค่า
เกินอัตราส่วนที กําหนด พร้อมทั งจัดทําสําเนารายงานดังกล่าวไว้ที บริษัทจัดการเพื อให้สํานักงานสามารถตรวจสอบได้

3.13.1.17 ให้บริษัทจัดการคํานวณอัตราส่วนการลงทุนหรือมีไว้ซึ งใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิง
ไทย หน่วยลงทุนของกองทุนรวมพันธบัตรเอเชีย หรือธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 
(1) ในกรณีของใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย ให้นับมูลค่าของหลักทรัพย์อ้างอิงของใบแสดง
สิทธิดังกล่าว รวมในอัตราส่วนสําหรับหลักทรัพย์อ้างอิงดังกล่าวที กําหนดในโครงการนี โดยถือเสมือนหนึ งว่ากองทุนได้ลงทุน
หรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์อ้างอิงนั นโดยตรง ทั งนี บริษัทจัดการอาจไม่นับมูลค่าของใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที เกิดจากหลัก
ทรัพย์อ้างอิงไทยรวมในอัตราส่วนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญาที กําหนดตามข้อ 3.13.1.2 3.13.1.3 3.7.1.4
และข้อ 3.13.1.7 ก็ได้

มูลค่าของหลักทรัพย์อ้างอิงที นํามาคํานวณรวมในอัตราส่วนตามวรรคหนึ งให้มีมูลค่าเท่ากับมูลค่าใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์
ที เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทยที กองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้

(2) ในกรณีของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมพันธบัตรเอเชียบริษัทจัดการจะคํานวณอัตราส่วนการลงทุนโดยวิธีใดวิธีหนึ งดังต่อ
ไปนี 
(ก) นับมูลค่าของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมพันธบัตรเอเชียที กองทุนได้ลงทุนในหรือมีไว้ซึ งหน่วยลงทุนดังกล่าว หรือ
(ข) นับมูลค่าของทรัพย์สินที กองทุนรวมพันธบัตรเอเชียดังกล่าวลงทุนหรือมีไว้ รวมในอัตราส่วนสําหรับทรัพย์สินที กําหนดไว้
ในโครงการนี โดยถือเสมือนหนึ งว่ากองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินนั นโดยตรง
(3) ในกรณีของธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ บริษัทจัดการจะคํานวณอัตราส่วนการลงทุนใน หรือมีไว้ซึ งการให้ยืมหลักทรัพย์
โดยให้นับมูลค่าทรัพย์สินที ให้ยืมรวมในอัตราส่วนสําหรับหลักทรัพย์ที กําหนดไว้ในข้อ 3.13.1.2 3.13.1.3 3.13.1.4 และ
3.13.1.7 โดยถือเสมือนหนึ งว่ากองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์นั นอยู่ ทั งนี บริษัทจัดการอาจไม่นับรวมในอัตราส่วนที 
คํานวณตามคู่สัญญาที กําหนดตามข้อ 3.13.1.2 3.13.1.3 3.13.1.4 และ 3.13.1.7 ก็ได้

3.13.1.18 ในการคํานวณอัตราส่วนตามข้อ 3.13.1.2 และ ข้อ 3.13.1.3 ให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี รวม
ทั งเงื อนไขตามข้อ 3.13.1.18 ด้วย
(1) ในกรณีที ทรัพย์สินดังกล่าวมีผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกัน บริษัทจัดการจะคํานวณอัตราส่วนที ผู้ออก
ทรัพย์สินหรือผู้ที เป็นคู่สัญญาดังกล่าว หรือคํานวณอัตราส่วนผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกัน แล้วแต่กรณีก็ได้
(2) ในกรณีที ทรัพย์สินมีบุคคลมากกว่าหนึ งรายเป็นผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกัน บริษัทจัดการจะเลือก
คํานวณอัตราส่วนที ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกันรายใดรายหนึ งก็ได้

3.13.1.19 การคํานวณอัตราส่วนที ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกันตามข้อ 3.13.1.14 จะทําได้ต่อเมื อบุคคลดัง
กล่าวได้ทําการรับรองตลอดไป รับอาวัลทั งจํานวน สลักหลังโอนประเภทมีสิทธิไล่เบี ยโดยไม่มีข้อกําหนดลบล้างหรือจํากัด
ความรับผิดของผู้สลักหลัง หรือค้ําประกันต้นเงินและดอกเบี ยเต็มจํานวนแบบไม่มีเงื อนไข

3.13.1.20 ในกรณีที ตราสารแห่งหนี หรือ ตราสารกึ งหนี กึ งทุน ในขณะที ลงทุนหรือในขณะที ได้มาเป็นทรัพย์สินของกองทุน มี
มูลค่าไม่เกินอัตราส่วนที กําหนดข้างต้น หากต่อมาตราสารแห่งหนี หรือตราสารกึ งหนี กึ งทุนนั น มีมูลค่าเกินอัตราส่วนดังกล่าว
โดยสาเหตุถูกปรับลดอันดับความน่าเชื อถือ ให้บริษัทดําเนินการแก้ไขอัตราส่วนให้เป็นไปตามที กําหนด ภายใน 30 วันนับแต่
วันที มีการประกาศให้ทราบถึงเหตุดังกล่าว เว้นแต่ในกรณีที มีเหตุจําเป็นและสมควรโดยได้รับผ่อนผันจากสํานักงาน

3.13.1.21 ในกรณีที ทรัพย์สินในขณะที ลงทุนหรือในขณะที ได้มาเป็นทรัพย์สินของกองทุน มีมูลค่าไม่เกินอัตราส่วนที กําหนด
ข้างต้น หากต่อมามีมูลค่าเกินอัตราส่วนดังกล่าวจากการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น บริษัทจัดการจะยังคงมีไว้ซึ งทรัพย์สินดัง
กล่าวต่อไป ก็ได้ให้บริษัทจัดการจัดทํารายงานโดยระบุชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินตามวรรคหนึ ง และ
วันที ทรัพย์สินนั นมีมูลค่าเกินอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดพร้อมสาเหตุ และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกอง
ทุนรวมทราบ ภายในสามวันทําการนับแต่วันที ทรัพย์สินนั นมีมูลค่าเกินอัตราส่วนที กําหนด พร้อมทั งจัดทําสําเนารายงานดัง
กล่าวไว้ที บริษัทจัดการ เพื อให้สํานักงานสามารถตรวจสอบได้

3.13.1.22 ในกรณีที การรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นเป็นผลให้กองทุนรวมเป็นผู้ถือหุ้นที บริษัทใดเป็นผู้ออก เพื อเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนรวม เมื อรวมกันทุกกองทุนรวมที บริษัทจัดการเป็นผู้รับผิดชอบดําเนินการเกินกว่าร้อยละ 25 ของจํานวนหุ้นที 
จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของบริษัทนั น บริษัทจัดการจะดําเนินการตามประกาศที สน. 24/2552 เรื อง การลงทุนและการมีไว้
เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุน ลงวันที  28 กรกฎาคม 2552 ดังนี คือ
(1) ปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศที กําหนดให้บริษัทจัดการสามารถรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นได้
(2) งดเว้นการใช้สิทธิออกเสียงในหุ้นจํานวนที เกินอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าว เว้นแต่กรณีที มีเหตุ
จําเป็นและสมควรโดยได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน และ
(3) กรณีที เป็นหุ้นของบริษัทจดทะเบียน และการได้มาซึ งหุ้นของบริษัทดังกล่าว เป็นผลให้กองทุนได้มา หรือเป็นผู้ถือหุ้นของ
บริษัทนั นจนถึงหรือข้ามจุดที ต้องทําคําเสนอซื อ บริษัทจัดการต้องดําเนินการเพื อให้ได้รับการยกเว้นการทําคําเสนอซื อโดย
การลดสัดส่วนการถือหุ้นหรือลดการมีอํานาจควบคุม หรือยื นคําขอผ่อนผันการทําคําเสนอซื อ ตามประกาศคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื อครอบงํากิจการ ทั งนี การ
ลดสัดส่วนการถือหุ้นดังกล่าว ให้บริษัทจัดการลดสัดส่วนตามสัดส่วนของหุ้นของบริษัทจดทะเบียนที แต่ละกองทุนได้มาจาก
การรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น

3.13.1. 23 ในกรณีที ทรัพย์สินในขณะที ลงทุนหรือในขณะที ได้มาเป็นทรัพย์สินของกองทุน มีมูลค่าไม่เกินอัตราส่วนที กําหนด
ข้างต้น หากต่อมามีมูลค่าเกินอัตราส่วนดังกล่าวโดยไม่เข้าลักษณะตามข้อ 3.13.1.6 ข้อ 3.13.1.17  19 และการเกิน
อัตราส่วนดังกล่าวมิได้เกิดจากการลงทุนหรือได้ทรัพย์สินมาเพิ มเติม บริษัทจัดการจะยังคงมีไว้ซึ งทรัพย์สินดังกล่าวต่อไปก็ได้

ให้บริษัทจัดการจัดทํารายงานโดยระบุชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินตามวรรคหนึ ง และวันที ทรัพย์สินนั น
มีมูลค่าเกินอัตราส่วนที กําหนดพร้อมสาเหตุ และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ทราบภายในสามวัน
ทําการ
นับแต่วันที ทรัพย์สินนั นมีมูลค่าเกินอัตราส่วนที กําหนด พร้อมทั งจัดทําสําเนารายงานดังกล่าวไว้ที บริษัทจัดการเพื อให้สํานักงาน
สามารถตรวจสอบได้

3.13.1.24 ข้อจํากัดการลงทุนข้างต้นจะไม่นํามาบังคับใช้ในกรณีที ปรากฏเหตุตามหัวข้อ “การเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม”
และบริษัทจัดการต้องดําเนินการเพื อเลิกกองทุนตามหัวข้อ “การดําเนินการของบริษัทจัดการเมื อเลิกกองทุนรวม”

สรุปอัตราส่วนการลงทุน : 

1. Total noninvestment grade : ลงทุนไม่เกินร้อยละ 100.00 
2. Noninvestment grade company limit : ลงทุนไม่เกินร้อยละ 25.00 
3. Investment grade company limit : ลงทุนไม่เกินร้อยละ 25 
4. Financial institution company limit : ลงทุนไม่เกินร้อยละ 25 
5. Individual fund limit : ลงทุนไม่เกินร้อยละ 25.00 
6. Total fund limit : ลงทุนไม่เกินร้อยละ 25.00 

3.13.2. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นในต่างประเทศ : 

สําหรับกองทุนที มีการลงทุนหรือเข้าเป็นคู่สัญญาในต่างประเทศ ให้บริษัทจัดการลงทุนหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นเพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุน ตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดดังต่อไปนี เพิ มเติมด้วย ทั งนี อัตราส่วนที คํานวณ
ตามประเภททรัพย์สิน ข้อกําหนดในการคํานวณอัตราส่วน และการดําเนินการเมื อมีเหตุที ทําให้ไม่เป็นไปตาม
อัตราส่วน ให้เป็นไปตามที กําหนดในข้อ 3.13.1. โดยอนุโลม

3.13.2.1 บริษัทจัดการอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินดังต่อไปนี เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม โดยไม่จํากัดอัตราส่วน
(1) เงินฝากในสถาบันการเงินต่างประเทศหรือตราสารหนี ที มีลักษณะคล้ายเงินฝากในต่างประเทศตามข้อ 3.12.2.2 ที มี
วัตถุประสงค์เพื อการดําเนินงาน
(2) ตราสารภาครัฐต่างประเทศตามข้อ 3.12.2.1 (1) ที มีอันดับความน่าเชื อถืออยู่ในสองอันดับแรก หรือสัญญาซื อขายล่วง
หน้าที มีสินค้าเป็นตราสารดังกล่าว
ในกรณีของกองทุนรวมเปิด มูลค่าของตราสารภาครัฐต่างประเทศตามข้อ (2) เมื อรวมกันแล้วต้องไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่า
ตราสารนั นในแต่ละรุ่น เว้นแต่เป็นกองทุนรวมเปิดที มีการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งล่วงหน้าซึ งระบุเวลาแน่นอน
(auto redemption) 

3.13.2.2 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งตราสารภาครัฐต่างประเทศที นอกเหนือจากข้อ 3.13.2.1 (2)หรือสัญญาซื อขาย
ล่วงหน้าที มีสินค้าเป็นตราสารดังกล่าว เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนได้โดยมีมูลค่ารวมกันทั งสิ นเมื อคํานวณเฉพาะผู้ออกหรือผู้
เป็นคู่สัญญารายนั น ไม่เกินร้อยละ 35 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั งนี ให้นับรวมกับอัตราส่วนการลงทุนในประเทศ
ด้วย

ในกรณีของกองทุนรวมเปิด มูลค่าของตราสารภาครัฐต่างประเทศตามวรรคหนึ ง ต้องไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าตราสารนั นใน
แต่ละรุ่น เว้นแต่เป็นกองทุนรวมเปิดที มีการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งล่วงหน้าซึ งระบุเวลาแน่นอน (auto
redemption) 

การคํานวณอัตราส่วนตามวรรคหนึ ง ให้นับตราสารตามวรรคหนึ งและทรัพย์สินทุกประเภทที ผู้ออกหรือผู้เป็นคู่สัญญารายดัง
กล่าวเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญา ซึ งกองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินเหล่านั น
รวมในอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าวด้วย

3.13.2.3 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งเงินฝากในสถาบันการเงินต่างประเทศที มีอันดับความน่าเชื อถืออยู่ในอันดับที 
สามารถลงทุนได้ โดยมีมูลค่ารวมกันทั งสิ นเมื อคํานวณเพาะสถาบันการเงินต่างประเทศรายนั น ไม่เกินร้อยละ 25 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

การคํานวณอัตราส่วนตามวรรคหนึ ง ให้นับมูลค่าของทรัพย์สินที กองทุนลงทุนหรือมีไว้ดังต่อไปนี รวมในอัตราส่วนดังกล่าว
1. ทรัพย์สินตามข้อ 3.13.2.4 วรรคหนึ ง และข้อ3.13.2.7 (1) ที สถาบันการเงินต่างประเทศรายเดียวกันเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู ้
รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญา
2. ทรัพย์สินตามข้อ 3.13.1.3 ข้อ 3.13.2.4 และข้อ 3.13.2.7 (1) ที ธนาคารพาณิชย์ซึ งเป็นสาขาของสถาบันการเงินต่าง
ประเทศรายนั นเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญา
ในกรณีที กองทุนมีเงินฝากตามวรรคหนึ ง หรือวรรคสอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื อการดําเนินงานของกองทุน ให้นับมูลค่าของเงิน
ฝากดังกล่าวรวมในอัตราส่วนตามวรรคหนึ ง

3.13.2.4 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินดังต่อไปนี ที บุคคลใดเป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลัก
หลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญา เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนได้ โดยมีมูลค่ารวมกันทั งสิ นเมื อคํานวณเฉพาะผู้ออก ผู้สั งจ่าย
ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญารายนั น ไม่เกินร้อยละ 25 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั งนี 
ให้นับรวมกับอัตราส่วนการลงทุนในประเทศด้วย
(1) ตราสารแห่งหนี ต่างประเทศตามข้อ 3.12.2.1 
(2) หน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศตามข้อ 3.12.2.1 (3) 
(3) สัญญาซื อขายล่วงหน้า ตามข้อ 3.12.2.3 ที คู่สัญญามีอันดับความน่าเชื อถืออยู่ในอันดับที สามารถลงทุนได ้(investment
grade) 
(4) เงินฝากในสถาบันการเงินต่างประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื อการลงทุน
(5) ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิง ที มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นพันธบัตร หรือหุ้นกู้ที ไม่ใช่หุ้นกู้อนุพันธ์
ตามข้อ 13.2.2.5 ทั งนี เฉพาะที มีอันดับความน่าเชื อถืออยู่ในอันดับที สามารถลงทุนได ้(investment grade)
(6) หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และตราสารของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศ ตามข้อ 13.2.2.6

3.13.2.5 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินที กลุ่มกิจการใดเป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้คํ้า
ประกัน หรือคู่สัญญา เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนได้ โดยมีมูลค่ารวมกันทั งสิ นของกลุ่มกิจการนั นไม่เกินอัตราอย่างใดอย่าง
หนึ งดังต่อไปนี แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า
(1) ร้อยละสามสิบของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน
(2) อัตราที คํานวณได้จากนํ้าหนักของกลุ่มกิจการดังกล่าวในตัวชี วัด (benchmark) ของกองทุนนั นรวมกับร้อยละสิบของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนนั น ทั งนี ตัวชี วัดดังกล่าวต้องเป็นดัชนีหรือองค์ประกอบของดัชนี ที มีการเผยแพร่อย่างกว้างขวาง
และสอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนั น

3.13.2.6 การลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินที บริษัทในกลุ่มกิจการใดเป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย หรือคู่สัญญา เพื อเป็นทรัพย์สินของกอง
ทุน หากทรัพย์สินดังกล่าวเป็นองค์ประกอบที ใช้ในการคํานวณตัวชี วัด (benchmark) ของกองทุนนั น บริษัทจัดการอาจลงทุน
หรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินดังกล่าวโดยมีมูลค่ารวมกันทั งสิ นเมื อคํานวณเฉพาะผู้ออก ผู้สั งจ่าย หรือคู่สัญญารายนั น ไม่เกินอัตราที 
คํานวณได้จากนํ้าหนักของทรัพย์สินดังกล่าวในตัวชี วัดรวมกับร้อยละสิบของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั งนี เฉพาะใน
กรณีที อัตราดังกล่าวสูงกว่าอัตราส่วนที กําหนดไว้ในข้อ 3.13.2.2 ข้อ 3.13.2.4 และข้อ 3.13.2.7 แล้วแต่กรณี

มิให้นําความในข้อ 3.13.2.2 ข้อ 3.13.2.4 และข้อ 3.13.2.7 มาใช้บังคับกับกรณีตามวรรคหนึ ง

3.13.2.7 บริษัทจัดการอาจลงทุน หรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินอื นนอกเหนือจากกรณีที กําหนดไว้ในข้อ 3.13.2.2  3.13.2.3 และข้อ
3.13.2.4 เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมตามอัตราส่วนดังต่อไปนี 
(1) การลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินดังกล่าวซึ งบุคคลใดเป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่
สัญญา ต้องมีมูลค่ารวมกันทั งสิ นเมื อคํานวณเฉพาะผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญา
รายนั น ไม่เกินร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
(2) การลงทุนในหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินตาม (1) เมื อคํานวณรวมทุกบุคคลที เป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง
ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญาแล้วต้องมีมูลค่ารวมกันทั งสิ นไม่เกินร้อยละ15 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

3.13.2.8 ในกรณีของกองทุนรวม ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมลงทุนหรือมีไว้ซึ งเงินฝาก บัตรเงินฝาก ตั วแลกเงิน หรือตั ว
สัญญาใช้เงิน ที ธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ บรรษัทตลาดรอง
สินเชื อที อยู่อาศัย หรือสถาบันการเงินที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น หรือธนาคารต่างประเทศเป็นผู้ออกหรือคู่สัญญา เป็นจํานวน
ที มีมูลค่ารวมโดยเฉลี ยไม่เกิน ร้อยละ 45 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ในรอบระยะเวลาบัญชี หรือในรอบอายุ
ของกองทุนรวมสําหรับกองทุนรวมที มีอายุน้อยกว่า 1 ปีแล้วแต่กรณี โดยให้นับรวมเงินฝากในประเทศและต่างประเทศ ทั งนี 
ไม่ว่ากรณีใด มิให้คํานวณเงินฝากในบัญชีเงินฝากเพื อการดําเนินงานของกองทุนเข้าในอัตราส่วนดังกล่าว
อัตราส่วนตามวรรคหนึ งมิให้นํามาใช้บังคับกับกองทุนรวมที มีการกําหนดอายุโครงการตั งแต่หนึ งปีขึ นไป ทั งนี เฉพาะในระยะ
เวลาหกเดือนก่อนวันครบกําหนดอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม
ในกรณีที เงินฝากหรือตราสารแห่งหนี ที มีลักษณะคล้ายเงินฝากที กองทุนรวมลงทุนในหรือมีไว้เกินอัตราส่วนที กําหนดตามวรรค
หนึ ง ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินดังกล่าวให้มีมูลค่ารวมโดยเฉลี ยไม่เกินร้อยละ 45 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมภายในสามสิบวันนับแต่วันสิ นรอบปีบัญชีนั น ทั งนี ให้คํานวณอัตราส่วนการลงทุนหรือมีไว้ซึ ง
ทรัพย์สินดังกล่าว โดยเฉลี ยตั งแต่วันแรกของรอบปีบัญชีนั นจนถึงวันที ทรัพย์สินนั นมีมูลค่าเป็นไปตามอัตราส่วนดังกล่าว
เมื อบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ปฏิบัติตามวรรคสามแล้ว ให้บริษัทรายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมทราบภายใน
วันทําการถัดจากวันที ทรัพย์สินนั นมีมูลค่ารวมโดยเฉลี ยไม่เกินร้อยละ 45 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม เพื อให้ผู้
ดูแลผล ประโยชน์ของกองทุนรวม ตรวจสอบการปฏิบัติดังกล่าว ทั งนี บริษัทต้องดําเนินการให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน
รวมแจ้งให้สํานักงานทราบภายในห้าวันนับแต่วันที ได้รับรายงานจากบริษัทด้วย
หากบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถปฏิบัติตามวรรคสามได้ สํานักงานอาจสั งให้บริษัทเลิกกองทุนรวมนั น

3.13.2.9 ในกรณีที มีเหตุจําเป็นและสมควร เพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนอันเนื องมาจากปัญหาความผันผวน
(fluctuation) ของตลาดเงินและตลาดทุนในวงกว้างในรอบปีบัญชีใด บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจขอผ่อนผันต่อสํานักงาน
เพื อไม่ต้องนําการลงทุนในหรือมีไว้ซึ งเงินฝาก บัตรเงินฝาก ตั วแลกเงิน หรือตั วสัญญาใช้เงิน ในช่วงเวลาที เกิดความผันผวนดัง
กล่าวมารวมคํานวณอัตราส่วนการลงทุนตามข้อ 3.13.2.8 ได้สําหรับรอบปีบัญชีนั น

3.13.2.10 บริษัทจัดการอาจลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้าที มีคู่สัญญาเป็นศูนย์ซื อขายสัญญาซื อขายล่วงหน้าโดยไม่จํากัด
อัตราส่วนของคู่สัญญา

3.13.2.11 การคํานวณมูลค่าการลงทุนหรือมีไว้ซึ งสัญญาซื อขายล่วงหน้าเพื อการคํานวณอัตราส่วนการลงทุนตามข้อ 3.13.2.2
และข้อ 3.13.2.4 ให้นับมูลค่าที คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งมีหน้าที ต้องชําระตามสัญญาซื อขายล่วงหน้า รวมคํานวณในอัตราส่วนของ
บุคคลที เป็นคู่สัญญาดังกล่าว เว้นแต่กรณีที กองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้ซึ งสัญญานั น ในศูนย์ซื อขายสัญญาซื อขายล่วงหน้า
บริษัทจัดการไม่ต้องคํานวณมูลค่าและอัตราส่วนตามที กําหนดในข้อดังกล่าว

3.13.2.12 ในการคํานวณอัตราส่วนตามข้อ 3.13.2.2 และ ข้อ 3.13.2.4 ให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี รวม
ทั งเงื อนไขตามข้อ 3.13.2.13 ด้วย
(1) ในกรณีที ทรัพย์สินดังกล่าวมีผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกัน บริษัทจัดการจะคํานวณอัตราส่วนที ผู้ออก
ทรัพย์สินหรือผู้ที เป็นคู่สัญญาดังกล่าว หรือคํานวณอัตราส่วนผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกัน แล้วแต่กรณีก็ได้
(2) ในกรณีที ทรัพย์สินมีบุคคลมากกว่าหนึ งรายเป็นผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกัน บริษัทจัดการจะเลือก
คํานวณอัตราส่วนที ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกันรายใดรายหนึ งก็ได้

3.13.2.13 การคํานวณอัตราส่วนที ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกันตามข้อ 3.13.2.12 จะทําได้ต่อเมื อบุคคลดัง
กล่าวได้ทําการรับรองตลอดไป รับอาวัลทั งจํานวน สลักหลังโอนประเภทมีสิทธิไล่เบี ยโดยไม่มีข้อกําหนดลบล้างหรือจํากัด
ความรับผิดของผู้สลักหลัง หรือค้ําประกันต้นเงินและดอกเบี ยเต็มจํานวนแบบไม่มีเงื อนไข

3.13.2.14 ในกรณีที ตราสารแห่งหนี ในขณะที ลงทุนหรือในขณะที ได้มาเป็นทรัพย์สินของกองทุน มีมูลค่าไม่เกินอัตราส่วนที 
กําหนดข้างต้น หากต่อมาตราสารแห่งหนี มีมูลค่าเกินอัตราส่วนดังกล่าวโดยสาเหตุ ถูกปรับลดอันดับความน่าเชื อถือให้บริษัท
ดําเนินการแก้ไขอัตราส่วนให้เป็นไปตามที กําหนดภายใน 30 วันนับแต่วันที มีการประกาศให้ทราบถึงเหตุดังกล่าว เว้นแต่ใน
กรณีที มีเหตุจําเป็นและสมควรโดยได้รับผ่อนผันจากสํานักงาน

3.13.2.15 ในกรณีที ทรัพย์สินในขณะที ลงทุนหรือในขณะที ได้มาเป็นทรัพย์สินของกองทุน มีมูลค่าไม่เกินอัตราส่วนที กําหนด
ข้างต้น หากต่อมามีมูลค่าเกินอัตราส่วนดังกล่าวจากการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น บริษัทจัดการจะยังคงมีไว้ซึ งทรัพย์สินดัง
กล่าวต่อไปก็ได้

ให้บริษัทจัดการจัดทํารายงานโดยระบุชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินตามวรรคหนึ ง และวันที ทรัพย์สินนั น
มีมูลค่าเกินอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดพร้อมสาเหตุ และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ทราบ
ภายในสามวันทําการนับแต่วันที ทรัพย์สินนั นมีมูลค่าเกินอัตราส่วนที กําหนด พร้อมทั งจัดทําสําเนารายงานดังกล่าวไว้ ที บริษัท
จัดการเพื อให้สํานักงานสามารถตรวจสอบได้

3.13.2.16 ในกรณีที ทรัพย์สินในขณะที ลงทุนหรือในขณะที ได้มาเป็นทรัพย์สินของกองทุน มีมูลค่าไม่เกินอัตราส่วนที กําหนด
ข้างต้น หากต่อมามีมูลค่าเกินอัตราส่วนดังกล่าวโดยไม่เข้าลักษณะตาม 3.13.2.8 ข้อ 3.13.2.14 และข้อ 3.13.2.15 และการ
เกินอัตราส่วนดังกล่าวมิได้เกิดจากการลงทุนหรือได้ทรัพย์สินมาเพิ มเติม บริษัทจัดการจะยังคงมีไว้ซึ งทรัพย์สินดังกล่าวต่อไป
ก็ได้

ให้บริษัทจัดการจัดทํารายงานโดยระบุชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินตามวรรคหนึ ง และวันที ทรัพย์สินนั น
มีมูลค่าเกินอัตราส่วนที กําหนดพร้อมสาเหตุ และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ทราบภายในสามวัน
ทําการนับแต่วันที ทรัพย์สินนั นมีมูลค่าเกินอัตราส่วนที กําหนด พร้อมทั งจัดทําสําเนารายงานดังกล่าวไว้ที บริษัทจัดการเพื อให้
สํานักงานสามารถตรวจสอบได้

3.13.2.17 ข้อจํากัดการลงทุนข้างต้นจะไม่นํามาบังคับใช้ในกรณีที ปรากฏเหตุตามหัวข้อ “การเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม”
และบริษัทจัดการต้องดําเนินการเพื อเลิกกองทุนตามหัวข้อ “การดําเนินการของบริษัทจัดการเมื อเลิกกองทุนรวม”

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) : 

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.3. รายละเอียดเพิ มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : 

ไม่มี

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 โทรสาร

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

บริษัทจัดการจะเสนอขายหน่วยลงทุนในระยะเวลาเสนอขายครั งแรกที ระบุไว้ในหนังสือชี ชวน โดยเริ มตั งแต่เวลาเปิดทําการ
ของบริษัทจัดการ หรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ถึงเวลา 15.30 น.

5.2.1 การขอรับหนังสือชี ชวนและเอกสารการจองซื อ
ผู้สนใจจองซื อหน่วยลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี ชวน และ เอกสารการจองซื อได้ที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื อคืน ทุกวัน ระหว่าง เวลาทําการ

5.2.2 วิธีการเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน
ในกรณีที ไม่เคยมีบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน ผู้สนใจลงทุนต้องเปิดบัญชีดังกล่าวก่อน โดยกรอกรายละเอียดในใบคําขอเปิดบัญชีผู้
ถือหน่วยลงทุน และเอกสารที กําหนดอย่างถูกต้องและตามความเป็นจริง พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน ตามที บริษัทจัดการ
กําหนดในการเปิดบัญชีซึ งลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง

ผู้จองซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนต้องรับทราบและยินยอมที จะปฏิบัติตามเงื อนไขที กําหนดในใบคําขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน
และใบคําขอเปลี ยนแปลงข้อมูล รวมทั งเงื อนไขอื น ๆ ที บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะกําหนดต่อไป ซึ งจะติดประกาศไว้ที 
บริษัทจัดการ หรือมีจดหมายเพื อแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ ทั งนี กรณีบริษัทจัดการจะแก้ไขเปลี ยนแปลงวิธีการเปิดบัญชี
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยติดประกาศไว้ที บริษัทจัดการ และสํานักงานของผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื อคืน

5.2.3 เอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชี
1. กรณีบุคคลธรรมดา
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรประจําตัวข้าราชการ หรือสําเนาบัตรประจําตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือสําเนา
หนังสือเดินทางซึ งลงนามรับรองความถูกต้อง

2. กรณีนิติบุคคล
(1) สําเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์
(2) สําเนาหนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับ
(3) ตัวอย่างลายมือชื อผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล และเงื อนไขการลงนาม
(4) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล

ทั งนี เอกสารต่าง ๆ ต้องลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง

5.2.4 วิธีการจองซื อหน่วยลงทุน
เมื อผู้สนใจจองซื อหน่วยลงทุนมีบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน แล้ว สามารถจองซื อหน่วยลงทุนด้วยตนเองที บริษัทจัดการหรือผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ได้ตามราคาเสนอขายหน่วยลงทุนในการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก โดยกรอกใบคําสั งซื อ
หน่วยลงทุนให้ครบถ้วนพร้อมชําระเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุน โดยผู้สั งซื อจะต้องสั งซื อหน่วยลงทุนไม่ตํ่ากว่า 50,000 บาท

5.2.5 การรับชําระ และการเก็บรักษาเงินค่าซื อหน่วยลงทุน
ผู้จองซื ออาจชําระเป็นเงินสด หรือชําระเป็นเช็ค ดราฟต์ หรือวิธีอื นใด โดยการชําระเป็นเช็ค ดราฟต์ หรือวิธีอื นใดผู้จองซื อต้อง
ขีดคร่อมเฉพาะสั งจ่าย “บัญชีจองซื อหน่วยลงทุนของ บลจ.แอสเซท พลัส จํากัด” ซึ งเป็นบัญชีกระแสรายวัน ที เปิดไว้กับ
ธนาคารดังต่อไปนี ซึ งดอกเบี ยรับหรือผลประโยชน์ใดๆ ที ได้รับจากบัญชีจองซื อหน่วยลงทุนข้างต้น บริษัทจัดการจะดําเนินการ
ให้เป็นผลประโยชน์ต่อกองทุน
• ธนาคารกสิกรไทย สาขาราษฎร์บูรณะ
• ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาพระรามที  3
• ธนาคารกรุงเทพ สาขาสาทร
• ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาถนนวิทยุ
บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงเพิ มเติมบัญชีดังกล่าว โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ โดยจะติดประกาศไ
ที ที ทําการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

ทั งนี ในการชําระเงินไม่ว่าด้วยวิธีใด หากมิใช่กรณีที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิดอื นภายใต้การ
จัดการของบริษัทจัดการเพื อจองซื อหน่วยลงทุนของกองทุน บริษัทจัดการต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้ก่อนระยะเวลาเสนอ
ขายครั งแรกจะสิ นสุด

ในกรณีที ผู้จองซื อชําระเป็นเงินสด หรือวิธีอื นใดที สามารถเรียกเก็บเงินได้ทันที ผู้จองซื อสามารถจองซื อได้ภายในเวลา 15.30
น. แต่หากผู้จองซื อชําระเป็นเช็ค ดราฟต์ หรือวิธีอื นใดที ต้องส่งเรียกเก็บเงินและทราบผลในวันทําการถัดไป ผู้จองซื อต้อง
ชําระค่าซื อหน่วยลงทุนภายในเวลา 12.00 น.

การจองซื อหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื อบริษัทจัดการได้รับเงินค่าซื อหน่วยลงทุนครบตามจํานวนเงินที สั งซื อ และได้ทํา
รายการขายหน่วยลงทุนแล้ว เพื อให้บริษัทจัดการจัดสรรหน่วยลงทุน ผู้จองซื อหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกคําสั งจองซื อ
หน่วยลงทุนนั นได้เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

ในกรณีที ผู้จองซื อหน่วยลงทุนชําระเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุนเป็นเช็ค ดราฟต์ หรือวิธีอื นใดซึ งถูกปฏิเสธการจ่ายเงิน บริษัท
จัดการจะดําเนินการยกเลิกรายการจองซื อหน่วยลงทุนนั นและแจ้งให้ผู้จองซื อทราบ
บริษัทจัดการจะนําเงินที ได้รับจากการจองซื อหน่วยลงทุนนี เก็บรักษาไว้ในบัญชีเงินฝากในนาม “บัญชีจองซื อหน่วยลงทุนของ
บลจ. แอสเซท พลัส จํากัด” 

5.2.6 การจัดสรรหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื อโดยคํานวณจากจํานวนเงินที ได้รับชําระหารด้วยมูลค่าที ตราไว้ โดยจํานวน
หน่วยลงทุนที ได้รับจัดสรรจะคํานวณตามหลักสากลเป็นตัวเลขทศนิยม 5 ตําแหน่งแต่ใช้ทศนิยม 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยม
ตําแหน่งที  5 ทิ ง

กรณีที ผู้จองซื อชําระค่าจองซื อหน่วยลงทุนเป็นเช็ค ดราฟต์ ตั วแลกเงิน คําสั งจ่ายเงิน หรือวิธีอื นใด บริษัทจัดการจะจัดสรร
หน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื อหน่วยลงทุน ณ วันที บริษัทจัดการ สามารถเรียกเก็บเงินจากเช็ค ดราฟต์ ตั วแลกเงิน คําสั งจ่ายเงิน
หรือวิธีการอื นใดได้เรียบร้อยแล้ว และวันที บริษัทจัดการได้รับเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุนจะต้องอยู่ระหว่างระยะเวลาเสนอขาย
โดยบริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนตามหลักการ “จองซื อก่อนได้ก่อน” 

ในกรณีที จํานวนเงินที ระบุในใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนไม่ตรงกับจํานวนเงินที บริษัทจัดการได้รับชําระ บริษัทจัดการจะจัดสรร
หน่วยลงทุนให้ตามจํานวนเงินที ได้รับชําระเป็นเกณฑ์
ในกรณีที การจองซื อหน่วยลงทุนนั นมีผลให้จํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินจํานวนหน่วยลงทุนที ได้รับอนุมัติจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนโดยใช้หลักการ “จองซื อก่อนได้ก่อน” ตามคําสั งซื อที สามารถเรียก
เก็บเงินได้ ในกรณีที จองซื อพร้อมกัน และมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรร บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรหน่วยลงทุน
ที เหลืออยู่ให้ผู้จองซื อ ที จองซื อพร้อมกันนั นตามสัดส่วนจํานวนหน่วยลงทุนที ผู้จองซื อแต่ละรายจองซื อเข้ามา (Pro Rata)
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทั งหมดก็ได้โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้
ทราบล่วงหน้า

ในกรณีที บริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการจัดสรรหน่วยลงทุนมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือหน่วย
ลงทุน หรือต่อชื อเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะจัดสรรหรือไม่
จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทั งหมดก็ได้ โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ผู้จองซื อทราบล่วงหน้า

5.2.7 การคืนเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุน
ในกรณีที ผู้จองซื อหน่วยลงทุนในการเสนอขายครั งแรกไม่ได้รับการจัดสรรไม่ว่าทั งหมด หรือบางส่วน และ/หรือในกรณีที 
บริษัทจัดการต้องยุติโครงการจัดการเนื องจากไม่สามารถจําหน่ายให้แก่ประชาชนได้ถึง 35 ราย หรือในกรณีที มีการจัดสรร
หน่วยลงทุนให้แก่บุคคลใด หรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกินกว่าหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด
บริษัทจัดการจะแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันสิ นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุน
ครั งแรก และจะคืนเงินค่าซื อหน่วยลงทุนส่วนที ไม่ได้รับการจัดสรรพร้อมดอกเบี ย (ถ้ามี) ให้ผู้จองซื อตามวิธีการรับเงินค่าขาย
คืนหน่วยลงทุนที ผู้จองซื อระบุไว้ในใบคําขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน ภายใน 1 เดือน นับแต่วันสิ นสุดการเสนอขายหน่วย
ลงทุนครั งแรก หรือนับตั งแต่วันปิดการเสนอขายแล้วแต่กรณี เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ให้ดําเนินการโครงการจัดการต่อไปได้ หากบริษัทจัดการไม่สามารถคืนเงินพร้อมดอกเบี ย (ถ้าม)ี อันเนื องจากความผิด
พลาดของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะชําระดอกเบี ยในอัตราไม่ต่ํากว่าร้อยละเจ็ดครึ งต่อปี นับแต่วันที ครบกําหนดเวลาดัง
กล่าวข้างต้น ถึงวันที บริษัทจัดการชําระเงินค่าจองซื อคืนจนครบถ้วน

5.2.8 เงื อนไขการขายหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะปฏิเสธคําสั งซื อหากผู้ลงทุนไม่ใช่ "ผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย"

บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนภายในประเทศไทย และมีวัตถุประสงค์ที จะไม่เสนอขาย
หน่วยลงทุนของกองทุนกับหรือเพื อประโยชน์ของประเทศสหรัฐอเมริกา พลเมืองสหรัฐอเมริกา รวมถึงผู้ที มีหนังสือเดินทางของ
ประเทศสหรัฐอเมริกาหรือผู้ที มีถิ นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา หรือบุคคลซึ งโดยปกติมีถิ นที อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกอง
ทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าวและบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนซึ งจัดให้มีขึ นและดําเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา บริษัทจัดการจึงขอ
สงวนสิทธิที จะปฏิเสธหรือระงับการสั งซื อ การจัดสรร และ/หรือการโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมสําหรับผู้
ลงทุนที เป็นบุคคลอเมริกัน (US person) ดังที กล่าวมาข้างต้น เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก

ในการชําระค่าซื อหน่วยลงทุน หากมิใช่กรณีที ผู้จองซื อหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอื นที จัดตั งโดยบริษัท
จัดการเพื อจองซื อหน่วยลงทุนของกองทุนนี ผู้จองซื อจะต้องชําระค่าซื อหน่วยลงทุนด้วยเงินจนเต็มมูลค่า จะหักกลบลบหนี กับ
บริษัทจัดการไม่ได้

การจองซื อหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื อบริษัทจัดการได้รับเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวนและได้ทํารายการขายหน่วย
ลงทุนแล้ว เพื อให้บริษัทจัดการจัดสรรหน่วยลงทุนและผู้จองซื อจะไม่สามารถยกเลิกคําสั งจองซื อหน่วยลงทุนนั นได้ เว้นแต่ จะ
ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธการจองซื อตามคําสั งจองซื อหน่วยลงทุน ในกรณีที บริษัทจัดการได้
พิจารณาแล้วว่าการจองซื อในกรณีดังกล่าวมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรือต่อชื อเสียง
หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ

สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ นหลังจากนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการจองซื อหน่วยลงทุนของผู้จองซื อ
หน่วยลงทุนแล้วเท่านั น

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

 

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

บริษัทจัดการจะเสนอขายหน่วยลงทุนระหว่างการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกเท่านั น โดยจะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนภาย
หลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก

7. การรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

7.1. ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 บริษัทจัดการ

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.3. วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 รับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.4.1 บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติดังนี 

1. บริษัทจัดการจะรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติไม่เกินปีละ 4 ครั ง โดยบริษัทจัดการจะแจ้งกําหนดวันทําการรับซื อคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบทางไปรษณีย์ ภายใน 30 วันนับตั งแต่วันถัดจากวันจดทะเบียนกองทรัพย์สิน
เป็นกองทุนรวม

ทั งนี บริษัทจัดการจะรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายที มีชื อปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วย
ลงทุน ณ เวลา 8.00 น. ของวันที บริษัทจัดการกําหนดให้มีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

ในการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ บริษัทจัดการมีนโยบายที จะรับซื อคืนเป็นจํานวนเงินที จัดสรรจากเงินสดรับที ได้จาก
ดอกเบี ย และ/หรือกําไรจากเงินลงทุนของตราสารแห่งหนี หรือหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นที กองทุนลงทุน หลังหักค่าใช้จ่าย
ของกองทุน (ถ้ามี) โดยจะจัดสรรเป็นจํานวนเงินที เท่าๆ กันสําหรับแต่ละหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน กรณีที กองทุนได้รับผลกระทบจากการได้รับชําระเงิน
ตามตราสารหนี หรือหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นที กองทุนลงทุนไว้ แตกต่างไปจากเงื อนไขที กําหนด โดยบริษัทจะประกาศใ
ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบในเวปไซต์ของบริษัทจัดการ

2. สําหรับการรับซื อคืนหน่วยลงทุนงวดสุดท้าย บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติที เหลือทั งหมดของผู้
ถือหน่วยลงทุนทุกราย ณ วันครบอายุโครงการ

7.4.2  การจัดสรรเงินให้แก่ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุน
ยกเว้นในกรณีตามข้อ “การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน” หรือ “การไม่ขายหรือไม่
รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน” หรือ “การหยุดรับซื อคืนหน่วยลงทุน” บริษัทจัดการจะจัดสรร
เงินให้แก่ ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยคํานวณจากราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ณ สิ นวันที บริษัทจัดการดําเนินการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติ หากวันดังกล่าวตรงกับวันหยุดจะเลื อนเป็นวันทําการถัดไป

บริษัทจัดการจะคํานวณจํานวนหน่วยลงทุนที จะรับซื อคืนอัตโนมัติ โดยหารจํานวนเงินที จะรับซื อคืนด้วยราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการรับซื อคืนนั น ทั งนี จํานวนหน่วยลงทุนที คํานวณได้จะเป็นตัวเลขทศนิยม 4 ตําแหน่ง โดยตัด
ทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง

บริษัทจัดการจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในทะเบียนหน่วยลงทุน ในวันทําการถัดจากวันทําการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนจํานวนนั น

7.4.3 การชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน ภายใน 5 วันทําการ นับตั งแต่วันถัดจากวัน
ที ทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ในการชําระเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนให้
แก่ ผู้ถือหน่วยลงทุนตามวิธีการที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในใบคําขอเปิดบัญชี ผู้ถือหน่วยลงทุน หรือใบคําสั งขายคืนหน่วย
ลงทุน

7.4.4  เงื อนไขในการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ตกลงสั งขายคืนหน่วยลงทุน และยินยอมให้บริษัทจัดการรับซื อหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
ตามกําหนดเวลาที บริษัทจัดการกําหนด

นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก้ผู้ถือหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ ภายใน 5 วันทําการ
นับตั งแต่วันถัดจากวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมติั

การสั งขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื อบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ได้รับคําสั งขายคืนหน่วย
ลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุน และได้ทํารายการรับซื อคืนหน่วยลงทุนแล้ว

บริษัทจัดการจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในทะเบียนหน่วยลงทุนในวันทําการถัดจากวันทําการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนจํานวนนั น

7.5. ระยะเวลาในการรับซื อคืน :  ไม่เกินปีละ 4 ครั งตามที บริษัทจัดการกําหนด

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน : 

1) บริษัทจัดการจะรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติไม่เกินปีละ 4 ครั ง โดยบริษัทจัดการจะแจ้งวันที จะดําเนินการรับซื อคืน
หน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบทางไปรษณีย์ ภายใน 30 วันนับตั งแต่วันถัดจากวันจดทะเบียนกองทรัพย์สิน
เป็นกองทุนรวม
2) สําหรับการรับซื อคืนหน่วยลงทุนงวดสุดท้าย บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติที เหลือทั งหมด
ของผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย ณ วันครบอายุโครงการ

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.9. รายละเอียดเพิ มเติม : 

8. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

8.1. ช่องทางการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

 บริษัทจัดการ

8.2. รายละเอียดการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการที บริษัทจัดการ
กําหนดให้สามารถสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ เข้ากองทุนนี ระหว่างการเสนอขายครั งแรก
การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนดังกล่าวหมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนหนึ ง (กองทุนต้นทาง) เพื อซื อหน่วยลงทุนของ
อีกกองทุนหนึ ง (กองทุนปลายทาง) โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนจาก กองทุนต้นทางซึ งได้หัก
ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เพื อไปชําระค่าซื อหน่วยลงทุนกองทุนปลายทาง ในกรณีที กองทุนต้นทางใดมี
การคิดค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามระยะเวลาการถือหน่วยลงทุน การคํานวณหน่วยลงทุนที จะขายคืนจาก
กองทุนต้นทาง จะใช้เกณฑ์การคํานวณโดยระบบ “เข้าก่อน ออกก่อน (FIFO)”

9. การชําระค่ารับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน : 

กรณีบริษัทจัดการไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน และจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื นแทน บริษัทจัดการจะกําหนดขั นตอนการดําเนินการต่อไป โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานก่อน และไม่
ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ โดยขั นตอนที กําหนดดังกล่าวต้องสามารถปฏิบัติได้จริง และเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมทุกราย และบริษัทจัดการจะต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วัน

10. การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิด
ไว้แล้วได้ ในกรณีดังต่อไปนี 
(1) บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที เข้าเหตุดังต่อไปนี โดยได้รับ
ความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(ก) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล หรือ
(ข) มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าวอยู่
นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม
(2) มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้ว แต่ในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการยังไม่ได้ชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุน บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลใน
รายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาโดยราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องนั นต่างจากราคารับซื อ
คืนหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไปและคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ถูกต้อง
(3) ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการกองทุนรวมพบว่า ราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุนไม่ถูกต้องและผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
โดยราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องนั นต่างจากราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป และคิดเป็น
อัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ถูกต้อง
การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามข้อ (1) (2)หรือ (3) บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 
(1) เลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนได้ไม่เกินสิบวันทําการนับแต่วันที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนนั น เว้นแต่ได้รับ
การผ่อนผันจากสํานักงาน
(2) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื อนกําหนดการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน
ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบเรื องดังกล่าวด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน
(3) แจ้งการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน พร้อมทั งจัดส่งรายงานที แสดงเหตุผลของการเลื อน และหลักฐานการได้รับความเห็น
ชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ (1) หรือการรับรองข้อมูลของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ (2) ต่อสํานักงานโดยพลัน ทั งนี 
บริษัทจัดการกองทุนรวมจะมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดําเนินการแทนก็ได้
(4) ในระหว่างการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าว ให้บริษัท
จัดการกองทุนรวมรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั น โดยต้องชําระค่าขายคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามลําดับวันที ส่งคําสั งขายคืนก่อน
หลัง

11. การไม่ขายไม่รับซื อคืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง : 

1. บริษัทจัดการจะไม่ขายหรือไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้ว หรือจะหยุดรับคําสั งซื อหรือ
คําสั งขายคืนหน่วยลงทุนได้ เฉพาะในกรณีที กําหนดไว้ ซึ งไม่เกินกรณีดังต่อไปนี 
(1) ตลาดหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิดทําการซื อขายได้ตามปกติ
(2) บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีดังต่อไปนี โดยได้รับความเห็น
ชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(ก) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล
(ข) ไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม หรือ
(ค) มีเหตุจําเป็นอื นใดเพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
ทั งนี การไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้ว หรือการหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนตาม
(ก) (ข) หรือ (ค) ให้กระทําได้ไม่เกินหนึ งวันทําการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน
(3) กองทุนรวมได้ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี เกิดขึ น ซึ งก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อกองทุนรวมอย่างมีนัยสําคัญ
(ก) ตลาดซื อขายหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิดทําการซื อขายได้ตามปกติ ทั งนี เฉพาะในกรณีที กองทุนรวม
ลงทุนในหลักทรัพย์ที ซื อขายในตลาดซื อขายหลักทรัพย์แห่งนั นเกินกว่าร้อยละสิบของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
(ข) มีเหตุการณ์ที ทําให้ไม่สามารถแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และทําให้ไม่สามารถโอนเงินออกจากประเทศ
หรือรับโอนเงินจากต่างประเทศได้ตามปกติ หรือ
(ค) มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าวอยู่
เหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม และผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว
(4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหน่วยลงทุนที รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุน แก่ผู้ลงทุน
เฉพาะราย เนื องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังต่อไปนี 
(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั น ๆ มีส่วนเกี ยวข้องกับการกระทําดังต่อไปนี 
1. การกระทําที เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไม่
ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
2. การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือ
3. การกระทําที เป็นการปฏิบัติตามคําสั งเกี ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน โดยบุคคลผู้มีอํานาจตามกฎหมาย
(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื อทราบข้อเท็จจริงเกี ยวกับลูกค้าได้ในสาระ
สําคัญ

2. เมื อปรากฏเหตุตามข้อ 1 และบริษัทจัดการกองทุนรวมประสงค์จะไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อ
หรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมปฏิบัติดังต่อไปนี 
(1) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุน
โดยพลัน และหากเป็นเหตุตาม ข้อ 1(1) (2) หรือ (3) ให้เปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการ
หยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลันด้วย
(2) รายงานการไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือการหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนพร้อมทั งแสดง
เหตุผล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทุนรวมเปิดนั นให้สํานักงานทราบโดยพลัน
(3) ในกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนหรือหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
ตามข้อ 1(1) (2) และ (3) เกินหนึ งวันทําการให้บริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการดังต่อไปนี ก่อนการเปิดรับคําสั งซื อหรือคํา
สั งขายคืนหน่วยลงทุน
(ก) รายงานการเปิดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนรวมเปิด ณ วันทําการ
สุดท้ายก่อนวันรายงานนั นให้สํานักงานทราบภายในวันทําการก่อนวันเปิดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
(ข) แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเปิดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน
ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการเปิดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนด้วย
วิธีการใด ๆ โดยพลัน

3. บริษัทจัดการจะหยุดการขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้วหรือหยุดรับคําสั งซื อ
หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง โดยราคาขายหน่วย
ลงทุนที ไม่ถูกต้องนั นต่างจากราคาขายหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไปและคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของ
ราคาขายหน่วยลงทุนที ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงาน
การชดเชยราคา ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการ
หยุดขายหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการหยุดรับคําสั งซื อหน่วย
ลงทุนด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน

12. การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

เพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือในกรณีที มีความจําเป็นเพื อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของ
ประเทศ หรือเพื อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศให้บริษัทจัดการหยุด
รับคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดได้เป็นการชั วคราวตามระยะเวลาที เห็นสมควร แต่
รวมแล้วต้องไม่เกิน 20 วันทําการติดต่อกัน เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ขยายระยะเวลาหยุด
รับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกไปได้

13. เงือนไขและข้อจํากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะปฏิเสธคําสั งโอนหน่วยลงทุนหากผู้ลงทุนไม่ใช่ "ผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย" 

บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนภายในประเทศไทย และมีวัตถุประสงค์ที จะไม่เสนอขาย
หน่วยลงทุนของกองทุนกับหรือเพื อประโยชน์ของประเทศสหรัฐอเมริกา พลเมืองสหรัฐอเมริกา รวมถึงผู้ที มีหนังสือเดินทางของ
ประเทศสหรัฐอเมริกาหรือผู้ที มีถิ นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา หรือบุคคลซึ งโดยปกติมีถิ นที อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกอง
ทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าวและบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนซึ งจัดให้มีขึ นและดําเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา บริษัทจัดการจึงขอ
สงวนสิทธิที จะปฏิเสธหรือระงับการสั งซื อ การจัดสรร และ/หรือการโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมสําหรับผู้ลงทุน
ที เป็นบุคคลอเมริกัน (US person) ดังที กล่าวมาข้างต้น เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะไม่จัดสรร และ/หรือปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุนที จะทําให้การถือหน่วยลงทุนเกินข้อจํากัดการถือ
หน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและ
หน้าที ของบริษัทจัดการ

ข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน
ในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัทจัดการมีข้อยกเว้นได้ในกรณีดังต่อไปนี 

(1)  กรณียกเว้นให้ถือหน่วยลงทุนได้โดยไม่จํากัดสัดส่วนสําหรับผู้ถือหน่วยลงทุนดังต่อไปนี 

(ก)  กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ

(ข)  กองทุนประกันสังคม

(ค)  กองทุนการออมแห่งชาติ

(ง)  กองทุนบําเหน็จบํานาญแห่งชาติ

(จ)  กองทุนสํารองเลี ยงชีพ

(ฉ)  กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป

(ช)  กองทุนต่างประเทศที มีลักษณะตาม (ก) ถึง (ฉ)

(ซ)  กองทุนอื นใดที มีลักษณะทํานองเดียวกับกองทุนตาม (ก) ถึง (ฉ)

(ฌ)  นิติบุคคลที จัดตั งขึ นตามกฎหมายไทยนอกเหนือจาก  (ก)  ถึง  (ฉ)  ซึ งไม่อยู่ภายใต้บังคับต้องเสียภาษีเงินไ
นิติบุคคล เช่น ธนาคารออมสิน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มูลนิธิ หรือวัด เป็นต้น

(ญ) บุคคลอื นที ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงานเมื อมีเหตุจําเป็นและสมควร

(2) กรณียกเว้นให้โดยผ่อนคลายสัดส่วนการถือหน่วยลงทุน หรือเมื อเป็นไปตามเงื อนไข ซึ งได้แก่กรณีดังต่อไปนี 

(ก)  กรณีที เป็นการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมอีทีเอฟโดยผู้ลงทุนรายใหญ่และผู้ดูแลสภาพคล่องที ได้รับการแต่ง
ตั งจากบริษัทจัดการ อาจถือหน่วยลงทุนได้โดยไม่จํากัดสัดส่วน ทั งนี เฉพาะในช่วงระยะเวลาตั งแต่วันจดทะเบียน
กองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมจนถึงวันที ครบกําหนดหนึ งปีนับแต่วันที เริ มซื อขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟ
ดังกล่าวในตลาดรอง

(ข)  กรณีของกองทุนรวมที มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนตามอัตราผลประโยชน์ตอบแทนที ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับ
จากการลงทุนในหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจถือหน่วยลงทุนเกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะ
กรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัท
จัดการได้ไม่เกินสัดส่วนที ระบุไว้ในโครงการ ทั งนี เมื อได้รับการผ่อนผันจากสํานักงานตามเหตุจําเป็นและสมควร

(ค)   กรณีที มีเหตุจําเป็นและสมควรอื นใด ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจถือหน่วยลงทุนเกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนตาม
ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและ
หน้าที ของบริษัทจัดการได้แต่ไม่เกินร้อยละห้าสิบของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด โดยได้รับการ
ผ่อนผันจากสํานักงาน ทั งนี ในการผ่อนผันดังกล่าว ให้สํานักงานพิจารณาถึงประโยชน์โดยรวมของผู้ถือหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมดังกล่าวเป็นสําคัญ

14. การจ่ายเงินปันผล : 

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่าย

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : 

14.3. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที ประมาณการได้ที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด) : 

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) : 
ประมาณการค่าธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่าใช้จ่ายทั งหมดข้างต้น ไม่เกินร้อยละ 4.00 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิถัวเฉลี ย (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ ม) 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนทั งหมดไม่เกินร้อยละ 4.00 ต่อปีของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิถัวเฉลี ย (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ ม)

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวม : 

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
อัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วันที คํานวณ *

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
อัตราไม่เกินร้อยละ 0.07 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วันที คํานวณ *

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
อัตราไม่เกินร้อยละ 1.50 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วันที คํานวณ *

15.2.4. ค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการลงทุน : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่าย : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
(1) ค่าใช้จ่ายเพื อวัตถุประสงค์ในการเสนอขายครั งแรกจะจ่ายตามจํานวนที จ่ายจริง โดยทางบัญชีจะตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ของกองทุนเฉลี ยเท่ากันทุกวัน ตลอดอายุโครงการ ได้แก่
(ก) ค่าใช้จ่ายในการจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ การจัดอบรมเผยแพร่ความรู้ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด การส่งเสริมการขาย
ตลอดจนการสัมมนาแนะนํากองทุน ตามที จ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 0.50 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ
(ข) ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที เกี ยวข้องในการจัดตั งกองทุน และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามกฎหมาย
ก.ล.ต.
(2) ค่าใช้จ่ายเพื อการดําเนินงานของกองทุนที เรียกเก็บตามจํานวนที จ่ายจริง โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาตัดจ่ายทั งจํานวน
หรือทยอยตัดจ่ายตามระยะเวลาการใช้งานของค่าใช้จ่ายนั น ได้แก่
(ก) ค่าใช้จ่ายในการจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าสื อโฆษณาประชาสัมพันธ์ การจัดอบรมเผยแพร่ความรู้ ค่าใช้จ่ายด้านการ
ตลาด การส่งเสริมการขายตลอดจนการสัมมนาแนะนํากองทุน ตามที จ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 0.50 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุน
(ข) ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี ค่าที ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามคําสั ง หรือตามกฎหมาย หรือ
ประกาศของสมาคม
(ค) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์และจัดส่งใบแจ้งผลการจัดสรรหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการจัดทําและจัดพิมพ์ ใบคําขอเปิดบัญชี ผู้ถือ
หน่วยลงทุน ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน ใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน เอกสารที เกี ยวข้อง ค่าจัดทําจัดพิมพ์ และจัดส่งหนังสือบอก
กล่าวรายงานต่าง ๆ สาส์นถึงผู้ถือหน่วยลงทุน
(ง) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งเอกสารที เกี ยวกับการแก้ไขเปลี ยนแปลงโครงการ ค่าใช้จ่ายในการลงประกาศในหนังสือพิมพ์
การจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามกฎหมาย ก.ล.ต.
(จ) ค่าจัดทํา ค่าพิมพ์และจัดส่งหนังสือชี ชวนและรายงานประจําปีถึงผู้ถือหน่วยลงทุน
(ฉ) ค่าแปลเอกสารที เกี ยวกับการดําเนินงานของกองทุนเป็นภาษาต่างประเทศ
(ช) ค่าเอกสารทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าเอกสารการลงบัญชีกองทุน
(ซ) ค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) ในการดําเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติหน้าที หรือเรียกค่าสินไหม
ทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการเพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายเพื อรักษาสิทธิของกองทุน ค่าใช้จ่ายในการติดตามหนี ของกองทุน
(ฌ) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระหนี เป็นทรัพย์สินอื นแทนการชําระหนี ด้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนี 
ค่าธรรมเนียมศาล ค่าธรรมเนียมทนายความ ค่าใช้จ่ายในด้านนิติกรรม ค่าประเมินราคา ค่าจดจํานอง ค่าปลดจํานอง ค่าจัด
พิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่าย หรือค่าธรรมเนียมอื นใดที เกี ยวข้องกับทางราชการ ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการรับชําระหนี เป็นทรัพย์สิน
อื นแทนการชําระหนี ด้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนี ค่าใช้จ่ายด้านภาษี ค่าทําประกันภัยดูแล และเก็บรักษาตลอดจน ค่าใช้จ่าย
ในการจําหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สินดังกล่าว
(ญ) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
(ฎ) ค่าธรรมเนียมธนาคารต่าง ๆ ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าประกาศในหนังสือพิมพ์ ค่า
ไปรษณียากรสําหรับหนังสือโต้ตอบกับผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าพาหนะ ค่าใช้จ่ายในการสื อสารโต้ตอบโดยวิธีอื นที มิใช่ทาง
ไปรษณีย์
(ฏ) ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการชําระบัญชีและเลิกกองทุน
(ฐ) ค่าใช้จ่ายที เกิดขึ นจากการติดตามทวงถาม หรือการดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใด ของกองทุนรวม
การคิดค่าใช้จ่ายตาม (1) และ (2) จะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที กําหนดโดยสมาคมนักบัญชี และผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
แห่งประเทศไทย
(3) ค่าธรรมเนียมที เกี ยวกับการซื อหลักทรัพย์ ซึ งจะรวมอยู่ในต้นทุนของค่าซื อหลักทรัพย์เมื อมีการซื อหลักทรัพย์และค่า
ธรรมเนียมที เกี ยวกับการขายหลักทรัพย์จะถูกหักจากค่าขายหลักทรัพย์เมื อมีการขายหลักทรัพย์ ได้แก่
(ก) ค่าอากรแสตมป์
(ข) ค่าธรรมเนียมหรือค่านายหน้าการซื อขายหลักทรัพย์
(ค) ค่าใช้จ่ายอื น ๆ (ถ้ามี) 
(4) ค่าใช้จ่ายที อาจเกิดขึ นจากการลงทุนในต่างประเทศ เช่น ค่าธรรมเนียมการทํารายการซื อ ขาย รับมอบ ส่งมอบทรัพย์สิน
ในต่างประเทศ (Transaction Fee) อากรแสตมป์ และภาษีต่างๆที เกี ยวข้อง ค่าใช้จ่าย หรือค่าธรรมเนียมที ต้องจ่ายตามข้อ
กําหนด หรือกฎหมายของประเทศที กองทุนไปลงทุน ตลอดจนค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้องกับการติดต่อประสานงานกับผู้จัดการ
กองทุนในต่างประเทศ เช่น ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าโทรสารทางไกล เป็นต้น (ถ้ามี) ตามที จ่ายจริง
(5) ค่าใช้จ่ายเกี ยวกับการเก็บรักษาทรัพย์สินในต่างประเทศ (ถ้ามี) นอกเหนือจาก ”ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี”
ตามที จ่ายจริง โดยจะไม่เกินร้อยละ 0.15 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
(6) ค่าใช้จ่ายในการประกันความเสี ยงจากอัตราแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศ หรืออัตราดอกเบี ย (ถ้าม)ี ตามที จ่ายจริง
(7) ใช้จ่ายที เกิดจากการผิดนัดชําระราคา (Failed Trade) 
(8) ค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้อง กับการจัดการกองทุนซึ งมิได้ระบุไว้ในข้อ 23.2 (ถ้ามี) โดยบริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากกองทุนตาม
จํานวนเงินและเวลาที เกิดค่าใช้จ่ายนั นจริง ทั งนี การเรียกเก็บค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะไม่เกินร้อยละ 0.01 ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนโดยบริษัทจัดการจะเป็นผู้รับผิดชอบส่วนที เกินกว่าอัตราที กําหนด

ในกรณีที มีค่าใช้จ่ายตามข้อ (8) บริษัทจัดการจะเปิดเผยแยกเป็นรายการอย่างชัดเจนในหนังสือชี ชวนฉบับข้อมูลสําคัญที ผ ู ้
ลงทุนควรทราบและในรายงานประจําปี ซึ งบริษัทจัดการ จัดทําเมื อสิ นรอบระยะเวลาบัญชีแต่ละปี

ค่าใช้จ่ายตามข้อ (1) และข้อ (2) จะถูกเปิดเผยเป็นยอดรวมของค่าใช้จ่าย ปรากฎในรายการค่าใช้จ่าย การดําเนินงานในงบ
กําไรขาดทุน ของกองทุนซึ งเป็นส่วนหนึ งของรายงานประจําปี

ทั งนี ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั งหมดของกองทุนจะบวกด้วยภาษีมูลค่าเพิ มและภาษีอื นใดในทํานองเดียวกัน

อย่างไรก็ตาม หากมีการเปลี ยนแปลงเกี ยวกับภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดในทํานองเดียวกัน บริษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงการรับรู้ภาษีต่าง ๆ ดังกล่าวโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

15.3. ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Frontend Fee) : มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ไม่เกินร้อยละ 1 ของมูลค่าหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจเก็บค่าธรรมเนียมการขายจากผู้สั งซื อหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มใน
อัตราที ไม่เท่ากัน

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (Backend Fee) : ไม่มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 

15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) : มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
คิดเช่นเดียวกับการคิดค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน โดยอาจคิดค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนแต่ละกลุ่มมนอัตราที ไม่เท่ากัน

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ในอัตรา 50 บาท ต่อรายการ โดยผู้โอนจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวในวันที ยื นคําขอโอนหน่วยลงทุน

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนขอให้บริษัทจัดการออกใบหน่วยลงทุน ทั งนี ภายใต้เงื อนไขข้อ 14.2 หรือขอให้ออกเอกสารแสดงสิทธิ
แทนฉบับเดิมที สูญหาย บริษัทจัดการจะคิดค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนในอัตรา 50 บาท ต่อ 1
ฉบับ

15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
1. ค่าธรรมเนียมการทํารายการซื อขายหน่วยลงทุนตามอัตราที ธนาคารพาณิชย์กําหนด (ถ้ามี)
2. ค่าธรรมเนียมการโอนเงินเพื อซื อหน่วยลงทุนหรือการโอนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือค่าธรรมเนียมการหักเงินจากบัญชีผู้
ซื อหน่วยลงทุน ตามอัตราที ธนาคารพาณิชย์กําหนด (ถ้ามี)
บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าใช้จ่ายอื นๆจากผู้ถือหน่วยลงทุนที ขอให้บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนดําเนินการให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือจากกรณีปกติ ที บริษัทจัดการดําเนินการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย เช่น ค่าใช้จ่ายในการจด
แจ้งจํานํากับนายทะเบียน ค่าแก้ไขเปลี ยนแปลงข้อมูลในทะเบียน เป็นต้น ทั งนี บริษัทจัดการจะคิดค่าธรรมเนียมการดําเนิน
การให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นกรณีพิเศษ ในอัตราไม่เกิน 75 บาท ต่อ 1 รายการ

15.4. วิธีการคํานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม : 

* บริษัทจัดการจะคํานวณค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วย
ลงทุน ทุกวันที มีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิโดยใช้มูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่า
ธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วันที คํานวณ นั นเป็น
ฐานในการคํานวณค่าธรรมเนียม โดยค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะบวกด้วยภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื นใดใน
ทํานองเดียวกัน (ถ้ามี) และบริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการ, ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน เป็นราย
3 เดือน และค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ เป็นรายเดือน

ทั งนี การตัดค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที กําหนดโดยสมาคมบริษัทนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
แห่งประเทศไทยและหากมีการเปลี ยนแปลงเกี ยวกับภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื นใดในทํานองเดียวกัน บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงการรับรู้ภาษีต่าง ๆ ดังกล่าวโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

15.5. การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย : 

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายโดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ โดยบริษัทจะ
ดําเนินการดังต่อไปนี 

1. กรณีเพิ มอัตราค่าธรรมเนียม หรืออัตราค่าใช้จ่ายที บริษัทจัดการได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนและหรือจากกองทุน บริษัท
จัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วันโดยจะติดประกาศที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการและ
ที ทําการทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับเป็นเวลา 3
วันติดต่อกัน ทั งนี การเพิ มอัตราค่าธรรมเนียมหรืออัตราค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะต้องไม่เกินร้อยละ 5 ของอัตราค่าธรรมเนียมหรือ
อัตราค่าใช้จ่ายภายในรอบระยะเวลา 1 ปี

2. กรณีที บริษัทจัดการจะลดค่าธรรมเนียมหรืออัตราค่าใช้จ่าย บริษัทจัดการจะปิดประกาศไว้ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ
และที ทําการทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ทั งนี การเปลี ยนแปลงดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการต้องแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับตั งแต่
วันเปลี ยนแปลง กรณีที สมาคม คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือหน่วยงานที เกี ยวข้องมีการ
เปลี ยนแปลงหลักเกณฑ์ในการตัดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมตามที ระบุเป็นอย่างอื นในอนาคต บริษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงวิธีการตัดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ที บังคับใช้ใหม่ โดยถือว่าได้รับมติจากผู้
ถือหน่วยลงทุนแล้ว

15.6. หมายเหตุ : 

16. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.1. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน : ในประเทศ

16.2. เงื อนไขพิเศษ : 

1. บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกําหนด
ทั งนี กรณีที กองทุนมีการลงทุนในทรัพย์สินต่างประเทศบริษัทจัดการจะใช้อัตราแลกเปลี ยนที เหมาะสม ภายใต้ความเห็นชอบ
ของผู้ดูแลผลประโยชน์ ซึ งเป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือประกาศของสมาคมบริษัทจัดการลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคํานวณ
ทรัพย์สินสุทธิส่วนที ลงทุนในต่างประเทศ
2. บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี 
(2.1) คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการ
(2.2) คํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ทั งนี ให้ใช้มูลค่าหน่วย
ลงทุนของสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาดังกล่าว
(2.3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังต่อไปนี 
(ก) วันทําการก่อนวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศภายในวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด
(ข) วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศภายในวันทําการถัดไป
(ค) วันทําการสุดท้ายของแต่ละเดือน โดยให้ประกาศภายในวันทําการถัดไป ทั งนี เฉพาะในกรณีที กองทุนรวมกําหนดวัน
ทําการซื อขายหน่วยลงทุนแต่ละครั งห่างกันยาวกว่าหนึ งเดือน
(ง) วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล โดยให้ประกาศภายในวันทําการถัดไป
ความใน (ก) มิให้นํามาใช้บังคับกับกองทุนรวมเปิดที ซื อขายหน่วยลงทุนทุกวันทําการ และกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภท
สถาบัน
(4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศ
ภายในวันทําการถัดไป
การประกาศมูลค่าและราคาตามวรรคหนึ ง (3) และ (4) ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมปฏิบัติดังต่อไปนี 
(1) ใช้ตัวเลขทศนิยมตามที กําหนดไว้ในข้อ 3. และต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(2) ดําเนินการด้วยวิธีการใด ๆ เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที เหมาะสม เช่น การประกาศทางหนังสือพิมพ์
หรือการประกาศทางเว็บไซต์ เป็นต้น และภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้ และ
(3) จัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวม และสถานที ทุกแห่งที ผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซื อคืนหน่วยลงทุนใช้ซื อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการกองทุนรวม
จะจัดให้มีข้อมูลดังกล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้

ในกรณีที มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดไม่ถูกต้อง บริษัทจัดการจะดําเนิน
การตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศกําหนด

3. การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือจํานวนหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมเปิด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
(3.1) คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยม ตามหลัก
สากล
(3.2) คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลัก
สากล สําหรับมูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณ ราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมตําแหน่ง
ที  4 ขึ น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตําแหน่ง
ที  5 ทิ ง
(3.3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (3.2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหน่ง โดยตัดทศนิยม
ตําแหน่งที  5 ทิ ง และประกาศราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ตามที คํานวณได้ใน (3.2) 
(3.4) คํานวณจํานวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล แต่จะ ใช ้
ผลลัพธ์เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตําแหน่ง โดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
ในกรณีที มีผลประโยชน์เกิดขึ นจากการคํานวณตาม (3.1) ถึง (3.4) บริษัทจัดการจะนําผลประโยชน์นั นรวมเข้าเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนรวมเปิด

16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : 

ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการที www.assetfund.co.th
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะประกาศ โดยช่องทางอื นใดที เหมาะสม โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
และบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน

16.4. หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

1.ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องน้อยกว่าหนึ งสตางค์ หรือต่างจากราคาหน่วยลงทุน
ที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป แต่ไม่ถึงร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง บริษัทจัดการจะจัดทําและส่งรายงานให้
ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบถึงความผิดพลาดภายใน 7 วันทําการนับแต่วันที พบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และจัดให้มีสําเนา
รายงานดังกล่าวไว้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการเพื อให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้ โดยรายงานดัง
กล่าวจะมีรายการอย่างน้อย ดังต่อไปนี 
(1) ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง
(2) ราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง
(3) สาเหตุที ทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
(4) มาตรการป้องกันเพื อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง ทั งนี เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจาก
ปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือ
ศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง
ในกรณีที เหตุของความผิดพลาดซึ งทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามวรรคหนึ งมีผลต่อเนื องต่อการคํานวณราคาหน่วย
ลงทุนครั งต่อไป เช่น การกําหนดอัตราดอกเบี ยผิดพลาด เป็นต้น บริษัทจัดการจะแก้ไขราคาหน่วยลงทุนให้ถูกต้องนับแต่วันที 
บริษัทจัดการพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องด้วย

2.ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราตั งแต่
ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง บริษัทจัดการจะคํานวณราคาหน่วยลงทุนย้อนหลังนับแต่วันที พบราคาหน่วยลงทุน
ไม่ถูกต้องจนถึงวันที ราคาหน่วยลงทุนถูกต้อง และดําเนินการดังต่อไปนี เฉพาะวันที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องต่างจากราคา
หน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราส่วนตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง

(1) จัดทํารายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาให้เสร็จสิ นภายในวันทําการถัดจากวันที พบว่าราคาหน่วย
ลงทุนนั นไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ภายในวันทําการถัดจากวันที คํานวณราคาหน่วยลงทุนเสร็จ
สิ น เพื อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าวภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการส่งรายงานให้ผู้ดูแล
ผลประโยชน์ ทั งนี รายงานดังกล่าวจะมีรายการอย่างน้อยดังต่อไปนี 
(ก) ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง
(ข) ราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง
(ค) สาเหตุที ทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
(ง) การดําเนินการของบริษัทจัดการเมื อพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
ทั งนี บริษัทจัดการจะจัดให้มีสําเนารายงานตาม (1) ไว ้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการ เพื อให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
สามารถตรวจสอบได้
(2) แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนที ถุกต้องภายในวันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาตาม (1)
(3) ประกาศชื อกองทุนรวมที มีการแก้ไขราคาตาม (2) และวัน เดือน ปีที มีการแก้ไขราคาตาม (2)ในหนังสือพิมพ์รายวันอย่าง
น้อยหนึ งฉบับภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว
(4) ชดเชยราคาให้แล้วเสร็จและแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที ได้ซื อหรือขายคืนหน่วยลงทุน
ในช่วงระยะเวลาที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องทราบถึงการแก้ไขราคาตาม (2) และการชดเชยราคา ภายใน 5 วันทําการนับแต่
วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว
(5) จัดทํารายงานมาตรการป้องกันเพื อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าว พร้อมทั งสําเนารายงานการ
แก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาที จัดทําตาม (1) ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 7 วันทําการนับ
แต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคานั น เว้นแต่ในกรณีที 
ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ บริษัทจัดการจะไม่ส่งรายงานมาตรการป้องกัน
ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่จะส่งสําเนาเอกสารที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่าการที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมี
สาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้แทน

3. ในการชดเชยราคาตามข้อ 2 (4) บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี 
(1) กรณีราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องตํ่ากว่าราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง (understate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี 
(ก) กรณีที เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับ
ส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องหากปรากฏว่าผู้ซื อหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลือ
อยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จะต้องลด บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวน
เท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วยลงทุนที เหลืออยู่นั นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับ
ส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื อชดเชยราคาให้แก่กองทุนเปิด เว้นแต่การที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมา
จากปัจจัยภายนอกที 
ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื อขายหลัก
ทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว
(ข) กรณีที เป็นการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่า
เท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับ
ส่วนต่างของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน แต่หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่
บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน
(2) กรณีราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องสูงกว่าราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง (overstate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี 
(ก) กรณีที เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับ
ส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่าง
ของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุน
(ข) กรณีที เป็นการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่า
เท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องหากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วย
ลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จะต้องลด บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการ
เองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วยลงทุนที เหลืออยู่นั นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็น
จํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื อชดเชยราคาให้แก่กองทุนเปิด เว้นแต่การที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูก
ต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว
ในกรณีที บริษัทจัดการต้องชดเชยราคาเป็นเงินให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนรายใดมีมูลค่าไม่ถึงหนึ งร้อย
บาท บริษัทจัดการอาจนําเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที มีการจ่ายเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุน แต่ถ้าบุคคลดังกล่าว
ไม่มีสถานะเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจัดการจะชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาการจ่ายเงินของกองทุนเปิดเพื อชดเชย
ราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนตาม (1) (ข) หรือผู้ซื อหน่วยลงทุนตาม 2(ก) บริษัทจัดการอาจจ่ายเงินของบริษัทจัดการเอง
แทนกองทุนเปิดก็ได้

4. บริษัทจัดการจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที เกิดขึ นจากราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง เช่น ค่าใช้จ่ายในการประกาศการแก้ไข
ราคาตามข้อ 2(3) ในหนังสือพิมพ์ ค่าออกเช็ค ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเงินชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุนและผู้ขายคืน
หน่วยลงทุน เป็นต้น เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้

17. ชื อผู้เกี ยวข้อง : 

17.1. ชื อบริษัทจัดการ : 

ชื อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนแอสเซท พลัส จํากัด

17.2. ชื อผู้ดูแลผลประโยชน์ : 

ชื อ : ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)

17.3. ชื อผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : 

ไม่มี

17.4. ชื อของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : 

ชื อ :

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

17.5. ที ปรึกษา : 

17.5.1. ชื อที ปรึกษาการลงทุน : 

ชื อ :

17.5.2. ชื อที ปรึกษากองทุน : 

17.6. ผู้สอบบัญช ี: 

ชื อ : นาย ประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์

ชื อ : นาย เทอดทอง เทพมังกร

ชื อ : นางสาว ชมภูนุช แซ่แต้

ชื อ : นาย ไกรสิทธิ ศิลปมงคลกุล

รายละเอียดเพิ มเติม (ผู้สอบบัญช)ี : 

หรือบุคคลอื นที ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี โดยบริษัทจัดการจะแจังให้สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

17.7. การแต่งตั งคณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : 

18. รอบระยะเวลาบัญชีประจําปีของกองทุนรวม : 

18.1. วันที สิ นสุดรอบบัญช ี: วันที เดือน

18.2. วันที สิ นสุดรอบบัญชีครั งแรก : วันที 

18.3. รายละเอียดเพิ มเติม : 

ประมาณ 12 เดือนนับจากวันที จดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม

ทั งนี บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะขยายรอบระยะเวลาบัญชีสุดท้ายของกองทุนให้สิ นสุด ณ วันเลิกกองทุนได้ โดยรอบระยะ
เวลาบัญชีดังกล่าวจะไม่เกิน 15 เดือน ซึ งบริษัทจัดการจะจัดทํางบการเงินเพียงรอบเดียว ณ วันเลิกกองทุน

19. การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ :

19.1 การแก้ไขเพิ มเติมโครงการตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากปรากฏว่ามติของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่เกินร้อยละห้า
สิบห้าของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของโครงการ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมส่งเอกสารหลักฐานเกี ยวกับ
การขอมติและการนับมติไปยังผู้ดูแลผลประโยชน์ เพื อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองผลการนับมตินั น

มติของผู้ถือหน่วยลงทุนตามวรรคหนึ ง หมายความว่า มติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุน
รวมกันเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของโครงการ

19.2 ในกรณีที กองทุนรวมใดมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนนอกจากจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลัก
เกณฑ์เกี ยวกับการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนที กําหนดไว้ในข้อผูกพัน หรือที กําหนดไว้ในมาตรา 129 หรือตามที กําหนดใน
ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที ของ
บริษัทจัดการ การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์เพิ มเติมดังต่อไปนี ด้วย

(1) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้รับผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนไม่
เท่ากัน ให้ได้รับมติผู้ถือหน่วยลงทุนที ถือหน่วยลงทุนชนิดที ได้รับผลกระทบเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิด

(2) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใด ให้ได้รับมติผู้ถือหน่วยลงทุนที ถือ
หน่วยลงทุนชนิดที ได้รับผลกระทบเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิด

(3) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ งให้ได้รับมติผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดที ได้รับผลกระ
ทบเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนชนิดนั น

19.3 ในกรณีที การแก้ไขเพิ มเติมโครงการหรือวิธีการจัดการได้กระทําตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะแจ้งให้
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับตั งแต่วันถัดจากวันที ได้มีมติแก้ไขและแจ้งการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ
จัดการกองทุนรวมหรือวิธีการจัดการไปยังผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายและจะประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ
ภายใน 15 วันนับตั งแต่วันถัดจากวันที ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือวันที ได้มีมติให้แก้ไขเพิ ม
เติม แล้วแต่กรณี

เว้นแต่กฎหมาย ก.ล.ต. กําหนดเป็นอย่างอื น ในการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนหรือแก้ไขวิธีจัดการ หากมิได้กระทํา
ตามมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที 
จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของโครงการจัดการกองทุนรวม จะต้องได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมติดังกล่าว ให้เป็นไปตามข้อกําหนดในข้อ
ผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การขอมติเพื อแก้ไขเพิ มเติมโครงการเป็นไปตามที กําหนดไว้
ในมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

19.4 ในการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ หากไม่สามารถดําเนินการตามมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ เนื องจากข้อ
จํากัดในการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการ
ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการอาจดําเนินการขอรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ตามแนวทางที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดได้

หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมติดังกล่าว ให้เป็นไปตามข้อกําหนดในข้อ
ผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การขอมติเพื อแก้ไขเพิ มเติมโครงการเป็นไปตามที กําหนดไว้
ในมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

20. ข้อกําหนดอื น ๆ : 

1. ในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนตามนัยข้อ 4 ของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่า
ด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับการดํารงความเพียงพอของเงินกองทุน และการทําประกันภัยความรับผิดของบริษัทจัดการ บริษัท
จัดการจะเปลี ยนให้บริษัทจัดการรายอื นเข้าจัดการกองทุนรวมแทน ด้วยวิธีขอรับความเห็นชอบจากสํานักงาน หรือ ขอมติโดย
เสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้ว
ทั งหมดของกองทุนรวมภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที บริษัทจัดการรู้ หรืออาจรู้ถึงการไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงิน
กองทุนดังกล่าว ทั งนี หากมีเหตุจําเป็นและสมควร บริษัทจัดการอาจขอให้สํานักงานพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้ โดย
การคัดเลือกบริษัทจัดการรายใหม่จะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ และ ในกรณีที มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ นจาก
การเปลี ยนบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว

หากบริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการภายในระยะเวลาที กําหนด บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุนรวมต่อไป

2. ในกรณีที บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้ว
ทั งหมด บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องไม่นับคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนั นในส่วนที เกินกว่าหนึ งในสามของ
จํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด และดําเนินการแก้ไขสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนของบุคคลหรือกลุ่มบุคคล
เดียวกันนั นให้มีจํานวนไม่เกินหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนรวมนั นภายในสองเดือน
นับแต่วันที ปรากฏกรณีดังกล่าว หรือดําเนินการเลิกกองทุนรวมนั นทันที เว้นแต่เข้าข้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการตลาด
ทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัทจัดการ

3. บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื อกองทุนจากบุคคลที เป็นผู้ให้บริการ อันเนื องมาจากการใช้บริการของบุคคล
ดังกล่าวในการจัดการกองทุนได้ แต่ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 
(1) ผลประโยชน์ตอบแทนที รับไว้นั นต้องเป็นทรัพย์สินที มีมูลค่าในทางเศรษฐกิจและต้องเกี ยวกับบทบาทโดยตรงของความ
เป็นกองทุนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
(2) ต้องไม่มีพฤติกรรมที แสดงให้เห็นว่าบริษัทจัดการใช้บริการของบุคคลนั นบ่อยครั งเกินความจําเป็นเพื อให้กองทุนได้รับ
ประโยชน์จากบุคคลดังกล่าว (churning) 
ในการจัดสรรผลประโยชน์ตามวรรคหนึ งให้แก่กองทุนที อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ บริษัทต้องกระทําด้วย
ความเป็นธรรมและคํานึงถึงลักษณะและประเภทหลักทรัพย์ที อาจมีไว้ได้ของกองทุนนั นด้วย

4. ตัวชี วัด (Benchmark) ของการลงทุนในกองทุนนี จะเปรียบเทียบกับอัตราผลตอบแทนของการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลอายุ
ประมาณ 5 ปี ที ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี ไทย (ThaiBMA) (35%) และอัตราผลตอบแทนของการลงทุนใน
พันธบัตรรัฐบาลอาย ุ5 ปี ของประเทศที ลงทุน ณ วันที ลงทุน บวกด้วยส่วนชดเชยความเสี ยงจากการลงทุน (Spread) อันดับ
ความน่าเชื อถือ BBB ณ วันที ลงทุนปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี ยงอัตราแลกเปลี ยนเพื อคํานวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงิน
บาท ณ วันที ลงทุน (65%)

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ ที จะเปลี ยนแปลงเกณฑ์มาตรฐานในการวัดผลการดําเนินงาน เพื อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ
นโยบายของกองทุนหลักตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน โดย
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า และจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสมาคม
บริษัทจัดการลงทุนประกาศกําหนด

ทั งนี กรณีที มีการเปลี ยนแปลงตัวชี วัดของการลงทุนอันเนื องมาจากปัจจัยภายนอก เช่น มีการยกเลิกการคํานวณดัชนีดังกล่าว
หรือหน่วยงานที กํากับดูแลมีการเปลี ยนแปลงตัวชี วัด เป็นต้นบริษัทจัดการสงสนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงตัวชี วัดดังกล่าว โดยไม่
ถือเป็นการแก้ไขโครงการ โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ สํานักงานของ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนและประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

5. ข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน

บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดจะถือหน่วยลงทุนได้ไม่เกินหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด
ของกองทุนรวม

6. ข้อกําหนดเกี ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกัน
ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายที เรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ งต่อไปจะเรียก
ว่า FATCA) โดยมีผลบังคับใช้วันที  1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าวกําหนดให้สถาบันการเงินที ไม่ใช่สัญชาติ
อเมริกันนอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานข้อมูลเกี ยวกับบัญชีของบุคคลที อยู่ใน
บังคับต้องเสียภาษีให้กับประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ งรวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล สัญชาติอเมริกัน ผู้ซึ งมีถิ นที อยู่ถาวรใน
สหรัฐอเมริกา และผู้ซึ งมีถิ นที อยู่ทางภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึ งเปิดหรือมีไว้กับ FFI นั น นอกจากนี ยังปรากฎด้วยว่าในปัจจุบนัมี
รัฐบาลในหลายประเทศกําลังดําเนินการออกกฎหมายที มีข้อกําหนดและหลักเกณฑ์ในลักษณะที คล้ายคลึงกับ FATCA (ซึ งต่อ
ไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดังกล่าวว่า “กฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง”) 
กองทุนรวมและบริษัทจัดการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ งถูกกําหนดให้ต้องเข้าผูกพันตนกับหน่วยงาน
สรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหน้าที ต้องรายงานข้อมูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสัญชาติอเมริกันและ
บุคคลที มีลักษณะตามหลักเกณฑ์ที  FATCA กําหนด หน้าที ในการตรวจสอบข้อมูลลูกค้าเพื อหาความสัมพันธ์ของลูกค้ากับ
ประเทศสหรัฐอเมริกา และรวมถึงหน้าที ในการกําหนดให้ลูกค้าบางประเภทต้องจัดทําเอกสารยืนยันตนตามหลักเกณฑ์ของ
FATCA เป็นต้น

ภายใต้ข้อกําหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เข้าผูกพันตนเพื อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ FATCA (กล่าวคือ มีสถานะ
เป็น NonParticipating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทุนรวมนั นจะได้รับผลกระทบที สําคัญในสองกรณี
คือ
(1) ต้องถูกหักเงินในอัตรา 30 % ของเงินที กองทุนรวมจะได้รับจากรายได้ ผลประโยชน์หรือเงินจากการขายทรัพย์สินทางการ
เงินในประเทศสหรัฐอเมริกา (เงินลงทุนทางตรง) ซึ งจะเริ มต้นตั งแต่วันที  1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป และเงินลงทุน
ทางอ้อมในทรัพย์สินทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Passthru) ซึ งอาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกับสถาบันการเงิน
อื นๆ นอกประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ งจะเริ มต้นตั งแต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป โดย FATCA กําหนดให้สถาบันการเงินของประเทศ
สหรัฐอเมริกาและ FFI ที เข้าร่วมผูกพันตนตามข้อกําหนดของ FATCA (ซึ งรวมถึงธนาคารและสถาบันการเงินในประเทศไทย
ผู้รับฝากทรัพย์สิน ผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน) มีหน้าที ดําเนินการหักเงิน ณ ที จ่ายดังกล่าวก่อนชําระให้กับ
กองทุนรวมที เป็น NPFFI 
(2) ธนาคารและสถาบันการเงินทั งในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทั งผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้
สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน ที เข้าร่วมผูกพันตามข้อกําหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือระงับการทําธุรกรรม
ทางการเงินหรือยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรือบริษัทจัดการ ซึ งอาจทําให้กองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการ
ลงทุนต่อไปได้ และ/หรือดําเนินการลงทุนได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจทําให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถทํารายการ
ผ่านทางผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุนได้อีกต่อไป
เพื อมิให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมได้รับผลกระทบในการดําเนินงานรวมทั งเพื อเป็นการรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วย
ลงทุนโดยรวม บริษัทจัดการและกองทุนรวม (โดยบริษัทจัดการ) จึงเข้าผูกพันตนเพื อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และข้อกําหนด
ของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง และเพื อให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใต้ข้อกําหนด
และหลักเกณฑ์ของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องได้ บริษัทจัดการและกองทุนรวม (ซึ งรวมทั งผู้ที เกี ยวข้องกับการปฎิบัติ
งานของกองทุน เช่น ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน) จึงขอสงวน
สิทธิในการดําเนินการดังนี 
(1) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามที กฎหมายต่างประเทศที 
เกี ยวข้องกําหนด) ให้คํายินยอมบริษัทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการนําส่งข้อมูล (เช่น ชื อ ที อยู่ เลขประจําตัวผู้เสีย
ภาษีของสหรัฐอเมริกา จํานวนและมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ จํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือเงินปันผลที ได้รับ เป็นต้น)
มีอยู่ในบัญชีทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนนั นกับบริษัทจัดการ ให้กับหน่วยงานของรัฐทั งในและต่างประเทศ ตามข้อกําหนด
ของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง
(2) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนนําส่งข้อมูล เอกสาร และ/หรือคํายินยอม เพิ มเติม เพื อยืนยันหรือพิสูจน์ทราบความเกี ยวข้อง
กับประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสัญชาติอเมริกันหรือการให้ข้อมูลตามหัวข้อที กําหนดไว้ในแบบ
ฟอร์มของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจ้งปรับปรุงข้อมูลเมื อข้อมูลที เคยให้ไว้มีการเปลี ยนแปลง
เป็นต้น รวมถึงนําส่งหลักฐานเพื อยืนยันการเข้าร่วมใน FATCA หรือกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง (ในกรณีที เป็นลูกค้า
สถาบันการเงิน) ทั งนี เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายดังกล่าว
(3) ดําเนินการอื นใดเพื อให้สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง

เพื อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบที จะเกิดต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทั งเพื อให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วย
ลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ มขึ นหากมีการดําเนินการที สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องข้างต้น ในกรณีที ผู้
ถือหน่วยลงทุนปฏิเสธการดําเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวน
สิทธิในการดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี ตามความจําเป็นและความเหมาะสม โดยถือว่าผู้ถือหน่วย
ลงทุนดังกล่าวรับทราบการดําเนินการตามที บริษัทจัดการแจ้งนี แล้ว และ/หรือได้ดําเนินการตามข้อตกลงที ได้ระบุไว้ในคําขอ
เปิดบัญชี
(1) ไม่รับคําสั งซื อ/ สับเปลี ยน/ โอน หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว
(2) ระงับหรือหยุดให้บริการ และดําเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว
(3) ดําเนินการหักเงิน ณ ที จ่ายจากรายได้เงินลงทุน เงินปันผลและ/หรือเงินที ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน
รายนั นได้ เพื อให้สอดคล้องกับเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง ทั งนี ต้องไม่ขัดกับกฎหมายของ
ประเทศไทย
(4) ดําเนินการอื นใดอันเป็นการป้องกันหรือลดผลกระทบ หรือทําให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ ม
ขึ น หากมีการดําเนินการที สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องข้างต้น
การดําเนินการดังกล่าวถือเป็นความจําเป็น และเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะเป็นการกระทําเพื อหลีก
เลี ยงมิให้บริษัทจัดการและกองทุนมีการดําเนินการที ไม่สอดคล้องข้อบังคับของ FATCA และกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง
อันจะทําให้กองทุนอาจต้องถูกหัก ณ ที จ่าย หรือถูกปิดบัญชีธนาคารตามที กล่าวแล้วข้างต้น ซึ งในทางปฏิบัติบริษัทจัดการจะ
เลือกดําเนินการเฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามที กฎหมายต่าง
ประเทศที เกี ยวข้องกําหนด)เท่านั น

ทั งนี ในกรณีที กฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิ มเติมข้อกําหนดเพื อรองรับการดําเนินการตามที บริษัทจัดการได้สงวนสิทธิไว้ข้างต้น
บริษัทจัดการ(รวมถึงผู้ที เกี ยวข้อง) จะดําเนินการตามข้อกําหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนําส่งข้อมูลของผู้ถือ
หน่วยลงทุนไปยังหน่วยงาน หรือดําเนินการอื นใดที ราชการกําหนด โดยไม่จําเป็นต้องร้องขอต่อผู้ถือหน่วยลงทุน

7. บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนภายในประเทศไทย และมีวัตถุประสงค์ที จะไม่เสนอขาย
หน่วยลงทุนของกองทุนกับหรือเพื อประโยชน์ของประเทศสหรัฐอเมริกา พลเมืองสหรัฐอเมริกา รวมถึงผู้ที มีหนังสือเดินทางของ
ประเทศสหรัฐอเมริกาหรือผู้ที มีถิ นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา หรือบุคคลซึ งโดยปกติมีถิ นที อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกอง
ทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าวและบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนซึ งจัดให้มีขึ นและดําเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา บริษัทจัดการจึงขอ
สงวนสิทธิที จะปฏิเสธหรือระงับการสั งซื อ การจัดสรร และ/หรือการโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมสําหรับผู้ลงทุน
ที เป็นบุคคลอเมริกัน (US person) ดังที กล่าวมาข้างต้น เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก

21. มาตรการเยียวยากรณีบริษัทจัดการปฏิบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์เกี ยวกับการอนุมัติให้จัดตั ง
กองทุนรวมเป็นการทั วไป : 

ในกรณีที บริษัทจัดการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี ยวกับการอนุมัติให้จัดตั งกองทุนรวมแบบ autoapprove และการ
ฝ่าฝืนหรือการไม่ปฏิบัตินั นก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ลงทุน บริษัทจัดการจะดําเนินการเยียวยาความเสียหายให้แก่ผู้ลงทุน
โดยไม่ชักช้า โดยในกรณีที ไม่สามารถตกลงกันได้ บริษัทจัดการจะยินยอมให้นําข้อพิพาทเข้าสู่การพิจารณาของ
อนุญาโตตุลาการ

22. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที ปฏิบัติตามโครงการจัดการกองทุนรวม ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ
กองทุนรวม และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ และคําสั งที ออกโดยอาศัยอํานาจแห่ง
กฎหมายดังกล่าว ทั งนี ในกรณีที ข้อกําหนดในโครงการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งดังกล่าว
หากบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งนั น ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุน
รวมได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามโครงการแล้ว

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม โดยผู้ดูแล
ผลประโยชน์มีอํานาจลงนามในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การลงนามในข้อผูกพัน
ของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ได้รับการแต่งตั งโดยชอบ ให้ถือว่าผูกพันผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง

การที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจัดการกองทุน
รวมนี ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที จะผูกพันตามข้อกําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมและ
ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม

โครงการจัดการกองทุนรวมที ผ่านการอนุมัติจากสํานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็น
ส่วนหนึ งของข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม

REFERENCE CODE : 

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอเทิร์มฟันด์ 5Y1

10/11/2558 รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม  [0692/2558] หน้า 24 / 30

http://www.assetfund.co.th


คําจํากัดความ / คํานิยาม : 

กองทุน หมายถึง กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอเทิร์มฟันด ์5Y1

โครงการ หมายถึง โครงการจัดการกองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอเทิร์มฟันด ์5Y1 

บริษัทจัดการ หมายถึง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จํากัด

หน่วยลงทุน หมายถึง หน่วยลงทุนของกองทุน

หนังสือชี ชวน หมายถึง หนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุน หมายถึง ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน

ผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย หมายถึง ผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ที กจ.9/2555 ว่าด้วยการกําหนดนิยามผู้ลงทุนสถาบันและผ้ลงทุนรายใหญ่ และที แก้ไขเพิ มเติม

ผู้ดูแลผลประโยชน์ หมายถึง ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) 

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน หมายถึง บุคคลที บริษัทจัดการกองทุนรวมมอบหมายให้ทําหน้าที ขายหรือรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนแล้วแต่กรณี ของกองทุน

นายทะเบียน หมายถึง นายทะเบียนหน่วยลงทุน

ผู้สอบบัญชี หมายถึง ผู้สอบบัญชีของกองทุน

วันทําการ หมายถึง วันเปิดทําการตามปกติของบริษัทจัดการ

เสนอขายครั งแรก หมายถึง เสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก

จองซื อ หมายถึง จองซื อหน่วยลงทุนในการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก

หนังสือรับรองสิทธิ หมายถึง หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน

มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหารด้วยจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดตามทะเบียน
หน่วยลงทุน เมื อสิ นวันที คํานวณนั น โดยคํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขที มีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษ
ทศนิยมตามหลักสากล

ตลาดหลักทรัพย์ หมายถึง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สมาคมตลาดตราสารหนี ไทย หมายถึง สมาคมตลาดตราสารหนี ไทย ซึ งจัดตั งขึ นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์

บริษัทจดทะเบียน หมายถึง บริษัทที มีหุ้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทขึ นทะเบียน หมายถึง บริษัทที มีหลักทรัพย์ซื อขายในสมาคมตลาดตราสารหนี ไทย

ใบแสดงสิทธิ หมายถึง ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (depositary receipt) 

หลักทรัพย์อ้างอิง หมายถึง หลักทรัพย์ประเภทใดประเภทหนึ งที ออกโดยบริษัทจดทะเบียนและใช้เพื อรองรับใบแสดงสิทธิ

คําเสนอซื อ หมายถึง คําเสนอซื อหลักทรัพย์ของกิจการเป็นการทั วไปที ผู้ทําคําเสนอซื อต้องปฏิบัติตามประกาศว่าด้วยหลัก
เกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื อครอบงํากิจการ

แก้ไขราคาย้อนหลัง หมายถึง แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องโดยแก้ไขราคาย้อนหลัง
ตั งแต่วันที ราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องจนถึงปัจจุบัน

การชดเชยราคา หมายถึง การเพิ มหรือลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที มีราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
หรือการจ่ายเงินซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องแทนการเพิ มหรือลด
จํานวนหน่วยลงทุน

กิจการ หมายถึง บริษัทที มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทที มีหลักทรัพย์ซื อขายในศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์
หรือบริษัทมหาชนจํากัด

กลุ่มกิจการ หมายถึง บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีที สภาวิชาชีพบัญชีกําหนดเกี ยวกับการจัดทํางบการเงิน
รวม

สถาบันการเงิน หมายถึง สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยดอกเบี ยเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงิน

สมาคม หมายถึง สมาคมที เกี ยวเนื องกับธุรกิจหลักทรัพย์ที ได้รับอนุญาตและจดทะเบียนกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
โดยมีวัตถุประสงค์เพื อทําการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทที เกี ยวกับการจัดการลงทุน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

กฎหมาย ก.ล.ต. หมายถึง พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ
หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ปัจจุบันและที แก้ไขเพิ มเติม

มูลค่าธุรกรรม หมายถึง ราคาซื อรวมผลประโยชน์ที กองทุนพึงได้รับจากธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืนจนถึงวันที มีการ
คํานวณ

1. ชื อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

1.1. ชื อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอเทิร์มฟันด์ 5Y1 

1.2. ชื อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  Asset Plus AI Term Fund 5Y1 

1.3. ชื อย่อ :  ASPAITF5Y1 

1.4. ประเภทโครงการ :  กองทุนเปิด

1.5. ประเภทการขาย :  ขายครั งเดียว

1.6. การกําหนดอายุโครงการ :  กําหนด

1.7. อายุโครงการ : 5  ปี   เดือน   วัน

1.8. อายุโครงการถึงวันที  (กรณีกําหนดอายุเป็นช่วงเวลา) : 

1.9. เงื อนไข (อายุโครงการ) : 

ประมาณ 5 ปี แต่ไม่ต่ํากว่า 4 ปี 11 เดือน และไม่เกิน 5 ปี 1 เดือน นับตั งแต่วันถัดจากวันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุน
รวม โดยบริษัทจัดการจะแจ้งวันครบอายุโครงการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบทางไปรษณีย์ ภายใน 30 วันนับตั งแต่วันถัดจากวัน
จดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะยุติการจัดตั งโครงการ หากหลังจากปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก มูลค่าหน่วยลงทุนที 
จําหน่ายได้แล้วทั งหมดคํานวณตามมูลค่าที ตราไว้ของหน่วยลงทุนตํ่ากว่ามูลค่าขั นตํ่าที จะลงทุนในหลักทรัพย์ได้ตาม
วัตถุประสงค์ของกองทุน โดยบริษัทจัดการจะคืนเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนตามที ระบุไว้ในข้อ 5.2.7
“การคืนเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุน”

1.10. ลักษณะโครงการ :  กองทุนรวมที เสนอขายเฉพาะผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย

2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที ตราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที 
เสนอขาย : 

2.1. จํานวนเงินทุนของโครงการ : 1,000,000,000.00 บาท

2.2. เงื อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) : 

ระหว่างระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจํานวนเงินทุนของ
โครงการได้ไม่เกิน ร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ

2.3. มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย : 10.0000 บาท

2.4. จํานวนหน่วยลงทุน : 100,000,000.0000 หน่วย

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรก : 10 บาท

2.6. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก : 50,000.00 บาท

2.7. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป : 

2.8. มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด

2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่าของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด

2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด

2.12. รายละเอียดเพิ มเติม : 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน
ลักษณะพิเศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า ประเภทและอัตราส่วนการ
ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

เพื อเพิ มทางเลือกในการลงทุนสําหรับผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย (accredited investors) ที มีศักยภาพในการดูแลตนเอง ที มุ่งหวัง
ผลตอบแทนที ดี และยอมรับความเสี ยงของการลงทุนได้ในระดับสูง

3.2. ชนิดกองทุนรวม :  ลงทุนโดยตรง

3.3. ประเภทกองทุนรวม :  ทั วไป

3.4. นโยบายการลงทุน :  ตราสารแห่งหนี 

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้าม)ี :  

3.6. การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) :  ลงทุน
เพื อ การลดความเสี ยง (Hedging)

3.7. การลงทุนในตราสารที มีลักษณะของสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ไม่ลงทุน

3.8. ลักษณะพิเศษ : 

ไม่มี

3.9. รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 

รายละเอียดเพิ มเติมเกี ยวกับนโยบายการลงทุน

1. กองทุนมีนโยบายที จะลงทุนในตราสารแห่งหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน ตราสารทางการเงิน และ/หรือเงินฝาก และ/หรือหลัก
ทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดให้กองทุนลงทุนได้

2. กองทุนอาจจะพิจารณาลงทุนในตราสารแห่งหนี ต่างประเทศ และอาจเข้าทําสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives)โดยมี
วัตถุประสงค์เพื อลดความเสี ยง (Hedging) จากการลงทุน ตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกําหนด
โดยจะไม่ลงทุนในหรือมีไว้ซึ งตราสารที มีลักษณะของสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured note)

3. กรณีที กองทุนมีการลงทุนในต่างประเทศ บริษัทจัดการมีนโยบายที จะทําการป้องกันความเสี ยงด้านอัตราแลกเปลี ยนเงินตรา
ต่างประเทศเต็มจํานวน (Fully hedge)

4. กองทุนอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ งตราสารแห่งหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือตํ่ากว่าที สามารถลงทุนได้ (NonInvestment
Grade) และ/หรือตราสารที ไม่ได้รับการจัดอ้นดับความน่าเชื อถือ (Unrated Securities) ซึ งเป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือได้รับ
ความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

3.10. การลงทุนในต่างประเทศ : ลงทุนในต่างประเทศบางส่วน
วงเงินการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน ไม่เกิน 0  ล้านเหรียญ หรือไม่เกินร้อยละ 79.00  ของ NAV
และมีนโยบายลดหรือป้องกันความเสี ยงจากอัตราแลกเปลี ยนทั งหมดที มีอยู่

3.11. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 

กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในต่างประเทศไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและไม่เกินวงเงินที ได้รับจัดสรร

3.12. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.12.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในประเทศ : 

บริษัทจัดการจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื นอย่างใดอย่างหนึ งหรือหลาย
อย่างตามที ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนประกาศกําหนดดังต่อไปนี รวมถึงการลงทุนในหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือหาดอกผลโดย
วิธีอื นอย่างใด ตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการกํากับตลาดทุนจะได้มี
ประกาศแก้ไขหรือเพิ มเติม หรือผ่อนผันให้กองทุนรวมสามารถลงทุนได้เพิ มเติมในอนาคตอีกด้วย
3.12.1.1 ตราสารแห่งหนี ในประเทศ ได้แก่ หลักทรัพย์ ตราสาร หรือสัญญา ที เสนอขายในประเทศ หรือมีผู้ออกหรือคู่สัญญา
เป็นนิติบุคคลที จัดตั งขึ นตามกฎหมายไทย ดังต่อไปนี 
(1) ตราสารแห่งหนี ที มีลักษณะคล้ายเงินฝาก ได้แก่
(1.1) ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน บัตรเงินฝาก หรือหุ้นกู้ระยะสั น ที ธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น ธนาคารพาณิชย์ หรือ
บริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกัน
(1.2) ตั วแลกเงินหรือตั วสัญญาใช้เงินที บริษัทหลักทรัพย์ที ประกอบธุรกิจประเภทการให้สินเชื อเพื อธุรกิจหลักทรัพย์เป็นผู้ออก
ซึ งกําหนดวันใช้เงินตามตั วไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตั ว และเป็นตั วเมื อทวงถามหรือเมื อได้เห็น
(1.3) ตั วแลกเงินหรือตั วสัญญาใช้เงินอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที ออก ซึ งมีอันดับความน่าเชื อถือดังต่อไปนี 
(ก) อันดับความน่าเชื อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับแรก ทั งนี ในกรณีที เป็นอันดับความน่าเชื อถือของผู้
ออกตราสาร ต้องเป็นอันดับความน่าเชื อถือที ได้มาจากการจัดอันดับความน่าเชื อถือระยะสั น (shortterm rating) ด้วย หรือ
(ข) อันดับความน่าเชื อถือของผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกัน อยู่ในอันดับที สามารถลงทุนได ้(investment
grade) ทั งนี โดยการจัดอันดับความน่าเชื อถือของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื อถือภายใต้ชื อ Standard & Poor หรือ
Moody’s หรือ Fitch หรือสถาบันอื นที สํานักงานกําหนดเพิ มเติม
(2) ตราสารแห่งหนี ทั วไป ได้แก่
(2.1) ตราสารภาครัฐไทย อันได้แก่
(ก) ตั วเงินคลัง
(ข) พันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
(ค) พันธบัตร ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน หุ้นกู้ หรือใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้นกู้ ที กระทรวงการคลังหรือกองทุนเพื อการ
ฟื นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินเป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล หรือผู้ค้ําประกัน
(2.2) ตราสารภาครัฐต่างประเทศ อันได้แก่ ตราสารที มีรูปแบบทํานองเดียวกับตราสารภาครัฐไทยที รัฐบาลต่างประเทศ
องค์การหรือหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศ รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศ เป็นผู้ออก
หรือผู้ค้ําประกัน ทั งนี ตราสารดังกล่าวต้องมีลักษณะตามเงื อนไขท้ายข้อ 3.12.1.1 ด้วย
(2.3) ตราสารที เปลี ยนมือได้ ซึ งหมายถึง พันธบัตร ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน หรือหุ้นกู้ที ไม่รวมถึงหุ้นกู้แปลงสภาพและหุ้น
กู้อนุพันธ์ ที สํานักงานอนุญาตให้เสนอขายในลักษณะทั วไปหรือในลักษณะจํากัด หรือที ออกภายใต้ข้อผูกพันที กําหนดและ
อนุญาตโดยกระทรวงการคลัง หรือที นิติบุคคลที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ นเป็นผู้ออก หรือที เป็นหลักทรัพย์ที ออกใหม่ ซึ งผู้
ออกหลักทรัพย์ได้เสนอขายหลักทรัพย์ที ออกใหม่นั นทั งหมดต่อผู้ถือหุ้นโดยได้รับชําระราคาเต็มมูลค่าที เสนอขายจากผู้ถือหุ้น
ทั งนี ตราสารที เปลี ยนมือได้ต้องมีลักษณะตามเงื อนไขท้ายข้อ 3.12.1.1 ด้วย
(2.4) ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทยที มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้ที ไม่ใช่หุ้นกู้
อนุพันธ์
(2.5) ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน หุ้นกู้ หรือใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้นกู้ ที เสนอขายในต่างประเทศโดยมีผู้ออกเป็น
นิติบุคคลที จัดตั งขึ นตามกฎหมายไทย ทั งนี หุ้นกู้ดังกลา่วไมร่วมถงึหุน้กูแ้ปลงสภาพและหุน้กูอ้นุพันธ์
(2.6) หน่วยลงทุนหรือใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหน่วยลงทุนของกอ งทุนรวมตราสารแห่งหนี หรือของกองทุนรวมอื นที มีนโย
บายการลงทุนเฉพาะเงินฝาก ตราสารแห่งหนี หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที สํานักงานกําหนด หรือให้ความเห็นชอบ เช่น
กองทุนรวมตลาดเงิน เป็นต้น
(2.7) ธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืน ทั งนี บริษัทจัดการต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
(2.8) ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์โดยหลักทรัพย์ที ให้ยืมเป็นตราสารแห่งหนี ตาม (1.1)(1.2)(1.3) (2.1)(2.2)(2.3)(2.4)
หรือ (2.6) ทั งนี บริษัทจัดการต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

ในกรณีที ตราสารแห่งหนี ตามข้อ 3.12.1.1 เป็นตั วแลกเงินหรือตั วสัญญาใช้เงินที มีการจ่ายผลตอบแทน ผลตอบแทนนั นต้อง
อยู่ในรูปอัตราดอกเบี ยคงที หรืออัตราดอกเบี ยลอยตัวเท่านั น

การรับรอง รับอาวัล สลักหลัง หรือคํ้าประกันของบุคคลที กําหนดไว้ในข้อ 3.12.1.1 ต้องเป็นการรับรองตลอดไป รับอาวัลทั ง
จํานวน สลักหลังโอนประเภทมีสิทธิไล่เบี ยโดยไม่มีข้อกําหนดลบล้างหรือจํากัดความรับผิดของผู้สลักหลัง หรือค้ําประกันต้น
เงินและดอกเบี ยเต็มจํานวนแบบไม่มีเงื อนไข

เงื อนไข : ตราสารภาครัฐต่างประเทศตามข้อ (2.2) และตราสารที เปลี ยนมือได้ตามข้อ (2.3) ต้องมีลักษณะดังต่อไปนี 
(1) เป็นตราสารขึ นทะเบียนในสมาคมตลาดตราสารหนี ไทย
(2) มีราคาที เหมาะสมตามที สมาคมตลาดตราสารหนี ไทยกําหนด หรือมีผู้แสดงตนต่อบุคคลทั วไปว่าพร้อมจะเสนอราคาซื อ
และรับซื อตราสารนั น ในราคาดังกล่าว (bid price แบบ firm quote) ตามจํานวนและวิธีการที สมาคมตลาดตราสารหนี ไทย
กําหนดอยู่เสมอ โดยได้ส่งสําเนาราคาแก่สมาคมตลาดตราสารหนี ไทยตลอดอายุของตราสารนั น และ
(3) เป็นตราสารที เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 
(ก) ในกรณีที เป็นตราสารภาครัฐต่างประเทศ ตราสารดังกล่าวต้องเป็นตราสารที มีอันดับความน่าเชื อถือของตราสารหรือของผู้
ออกตราสารอยู่ในอันดับที สามารถลงทุนได ้(investment grade) เว้นแต่ผู้ออกตราสารดังกล่าวเป็นรัฐวิสาหกิจตามกฎหมาย
ต่างประเทศ ตราสารนั นต้องมีอันดับความน่าเชื อถือของตราสารอยู่ในอันดับที สามารถลงทุนได ้(investment grade) เท่านั น
(ข) ในกรณีที ผู้ออกตราสารเป็นนิติบุคคลต่างประเทศ ตราสารนั นต้องมีอันดับความน่าเชื อถือของตราสารอยู่ในอันดับที 
สามารถลงทุนได ้(investment grade) 
(ค) ในกรณีที กองทุนลงทุนในตราสารอื นนอกเหนือจาก (ก) และ (ข) ในการเสนอขายครั งแรก หากตราสารดังกล่าวไม่มี
อันดับความน่าเชื อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับที สามารถลงทุนได ้(investment grade) ตราสารนั นต้อง
มีบริษัทจัดการไม่ต่ํากว่าสามรายเป็นผู้ซื อตราสารดังกล่าวเพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนภายใต้การจัดการ

3.12.1.2 ตราสารกึ งหนี กึ งทุน ได้แก่
(1) หุ้นกู้แปลงสภาพที เสนอขายในประเทศ ซึ งต้องมีลักษณะตามเงื อนไขในท้ายข้อ 3.12.1.1 (1) และ (2) ทั งนี ในกรณีที 
กองทุนลงทุนในหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวในการเสนอขายครั งแรก หุ้นกู้แปลงสภาพนั นต้องเป็นหุ้นกู้แปลงสภาพที มีอันดับ
ความน่าเชื อถืออยู่ในอันดับที สามารถลงทุนได ้(investment grade) หรือเป็นหุ้นกู้แปลงสภาพที มีบริษัทจัดการไม่ตํ่ากว่าสาม
รายเป็นผู้ซื อตราสารดังกล่าวเพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนภายใต้การจัดการ
ในกรณีที หุ้นกู้แปลงสภาพตามวรรคหนึ งมีการค้ําประกัน การค้ําประกันดังกล่าวต้องเป็นการค้ําประกันต้นเงินและดอกเบี ยเต็ม
จํานวนแบบไม่มีเงื อนไข
(2) หุ้นกู้แปลงสภาพที เสนอขายในต่างประเทศโดยมีผู้ออกเป็นนิติบุคคลที จัดตั งขึ นตามกฎหมายไทย

นอกจากนี ในการลงทุนในตราสารกึ งหนี กึ งทุนนั น ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 
(1) ในขณะที ลงทุน หรือได้มา มูลค่าของหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวมีมูลค่าสูงกว่าราคาตลาดของหุ้นที รองรับหุ้นกู้แปลงสภาพ
นั น (out of the money) 
(2) ในกรณีที มีการใช้สิทธิแปลงสภาพ ให้บริษัทจัดการขายหุ้นที ได้รับจากการแปลงสภาพนั นภายใน 30 วัน นับแต่วันที ได้หุ้น
ดังกล่าวมา
การใช้สิทธิแปลงสภาพตาม (2) หมายความว่า การแปลงสภาพแห่งสิทธิในหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้น ไม่ว่าการแปลงสภาพดัง
กล่าวจะเกิดจากการใช้สิทธิแปลงสภาพหรือเกิดจากข้อกําหนดบังคับการแปลงสภาพ

3.12.1.3 เงินฝากในสถาบันการเงินตามกฎหมายไทย

3.12.1.4 สัญญาซื อขายล่วงหน้าที มีตัวแปรเป็นอัตราแลกเปลี ยนเงิน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื อลดความเสี ยง (hedging) ตาม
หลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

3.12.1.5 หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์

3.12.1.6 ทรัพย์สินอื นที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กําหนดเพิ มเติมในอนาคต หรือทรัพย์สินอื นที มีลักษณะทํานองเดียว
กับ 3.12.1.1 – 3.12.1.5 โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

3.12.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในต่างประเทศ : 

บริษัทจัดการอาจลงทุนในทรัพย์สินในต่างประเทศเพื อกองทุนได้เทียบเท่ากับประเภททรัพย์สินในประเทศ โดยกรอบประเทศ
ที ลงทุนต้องมีคุณสมบัติดังนี 
1. มีการเสนอขายในประเทศที มีหน่วยงานกํากับดูแลเป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO หรือประเทศที มีตลาดหลักทรัพย์เป็น
สมาชิกของ WFE 
2. การลงทุนนั นต้องไม่ทําให้การจัดการกองทุนเบี ยงเบนไปจากวัตถุประสงค์ หรือนโยบายการลงทุนของกองทุนและไม่ทําให้
กองทุนขาดทุนเป็นมูลค่าสูงกว่ามูลค่าลงทุน
3. บริษัทจัดการต้องสามารถเข้าถึงข้อมูลเกี ยวกับหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินดังกล่าวเป็นภาษาอังกฤษผ่านระบบอินเตอร์เนตได้
4. มีข้อมูลทางด้านราคาที สะท้อนมูลค่ายุติธรรม โดยเป็นราคาที น่าเชื อถือ อ้างอิงได้ และสอดคล้องตามหลักวิชาการอันเป็นที 
ยอมรับในระดับสากล
5. มีการคุ้มครองประโยชน์ของผู้ลงทุน (investor protection) ที ถือได้ว่าเทียบเท่ากับการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที 
มีลักษณะคล้ายกันในประเทศไทย
6. ลักษณะอื นใดที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจกําหนดเพิ มเติม

3.12.2.1 ตราสารแห่งหนี ต่างประเทศ ได้แก่ หลักทรัพย์หรือตราสารที ออกโดยบุคคลต่างประเทศ และเสนอขายในต่าง
ประเทศ
(1) ตราสารภาครัฐต่างประเทศ อันได้แก่
(1.1) พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี ที รัฐบาลต่างประเทศ องค์การหรือหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศหรือองค์การระหว่าง
ประเทศเป็นผู้ออก หรือผู้ค้ําประกัน
(1.2) พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี ที รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายต่างประเทศเป็นผู้ออก หรือผู้ค้ําประกัน
(2) ตราสารแห่งหนี ภาคเอกชน อันได้แก่ ตราสารแห่งหนี ที ออกโดยนิติบุคคลต่างประเทศ ทั งนี ผู้ลงทุนต้องสามารถเข้าถึง
ข้อมูลเกี ยวกับตราสารแห่งหนี ดังกล่าวเป็นภาษาอังกฤษผ่านระบบอินเตอร์เนตด้วย
(3) ตราสารแห่งหนี อื น อันได้แก่ หน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที เป็นกองทุนรวมตราสารแห่งหนี หรือกองทุนรวมอื น
ที มีนโยบายการลงทุนเฉพาะเงินฝาก ตราสารแห่งหนี หรือทรัพย์สินอื นที สํานักงานให้ความเห็นชอบให้ลงทุนได้ เช่น กองทุน
รวมตลาดเงิน เป็นต้น ซึ งต้องเป็นไปตามเงื อนไขที สํานักงานคณะกํารรมการ ก.ล.ต.ประกาศกําหนด ดังต่อไปนี 
(3.1) ต้องเป็นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที อยู่ภายใต้การกํากับดูแลของหน่วยงานกํากับดูแล
ด้านหลักทรัพย์และตลาดซื อขายหลักทรัพย์ที เป็นสมาชิกสามัญของ International Organizations of Securities 
Commission (IOSCO) หรือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที มีการซื อขายในตลาดซื อขายหลักทรัพย์
ที เป็นสมาชิกของ World Federations of Exchange (WFE) 
(3.2) ต้องเป็นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที มีทรัพย์สินที ลงทุนเป็นประเภทและชนิดเดียวกับ
ทรัพย์สินที กองทุนอาจลงทุนหรือมีไว้ได้ เว้นแต่เป็นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที มีนโยบาย
การลงทุนในทองคําโดยตรง
(3.3) ในกรณีที เป็นการลงทุนหรือมีไว้เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป (retail fund) กองทุน
สํารองเลี ยงชีพ หรือกองทุนส่วนบุคคลรายย่อย หน่วยลงทุนที จะลงทุนหรือมีไว้ได้ ต้องเป็นหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมต่างประเทศที จัดตั งขึ นเพื อผู้ลงทุนทั วไปเช่นกัน
(3.4) ต้องไม่ใช่หน่วยลงทุนของกองทุนรวมประเภทเฮ็ดจ์ฟันด ์(hedge fund)

3.12.2.2 ตราสารหนี ที มีลักษณะคล้ายเงินฝาก ได้แก่ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน บัตรเงินฝาก หรือหุ้นกู้ระยะสั นที 
ออกโดยสถาบันการเงินต่างประเทศ ที ตั งอยู่ในประเทศที กองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินต่างประเทศ ทั งนี ให ้
หมายรวมถึงการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงิน (money market fund) ในต่างประเทศด้วย โดยการ
มีไว้ซึ งเงินฝากหรือตราสารดังกล่าวต้องมีวัตถุประสงค์เพื ออํานวยความสะดวกหรือป้องกันปัญหาในการดําเนินงานใน
ต่างประเทศของกองทุน เช่น เพื อรอการลงทุน หรือเพื อชําระค่าใช้จ่าย หรือเพื อรักษาสภาพคล่องของกองทุนเป็นต้น

3.12.2.3 สัญญาซื อขายล่วงหน้าที มีวัตถุประสงค์ เพื อการลดความเสี ยง (hedging) ตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

3.12.2.4 เงินฝากในสถาบันการเงินต่างประเทศ

3.13.2.5 ใบแสดงสิทธิในประโยชน์ที เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงที มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นพันธบัตร หรือหุ้นกู้ที มิใช่หุ้นกู้อนุพันธ์

3.12.2.6 หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และตราสารของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศ

3.12.2.7 ทรัพย์สินอื นที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กําหนดเพิ มเติมในอนาคตหรือทรัพย์สินอื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับ
ข้อ 3.12.2.1 3.12.2.6 โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน

3.13. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม : 

3.13.1. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นในประเทศ : 

บริษัทจัดการจะลงทุนหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื นเพื อเป็นทรัพย์สินของ
กองทุนรวม ตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนดดังต่อไปนี ในกรณีที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศแก้ไขเปลี ยนแปลงอัตราส่วนการลงทุน
บริษัทจัดการจะลงทุนให้เป็นไปตามประกาศที แก้ไขด้วย

3.13.1.1 บริษัทจัดการอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินดังต่อไปนี เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม โดยไม่จํากัดอัตราส่วน
(1) ตราสารภาครัฐไทย
(2) ตราสารภาครัฐต่างประเทศตามข้อ 3.12.1.2 (2.2) ที มีอันดับความน่าเชื อถืออยู่ในสองอันดับแรก หรือสัญญาซื อขายล่วง
หน้าที มีสินค้าเป็นตราสารดังกล่าว

ในกรณีของกองทุนรวมเปิด มูลค่าของตราสารภาครัฐต่างประเทศตามข้อ (2) เมื อรวมกันแล้วต้องไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่า
ตราสารนั นในแต่ละรุ่น เว้นแต่เป็นกองทุนรวมเปิดที มีการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งล่วงหน้าซึ งระบุเวลาแน่นอน
(auto redemption) 

3.13.1.2 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งตราสารภาครัฐต่างประเทศที นอกเหนือจากข้อ 3.13.1.1 (2) หรือสัญญาซื อขาย
ล่วงหน้าที มีสินค้าเป็นตราสารดังกล่าว เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนได้ โดยมีมูลค่ารวมกันทั งสิ นเมื อคํานวณเฉพาะผู้ออกหรือ
ผู้เป็นคู่สัญญารายนั น ไม่เกินร้อยละ 35 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

การคํานวณอัตราส่วนตามวรรคหนึ ง ให้นับตราสารตามวรรคหนึ งและทรัพย์สินทุกประเภทที ผู้ออกหรือผู้เป็นคู่สัญญารายดัง
กล่าวเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญา ซึ งกองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินเหล่านั น
รวมในอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าวด้วย
ในกรณีของกองทุนรวมเปิด มูลค่าของตราสารภาครัฐต่างประเทศตามวรรคหนึ ง ต้องไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าตราสารนั นใน
แต่ละรุ่น เว้นแต่เป็นกองทุนรวมเปิดที มีการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งล่วงหน้าซึ งระบุเวลาแน่นอน (auto
redemption) 

3.13.1.3 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินดังต่อไปนี ซึ งธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น ธนาคารพาณิชย์
หรือบริษัทเงินทุนรายใดเป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญา เพื อเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนได้ โดยมีมูลค่ารวมกันทั งสิ นเมื อคํานวณเฉพาะธนาคารหรือบริษัทเงินทุนรายนั น ไม่เกินร้อยละ 25 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
(1) ตราสารแห่งหนี ในประเทศ ตามข้อ 13.2.1.1
(2) ตราสารกึ งหนี กึ งทุน ตามข้อ 13.2.1.2 
(3) เงินฝากในสถาบันการเงินตามกฎหมายไทย ตามข้อ 13.2.1.3
(4) สัญญาซื อขายล่วงหน้าตามข้อ 3.12.1.4 ที คู่สัญญามี อันดับความน่าเชื อถืออยู่ในอันดับที สามารถลงทุนได ้(investment
grade)
การคํานวณอัตราส่วนตามวรรคหนึ ง ให้นับตราสารตามวรรคหนึ งและทรัพย์สินตามข้อ 3.13.1.7 (1) ที ธนาคารหรือบริษัทเงิน
ทุนดังกล่าวเป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญา ซึ งกองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้รวมใน
อัตราส่วนดังกล่าว โดยในกรณีของธนาคารพาณิชย์หากธนาคารพาณิชย์นั นเป็นสาขาของธนาคารต่างประเทศให้นําทรัพย์สินที 
นาคารต่างประเทศดังกล่าวเป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้อาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ําประกันหรือคู่สัญญา ซึ งกองทุนได้ลงทุนหรือมี
ไว้รวมในอัตราส่วนดังกล่าวด้วย

ทั งนี ในกรณีที กองทุนมีเงินฝากในนิติบุคคลตามวรรคหนึ ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื อการดําเนินงานของกองทุน มิให้นับมูลค่าของ
เงินฝากดังกล่าวรวมในอัตราส่วนตามวรรคหนึ ง

3.13.1.4 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินดังต่อไปนี ที บุคคลใดเป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลัก
หลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญา เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนได้ โดยมีมูลค่ารวมกันทั งสิ นเมื อคํานวณเฉพาะผู้ออก ผู้สั งจ่าย
ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญารายนั น ไม่เกินร้อยละ 25 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
(1) ตราสารแห่งหนี ในประเทศตามข้อ 3.12.1.1 
(2) ตราสารกึ งหนี กึ งทุนตามข้อ 3.12.1.3 
(3) สัญญาซื อขายล่วงหน้า ตามข้อ 3.12.1.4 ที คู่สัญญามีอันดับความน่าเชื อถืออยู่ในอันดับที สามารถลงทุนได ้(investment
grade) 
ตราสารแห่งหนี ตาม (1) มิให้หมายความรวมถึงหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที ถูกจัดให้เป็นตราสารแห่งหนี ตามข้อ 3.12.1.1

3.13.1.5 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินที กลุ่มกิจการใดเป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้คํ้า
ประกัน หรือคู่สัญญา เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนได้ โดยมีมูลค่ารวมกันทั งสิ นของกลุ่มกิจการนั นไม่เกินอัตราอย่างใดอย่าง
หนึ งดังต่อไปนี แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า
(1) ร้อยละสามสิบของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน
(2) อัตราที คํานวณได้จากนํ้าหนักของกลุ่มกิจการดังกล่าวในตัวชี วัด (benchmark) ของกองทุนนั นรวมกับร้อยละสิบของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนนั น ทั งนี ตัวชี วัดดังกล่าวต้องเป็นดัชนีหรือองค์ประกอบของดัชนี ที มีการเผยแพร่อย่างกว้างขวาง
และสอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนั น

3.13.1.6 การลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินที บริษัทในกลุ่มกิจการใดเป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย หรือคู่สัญญา เพื อเป็นทรัพย์สินของกอง
ทุน หากทรัพย์สินดังกล่าวเป็นองค์ประกอบที ใช้ในการคํานวณตัวชี วัด (benchmark) ของกองทุนนั น บริษัทจัดการอาจลงทุน
หรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินดังกล่าวโดยมีมูลค่ารวมกันทั งสิ นเมื อคํานวณเฉพาะผู้ออก ผู้สั งจ่าย หรือคู่สัญญารายนั น ไม่เกินอัตราที 
คํานวณได้จากนํ้าหนักของทรัพย์สินดังกล่าวในตัวชี วัดรวมกับร้อยละสิบของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั งนี เฉพาะใน
กรณีที อัตราดังกล่าวสูงกว่าอัตราส่วนที กําหนดไว้ในข้อ 3.13.1.3 และข้อ 3.13.1.4 แล้วแต่กรณี
มิให้นําความในข้อ 3.13.1.3 และข้อ 3.13.1.4 มาใช้บังคับกับกรณีตามวรรคหนึ ง

3.13.1.7 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินอื นนอกเหนือจากกรณีที กําหนดไว้ในข้อ 3.13.1.2 ข้อ 3.13.1.3 และ
ข้อ 3.13.1.4 เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมตามอัตราส่วนดังต่อไปนี 
(1) การลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินดังกล่าวซึ งบุคคลใดเป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่
สัญญา ต้องมีมูลค่ารวมกันทั งสิ นเมื อคํานวณเฉพาะผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญา
รายนั น ไม่เกินร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
(2) การลงทุนในหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินตาม (1) เมื อคํานวณรวมทุกบุคคลที เป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง
ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญาแล้วต้องมีมูลค่ารวมกันทั งสิ นไม่เกินร้อยละ15 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

3.13.1.8 ในกรณีของกองทุนรวม ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมลงทุนหรือมีไว้ซึ งเงินฝาก บัตรเงินฝาก ตั วแลกเงิน หรือตั ว
สัญญาใช้เงิน ที ธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ บรรษัทตลาดรอง
สินเชื อที อยู่อาศัย หรือสถาบันการเงินที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น เป็นผู้ออกหรือคู่สัญญา เป็นจํานวนที มีมูลค่ารวมโดยเฉลี ย
ในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 45 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

อัตราส่วนตามวรรคหนึ งมิให้นํามาใช้บังคับกับกองทุนรวมที มีการกําหนดอายุโครงการตั งแต่หนึ งปีขึ นไป ทั งนี เฉพาะในระยะ
เวลาหกเดือนก่อนวันครบกําหนดอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม
ในกรณีที เงินฝากหรือตราสารแห่งหนี ที มีลักษณะคล้ายเงินฝากที กองทุนรวมลงทุนในหรือมีไว้เกินอัตราส่วนที กําหนดตามวรรค
หนึ ง ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินดังกล่าวให้มีมูลค่ารวมโดยเฉลี ยไม่เกินร้อยละ 45 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมภายในสามสิบวันนับแต่วันสิ นรอบปีบัญชีนั น ทั งนี ให้คํานวณอัตราส่วนการลงทุนหรือมีไว้ซึ ง
ทรัพย์สินดังกล่าวโดยเฉลี ยตั งแต่วันแรกของรอบปีบัญชีนั นจนถึงวันที ทรัพย์สินนั นมีมูลค่าเป็นไปตามอัตราส่วนดังกล่าว

เมื อบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ปฏิบัติตามวรรคสามแล้ว ให้บริษัทรายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมทราบภายใน
วันทําการถัดจากวันที ทรัพย์สินนั นมีมูลค่ารวมโดยเฉลี ยไม่เกินร้อยละ 45 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม เพื อให้ผู้
ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ตรวจสอบการปฏิบัติดังกล่าว ทั งนี บริษัทต้องดําเนินการให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน
รวมแจ้งให้สํานักงานทราบภายในห้าวันนับแต่วันที ได้รับรายงานจากบริษัทด้วย

หากบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถปฏิบัติตามวรรคสามได้ สํานักงานอาจสั งให้บริษัทเลิกกองทุนรวมนั น

3.13.1.9 ในกรณีที มีเหตุจําเป็นและสมควร เพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนอันเนื องมาจากปัญหาความผันผวน
(fluctuation) ของตลาดเงินและตลาดทุนในวงกว้างในรอบปีบัญชีใด บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจขอผ่อนผันต่อสํานักงาน
เพื อไม่ต้องนําการลงทุนในหรือมีไว้ซึ งเงินฝาก บัตรเงินฝาก ตั วแลกเงิน หรือตั วสัญญาใช้เงิน ในช่วงเวลาที เกิดความผันผวนดัง
กล่าวมารวมคํานวณอัตราส่วนการลงทุนตามข้อ 3.13.1.8 ได้สําหรับรอบปีบัญชีนั น

3.13.1.10 บริษัทจัดการอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ งสัญญาซื อขายล่วงหน้า ที มีวัตถุประสงค์เพื อการลดความเสี ยง (hedging)
เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนได้ โดยไม่เกินมูลค่าความเสี ยงทั งหมดที กองทุนมีอยู่

3.13.1.11 การคํานวณมูลค่าการลงทุนหรือมีไว้ซึ งสัญญาซื อขายล่วงหน้าเพื อการคํานวณอัตราส่วนการลงทุน ตามข้อ
3.13.1.2 ข้อ 3.13.1.3 และข้อ 3.13.1.4 ให้นับมูลค่าที คู่สัญญาอีกผ่ายหนึ งมีหน้าที ต้องชําระตามสัญญาซื อขายล่วงหน้า รวม
คํานวณในอัตราส่วนของบุคคลที เป็นคู่สัญญาดังกล่าว เว้นแต่กรณีที กองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้ซึ งสัญญานั น ในศูนย์ซื อขาย
สัญญาซื อขายล่วงหน้า บริษัทจัดการไม่ต้องคํานวณมูลค่าและอัตราส่วนตามที กําหนดในข้อดังกล่าว

3.13.1.12 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนได้
โดยมีมูลค่าไม่เกินร้อยละ 25 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

3.13.1.13 บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งหน่วยลงทุนและใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหน่วยลงทุนเพื อเป็น
ทรัพย์สินของกองทุนรวมได้ ไม่เกินอัตราส่วนดังต่อไปนี ทั งนี การลงทุนดังกล่าวไม่รวมถึงหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย์
(1) ลงทุนหรือมีไว้ซึ งหน่วยลงทุนและใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหน่วยลงทุนของแต่ละกองทุนรวมที บริษัทจัดการอื นเป็นผู้รับ
ผิดชอบดําเนินการ ไม่เกินร้อยละ 25 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของแต่ละกองทุนรวมที บริษัทจัดการเป็นผู้รับผิดชอบดําเนินการ
(2) ลงทุนหรือมีไว้ซึ งหน่วยลงทุนและใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหน่วยลงทุนของทุกกองทุนรวมที บริษัทจัดการอื นเป็นผู้รับผิด
ชอบดําเนินการ ไม่เกินร้อยละ 25 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของแต่ละกองทุนรวมที บริษัทจัดการเป็นผู้รับผิดชอบดําเนินการ

3.13.1.14 บริษัทจัดการอาจทําธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืนในนามกองทุนได้ โดยมีมูลค่าธุรกรรมรวมกันทั งสิ นไม่เกิน
ร้อยละ 25 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

3.13.1.15 การลงทุนในหรือมีไว้ซึ งธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืน ให้บริษัทจัดการคํานวณอัตราส่วนการลงทุนตาม
ข้อ3.13.1.3 และ 3.13.1.4 ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 
(1) ในกรณีที มูลค่ารวมของหลักทรัพย์ หรือตราสารแห่งหนี ที ซื อและที โอนมาเพื อดํารงมูลค่าธุรกรรมตามประกาศกําหนด (ถ้า
มี) ณ สิ นวันไม่น้อยกว่ามูลค่าธุรกรรม ให้นําหลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนี ดังกล่าวมาคํานวณอัตราสาวนการลงทุนเท่ากับ
มูลค่าธุรกรรม ทั งนี บริษัทจัดการไม่ต้องนําธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืนมาคํานวณอัตราส่วนการลงทุนที คู่สัญญา
(2) ในกรณีมูลค่ารวมของหลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนี ที ซื อและที โอนมาเพื อดํารงมูลค่าธุรกรรมตามประกาศกําหนด (ถ้าม)ี 
ณ สิ นวัน น้อยกว่ามูลค่าธุรกรรม ให้คํานวณอัตราส่วนการลงทุนดังต่อไปนี 
(ก) นําหลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนี ดังกล่าวมาคํานวณอัตราส่วนการลงทุนเท่ากับมูลค่าหลักทรัพย์ หรือตราสารแห่งหนี นั น
ตามราคาตลาด และ
(ข) นําธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืนมาคํานวณอัตราส่วนการลงทุนที คู่สัญญาเท่ากับส่วนต่างของมูลค่าธุรกรรมกับมูลค่า
หลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนี นั นตามราคาตลาด
(3) ในกรณีเป็นธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืนตามสัญญาที มีข้อกําหนดให้คํานวณมูลค่าหลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนี ที 
ซื อและมูลค่าธุรกรรมรวมเป็นยอดสุทธิของธุรกรรมทั งหมดที กองทุนมีอยู่กับคู่สัญญารายเดียวกัน และที สัญญากําหนดให้
สามารถบังคับชําระหนี ตามธุรกรรมใดธุรกรรมหนึ งจากหลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนี ที ซื อหรือทรัพย์สินที โอนเพื อดํารงมูลค่า
ธุรกรรมตามประกาศกําหนด (ถ้ามี) ของธุรกรรมอื นได้ ให้คํานวณอัตราส่วนการลงทุนดังนี 
(ก) ในกรณีที มูลค่ารวมของหลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนี ที ซื อและที โอนมา เพื อดํารงมูลค่าธุรกรรมตามประกาศกําหนด (ถ้า
มี) ณ สิ นวันของแต่ละธุรกรรม มีมูลค่าไม่น้อยกว่ามูลค่าธุรกรรมแต่ละธุรกรรมนั น ให้คํานวณอัตราสาวนการลงทุนตามหลัก
เกณฑ์ในข้อ (1) 
(ข) ในกรณีที มูลค่ารวมของหลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนี ที ซื อและที โอนมา เพื อดํารงมูลค่าธุรกรรมตามประกาศกําหนด(ถ้า
มี) ณ สิ นวันของแต่ละธุรกรรม มีมูลค่าน้อยกว่ามูลค่าธุรกรรมแต่ละธุรกรรม ให้คํานวณอัตราส่วนการลงทุนตามหลักเกณฑ์ใน
ข้อ (2) 
(ค) ในกรณีที บางธุรกรรมที มูลค่ารวมของหลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนี ที ซื อและที โอนมาเพื อดํารงมูลค่าธุรกรรมตามประกาศ
กําหนด (ถ้ามี) ณ สิ นวันน้อยกว่ามูลค่าธุรกรรม ให้บริษัทจัดการนําหลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนี ที ซื อของธุรกรรม ที มูลค่า
รวมของหลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนี ที ซื อและที โอนมา เพื อดํารงมูลค่าธุรกรรมตามประกาศกําหนด (ถ้าม)ี ณ สิ นวันไม่น้อย
กว่ามูลค่าธุรกรรม มาคํานวณอัตราส่วนการลงทุนเพิ มเติมเพื อชดเชยส่วนต่างของมูลค่าธุรกรรมกับมูลค่ารวมของหลักทรัพย์
หรือตราสารแห่งหนี ที ซื อและที โอนมา เพื อดํารงมูลค่าธุรกรรมตามประกาศกําหนด (ถ้ามี) ณ สิ นวันของธุรกรรมแรก ทั งนี หาก
ภายหลังการชดเชยส่วนต่างข้างต้น มูลค่าสุทธิของทุกหลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนี ที ซื อโดยมีสัญญาขายคืนยังคงน้อยกว่า
มูลค่าสุทธิของทุกธุรกรรม ให้นําธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืนมาคํานวณอัตราส่วนการลงทุนที คู่สัญญาเท่ากับส่วนต่าง
ดังกล่าว

3.13.1.16 บริษัทจัดการอาจทําธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ของกองทุนได้ โดยมีมูลค่าธุรกรรมรวมกันทั งสิ นไม่เกินร้อยละ
25 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั งนี การคํานวณมูลค่าธุรกรรมดังกล่าว ให้บริษัทจัดการคํานวณโดยใช้มูลค่าหลัก
ทรัพย์ที ให้ยืม รวมผลประโยชน์ที พึงได้รับจนถึงวันที คํานวณมูลค่าธุรกรรมดังกล่าว

ในกรณีที ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ในขณะที กองทุนเข้าทําธุรกรรม มีมูลค่าไม่เกินอัตราส่วนที กําหนดในวรรคหนึ ง หากต่อ
มาธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์นั นมีมูลค่าเกินอัตราส่วนดังกล่าวโดยมิได้เกิดจากการทําธุรกรรมเพิ มเติม บริษัทจัดการจะยังคง
มีไว้ซึ งธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ดังกล่าวต่อไปก็ได้

ให้บริษัทจัดการจัดทํารายงานโดยระบุวันที ทรัพย์สินนั นมีมูลค่าเกินอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดพร้อมสาเหตุ และส่งรายงาน
ดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมทราบภายในสามวันทําการนับแต่วันที ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์นั นมีมูลค่า
เกินอัตราส่วนที กําหนด พร้อมทั งจัดทําสําเนารายงานดังกล่าวไว้ที บริษัทจัดการเพื อให้สํานักงานสามารถตรวจสอบได้

3.13.1.17 ให้บริษัทจัดการคํานวณอัตราส่วนการลงทุนหรือมีไว้ซึ งใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิง
ไทย หน่วยลงทุนของกองทุนรวมพันธบัตรเอเชีย หรือธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 
(1) ในกรณีของใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย ให้นับมูลค่าของหลักทรัพย์อ้างอิงของใบแสดง
สิทธิดังกล่าว รวมในอัตราส่วนสําหรับหลักทรัพย์อ้างอิงดังกล่าวที กําหนดในโครงการนี โดยถือเสมือนหนึ งว่ากองทุนได้ลงทุน
หรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์อ้างอิงนั นโดยตรง ทั งนี บริษัทจัดการอาจไม่นับมูลค่าของใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที เกิดจากหลัก
ทรัพย์อ้างอิงไทยรวมในอัตราส่วนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญาที กําหนดตามข้อ 3.13.1.2 3.13.1.3 3.7.1.4
และข้อ 3.13.1.7 ก็ได้

มูลค่าของหลักทรัพย์อ้างอิงที นํามาคํานวณรวมในอัตราส่วนตามวรรคหนึ งให้มีมูลค่าเท่ากับมูลค่าใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์
ที เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทยที กองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้

(2) ในกรณีของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมพันธบัตรเอเชียบริษัทจัดการจะคํานวณอัตราส่วนการลงทุนโดยวิธีใดวิธีหนึ งดังต่อ
ไปนี 
(ก) นับมูลค่าของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมพันธบัตรเอเชียที กองทุนได้ลงทุนในหรือมีไว้ซึ งหน่วยลงทุนดังกล่าว หรือ
(ข) นับมูลค่าของทรัพย์สินที กองทุนรวมพันธบัตรเอเชียดังกล่าวลงทุนหรือมีไว้ รวมในอัตราส่วนสําหรับทรัพย์สินที กําหนดไว้
ในโครงการนี โดยถือเสมือนหนึ งว่ากองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินนั นโดยตรง
(3) ในกรณีของธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ บริษัทจัดการจะคํานวณอัตราส่วนการลงทุนใน หรือมีไว้ซึ งการให้ยืมหลักทรัพย์
โดยให้นับมูลค่าทรัพย์สินที ให้ยืมรวมในอัตราส่วนสําหรับหลักทรัพย์ที กําหนดไว้ในข้อ 3.13.1.2 3.13.1.3 3.13.1.4 และ
3.13.1.7 โดยถือเสมือนหนึ งว่ากองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์นั นอยู่ ทั งนี บริษัทจัดการอาจไม่นับรวมในอัตราส่วนที 
คํานวณตามคู่สัญญาที กําหนดตามข้อ 3.13.1.2 3.13.1.3 3.13.1.4 และ 3.13.1.7 ก็ได้

3.13.1.18 ในการคํานวณอัตราส่วนตามข้อ 3.13.1.2 และ ข้อ 3.13.1.3 ให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี รวม
ทั งเงื อนไขตามข้อ 3.13.1.18 ด้วย
(1) ในกรณีที ทรัพย์สินดังกล่าวมีผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกัน บริษัทจัดการจะคํานวณอัตราส่วนที ผู้ออก
ทรัพย์สินหรือผู้ที เป็นคู่สัญญาดังกล่าว หรือคํานวณอัตราส่วนผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกัน แล้วแต่กรณีก็ได้
(2) ในกรณีที ทรัพย์สินมีบุคคลมากกว่าหนึ งรายเป็นผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกัน บริษัทจัดการจะเลือก
คํานวณอัตราส่วนที ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกันรายใดรายหนึ งก็ได้

3.13.1.19 การคํานวณอัตราส่วนที ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกันตามข้อ 3.13.1.14 จะทําได้ต่อเมื อบุคคลดัง
กล่าวได้ทําการรับรองตลอดไป รับอาวัลทั งจํานวน สลักหลังโอนประเภทมีสิทธิไล่เบี ยโดยไม่มีข้อกําหนดลบล้างหรือจํากัด
ความรับผิดของผู้สลักหลัง หรือค้ําประกันต้นเงินและดอกเบี ยเต็มจํานวนแบบไม่มีเงื อนไข

3.13.1.20 ในกรณีที ตราสารแห่งหนี หรือ ตราสารกึ งหนี กึ งทุน ในขณะที ลงทุนหรือในขณะที ได้มาเป็นทรัพย์สินของกองทุน มี
มูลค่าไม่เกินอัตราส่วนที กําหนดข้างต้น หากต่อมาตราสารแห่งหนี หรือตราสารกึ งหนี กึ งทุนนั น มีมูลค่าเกินอัตราส่วนดังกล่าว
โดยสาเหตุถูกปรับลดอันดับความน่าเชื อถือ ให้บริษัทดําเนินการแก้ไขอัตราส่วนให้เป็นไปตามที กําหนด ภายใน 30 วันนับแต่
วันที มีการประกาศให้ทราบถึงเหตุดังกล่าว เว้นแต่ในกรณีที มีเหตุจําเป็นและสมควรโดยได้รับผ่อนผันจากสํานักงาน

3.13.1.21 ในกรณีที ทรัพย์สินในขณะที ลงทุนหรือในขณะที ได้มาเป็นทรัพย์สินของกองทุน มีมูลค่าไม่เกินอัตราส่วนที กําหนด
ข้างต้น หากต่อมามีมูลค่าเกินอัตราส่วนดังกล่าวจากการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น บริษัทจัดการจะยังคงมีไว้ซึ งทรัพย์สินดัง
กล่าวต่อไป ก็ได้ให้บริษัทจัดการจัดทํารายงานโดยระบุชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินตามวรรคหนึ ง และ
วันที ทรัพย์สินนั นมีมูลค่าเกินอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดพร้อมสาเหตุ และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกอง
ทุนรวมทราบ ภายในสามวันทําการนับแต่วันที ทรัพย์สินนั นมีมูลค่าเกินอัตราส่วนที กําหนด พร้อมทั งจัดทําสําเนารายงานดัง
กล่าวไว้ที บริษัทจัดการ เพื อให้สํานักงานสามารถตรวจสอบได้

3.13.1.22 ในกรณีที การรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นเป็นผลให้กองทุนรวมเป็นผู้ถือหุ้นที บริษัทใดเป็นผู้ออก เพื อเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนรวม เมื อรวมกันทุกกองทุนรวมที บริษัทจัดการเป็นผู้รับผิดชอบดําเนินการเกินกว่าร้อยละ 25 ของจํานวนหุ้นที 
จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของบริษัทนั น บริษัทจัดการจะดําเนินการตามประกาศที สน. 24/2552 เรื อง การลงทุนและการมีไว้
เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุน ลงวันที  28 กรกฎาคม 2552 ดังนี คือ
(1) ปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศที กําหนดให้บริษัทจัดการสามารถรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นได้
(2) งดเว้นการใช้สิทธิออกเสียงในหุ้นจํานวนที เกินอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าว เว้นแต่กรณีที มีเหตุ
จําเป็นและสมควรโดยได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน และ
(3) กรณีที เป็นหุ้นของบริษัทจดทะเบียน และการได้มาซึ งหุ้นของบริษัทดังกล่าว เป็นผลให้กองทุนได้มา หรือเป็นผู้ถือหุ้นของ
บริษัทนั นจนถึงหรือข้ามจุดที ต้องทําคําเสนอซื อ บริษัทจัดการต้องดําเนินการเพื อให้ได้รับการยกเว้นการทําคําเสนอซื อโดย
การลดสัดส่วนการถือหุ้นหรือลดการมีอํานาจควบคุม หรือยื นคําขอผ่อนผันการทําคําเสนอซื อ ตามประกาศคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื อครอบงํากิจการ ทั งนี การ
ลดสัดส่วนการถือหุ้นดังกล่าว ให้บริษัทจัดการลดสัดส่วนตามสัดส่วนของหุ้นของบริษัทจดทะเบียนที แต่ละกองทุนได้มาจาก
การรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น

3.13.1. 23 ในกรณีที ทรัพย์สินในขณะที ลงทุนหรือในขณะที ได้มาเป็นทรัพย์สินของกองทุน มีมูลค่าไม่เกินอัตราส่วนที กําหนด
ข้างต้น หากต่อมามีมูลค่าเกินอัตราส่วนดังกล่าวโดยไม่เข้าลักษณะตามข้อ 3.13.1.6 ข้อ 3.13.1.17  19 และการเกิน
อัตราส่วนดังกล่าวมิได้เกิดจากการลงทุนหรือได้ทรัพย์สินมาเพิ มเติม บริษัทจัดการจะยังคงมีไว้ซึ งทรัพย์สินดังกล่าวต่อไปก็ได้

ให้บริษัทจัดการจัดทํารายงานโดยระบุชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินตามวรรคหนึ ง และวันที ทรัพย์สินนั น
มีมูลค่าเกินอัตราส่วนที กําหนดพร้อมสาเหตุ และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ทราบภายในสามวัน
ทําการ
นับแต่วันที ทรัพย์สินนั นมีมูลค่าเกินอัตราส่วนที กําหนด พร้อมทั งจัดทําสําเนารายงานดังกล่าวไว้ที บริษัทจัดการเพื อให้สํานักงาน
สามารถตรวจสอบได้

3.13.1.24 ข้อจํากัดการลงทุนข้างต้นจะไม่นํามาบังคับใช้ในกรณีที ปรากฏเหตุตามหัวข้อ “การเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม”
และบริษัทจัดการต้องดําเนินการเพื อเลิกกองทุนตามหัวข้อ “การดําเนินการของบริษัทจัดการเมื อเลิกกองทุนรวม”

สรุปอัตราส่วนการลงทุน : 

1. Total noninvestment grade : ลงทุนไม่เกินร้อยละ 100.00 
2. Noninvestment grade company limit : ลงทุนไม่เกินร้อยละ 25.00 
3. Investment grade company limit : ลงทุนไม่เกินร้อยละ 25 
4. Financial institution company limit : ลงทุนไม่เกินร้อยละ 25 
5. Individual fund limit : ลงทุนไม่เกินร้อยละ 25.00 
6. Total fund limit : ลงทุนไม่เกินร้อยละ 25.00 

3.13.2. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นในต่างประเทศ : 

สําหรับกองทุนที มีการลงทุนหรือเข้าเป็นคู่สัญญาในต่างประเทศ ให้บริษัทจัดการลงทุนหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นเพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุน ตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดดังต่อไปนี เพิ มเติมด้วย ทั งนี อัตราส่วนที คํานวณ
ตามประเภททรัพย์สิน ข้อกําหนดในการคํานวณอัตราส่วน และการดําเนินการเมื อมีเหตุที ทําให้ไม่เป็นไปตาม
อัตราส่วน ให้เป็นไปตามที กําหนดในข้อ 3.13.1. โดยอนุโลม

3.13.2.1 บริษัทจัดการอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินดังต่อไปนี เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม โดยไม่จํากัดอัตราส่วน
(1) เงินฝากในสถาบันการเงินต่างประเทศหรือตราสารหนี ที มีลักษณะคล้ายเงินฝากในต่างประเทศตามข้อ 3.12.2.2 ที มี
วัตถุประสงค์เพื อการดําเนินงาน
(2) ตราสารภาครัฐต่างประเทศตามข้อ 3.12.2.1 (1) ที มีอันดับความน่าเชื อถืออยู่ในสองอันดับแรก หรือสัญญาซื อขายล่วง
หน้าที มีสินค้าเป็นตราสารดังกล่าว
ในกรณีของกองทุนรวมเปิด มูลค่าของตราสารภาครัฐต่างประเทศตามข้อ (2) เมื อรวมกันแล้วต้องไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่า
ตราสารนั นในแต่ละรุ่น เว้นแต่เป็นกองทุนรวมเปิดที มีการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งล่วงหน้าซึ งระบุเวลาแน่นอน
(auto redemption) 

3.13.2.2 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งตราสารภาครัฐต่างประเทศที นอกเหนือจากข้อ 3.13.2.1 (2)หรือสัญญาซื อขาย
ล่วงหน้าที มีสินค้าเป็นตราสารดังกล่าว เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนได้โดยมีมูลค่ารวมกันทั งสิ นเมื อคํานวณเฉพาะผู้ออกหรือผู้
เป็นคู่สัญญารายนั น ไม่เกินร้อยละ 35 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั งนี ให้นับรวมกับอัตราส่วนการลงทุนในประเทศ
ด้วย

ในกรณีของกองทุนรวมเปิด มูลค่าของตราสารภาครัฐต่างประเทศตามวรรคหนึ ง ต้องไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าตราสารนั นใน
แต่ละรุ่น เว้นแต่เป็นกองทุนรวมเปิดที มีการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งล่วงหน้าซึ งระบุเวลาแน่นอน (auto
redemption) 

การคํานวณอัตราส่วนตามวรรคหนึ ง ให้นับตราสารตามวรรคหนึ งและทรัพย์สินทุกประเภทที ผู้ออกหรือผู้เป็นคู่สัญญารายดัง
กล่าวเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญา ซึ งกองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินเหล่านั น
รวมในอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าวด้วย

3.13.2.3 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งเงินฝากในสถาบันการเงินต่างประเทศที มีอันดับความน่าเชื อถืออยู่ในอันดับที 
สามารถลงทุนได้ โดยมีมูลค่ารวมกันทั งสิ นเมื อคํานวณเพาะสถาบันการเงินต่างประเทศรายนั น ไม่เกินร้อยละ 25 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

การคํานวณอัตราส่วนตามวรรคหนึ ง ให้นับมูลค่าของทรัพย์สินที กองทุนลงทุนหรือมีไว้ดังต่อไปนี รวมในอัตราส่วนดังกล่าว
1. ทรัพย์สินตามข้อ 3.13.2.4 วรรคหนึ ง และข้อ3.13.2.7 (1) ที สถาบันการเงินต่างประเทศรายเดียวกันเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู ้
รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญา
2. ทรัพย์สินตามข้อ 3.13.1.3 ข้อ 3.13.2.4 และข้อ 3.13.2.7 (1) ที ธนาคารพาณิชย์ซึ งเป็นสาขาของสถาบันการเงินต่าง
ประเทศรายนั นเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญา
ในกรณีที กองทุนมีเงินฝากตามวรรคหนึ ง หรือวรรคสอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื อการดําเนินงานของกองทุน ให้นับมูลค่าของเงิน
ฝากดังกล่าวรวมในอัตราส่วนตามวรรคหนึ ง

3.13.2.4 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินดังต่อไปนี ที บุคคลใดเป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลัก
หลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญา เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนได้ โดยมีมูลค่ารวมกันทั งสิ นเมื อคํานวณเฉพาะผู้ออก ผู้สั งจ่าย
ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญารายนั น ไม่เกินร้อยละ 25 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั งนี 
ให้นับรวมกับอัตราส่วนการลงทุนในประเทศด้วย
(1) ตราสารแห่งหนี ต่างประเทศตามข้อ 3.12.2.1 
(2) หน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศตามข้อ 3.12.2.1 (3) 
(3) สัญญาซื อขายล่วงหน้า ตามข้อ 3.12.2.3 ที คู่สัญญามีอันดับความน่าเชื อถืออยู่ในอันดับที สามารถลงทุนได ้(investment
grade) 
(4) เงินฝากในสถาบันการเงินต่างประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื อการลงทุน
(5) ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิง ที มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นพันธบัตร หรือหุ้นกู้ที ไม่ใช่หุ้นกู้อนุพันธ์
ตามข้อ 13.2.2.5 ทั งนี เฉพาะที มีอันดับความน่าเชื อถืออยู่ในอันดับที สามารถลงทุนได ้(investment grade)
(6) หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และตราสารของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศ ตามข้อ 13.2.2.6

3.13.2.5 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินที กลุ่มกิจการใดเป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้คํ้า
ประกัน หรือคู่สัญญา เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนได้ โดยมีมูลค่ารวมกันทั งสิ นของกลุ่มกิจการนั นไม่เกินอัตราอย่างใดอย่าง
หนึ งดังต่อไปนี แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า
(1) ร้อยละสามสิบของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน
(2) อัตราที คํานวณได้จากนํ้าหนักของกลุ่มกิจการดังกล่าวในตัวชี วัด (benchmark) ของกองทุนนั นรวมกับร้อยละสิบของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนนั น ทั งนี ตัวชี วัดดังกล่าวต้องเป็นดัชนีหรือองค์ประกอบของดัชนี ที มีการเผยแพร่อย่างกว้างขวาง
และสอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนั น

3.13.2.6 การลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินที บริษัทในกลุ่มกิจการใดเป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย หรือคู่สัญญา เพื อเป็นทรัพย์สินของกอง
ทุน หากทรัพย์สินดังกล่าวเป็นองค์ประกอบที ใช้ในการคํานวณตัวชี วัด (benchmark) ของกองทุนนั น บริษัทจัดการอาจลงทุน
หรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินดังกล่าวโดยมีมูลค่ารวมกันทั งสิ นเมื อคํานวณเฉพาะผู้ออก ผู้สั งจ่าย หรือคู่สัญญารายนั น ไม่เกินอัตราที 
คํานวณได้จากนํ้าหนักของทรัพย์สินดังกล่าวในตัวชี วัดรวมกับร้อยละสิบของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั งนี เฉพาะใน
กรณีที อัตราดังกล่าวสูงกว่าอัตราส่วนที กําหนดไว้ในข้อ 3.13.2.2 ข้อ 3.13.2.4 และข้อ 3.13.2.7 แล้วแต่กรณี

มิให้นําความในข้อ 3.13.2.2 ข้อ 3.13.2.4 และข้อ 3.13.2.7 มาใช้บังคับกับกรณีตามวรรคหนึ ง

3.13.2.7 บริษัทจัดการอาจลงทุน หรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินอื นนอกเหนือจากกรณีที กําหนดไว้ในข้อ 3.13.2.2  3.13.2.3 และข้อ
3.13.2.4 เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมตามอัตราส่วนดังต่อไปนี 
(1) การลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินดังกล่าวซึ งบุคคลใดเป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่
สัญญา ต้องมีมูลค่ารวมกันทั งสิ นเมื อคํานวณเฉพาะผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญา
รายนั น ไม่เกินร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
(2) การลงทุนในหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินตาม (1) เมื อคํานวณรวมทุกบุคคลที เป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง
ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญาแล้วต้องมีมูลค่ารวมกันทั งสิ นไม่เกินร้อยละ15 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

3.13.2.8 ในกรณีของกองทุนรวม ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมลงทุนหรือมีไว้ซึ งเงินฝาก บัตรเงินฝาก ตั วแลกเงิน หรือตั ว
สัญญาใช้เงิน ที ธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ บรรษัทตลาดรอง
สินเชื อที อยู่อาศัย หรือสถาบันการเงินที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น หรือธนาคารต่างประเทศเป็นผู้ออกหรือคู่สัญญา เป็นจํานวน
ที มีมูลค่ารวมโดยเฉลี ยไม่เกิน ร้อยละ 45 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ในรอบระยะเวลาบัญชี หรือในรอบอายุ
ของกองทุนรวมสําหรับกองทุนรวมที มีอายุน้อยกว่า 1 ปีแล้วแต่กรณี โดยให้นับรวมเงินฝากในประเทศและต่างประเทศ ทั งนี 
ไม่ว่ากรณีใด มิให้คํานวณเงินฝากในบัญชีเงินฝากเพื อการดําเนินงานของกองทุนเข้าในอัตราส่วนดังกล่าว
อัตราส่วนตามวรรคหนึ งมิให้นํามาใช้บังคับกับกองทุนรวมที มีการกําหนดอายุโครงการตั งแต่หนึ งปีขึ นไป ทั งนี เฉพาะในระยะ
เวลาหกเดือนก่อนวันครบกําหนดอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม
ในกรณีที เงินฝากหรือตราสารแห่งหนี ที มีลักษณะคล้ายเงินฝากที กองทุนรวมลงทุนในหรือมีไว้เกินอัตราส่วนที กําหนดตามวรรค
หนึ ง ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินดังกล่าวให้มีมูลค่ารวมโดยเฉลี ยไม่เกินร้อยละ 45 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมภายในสามสิบวันนับแต่วันสิ นรอบปีบัญชีนั น ทั งนี ให้คํานวณอัตราส่วนการลงทุนหรือมีไว้ซึ ง
ทรัพย์สินดังกล่าว โดยเฉลี ยตั งแต่วันแรกของรอบปีบัญชีนั นจนถึงวันที ทรัพย์สินนั นมีมูลค่าเป็นไปตามอัตราส่วนดังกล่าว
เมื อบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ปฏิบัติตามวรรคสามแล้ว ให้บริษัทรายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมทราบภายใน
วันทําการถัดจากวันที ทรัพย์สินนั นมีมูลค่ารวมโดยเฉลี ยไม่เกินร้อยละ 45 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม เพื อให้ผู้
ดูแลผล ประโยชน์ของกองทุนรวม ตรวจสอบการปฏิบัติดังกล่าว ทั งนี บริษัทต้องดําเนินการให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน
รวมแจ้งให้สํานักงานทราบภายในห้าวันนับแต่วันที ได้รับรายงานจากบริษัทด้วย
หากบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถปฏิบัติตามวรรคสามได้ สํานักงานอาจสั งให้บริษัทเลิกกองทุนรวมนั น

3.13.2.9 ในกรณีที มีเหตุจําเป็นและสมควร เพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนอันเนื องมาจากปัญหาความผันผวน
(fluctuation) ของตลาดเงินและตลาดทุนในวงกว้างในรอบปีบัญชีใด บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจขอผ่อนผันต่อสํานักงาน
เพื อไม่ต้องนําการลงทุนในหรือมีไว้ซึ งเงินฝาก บัตรเงินฝาก ตั วแลกเงิน หรือตั วสัญญาใช้เงิน ในช่วงเวลาที เกิดความผันผวนดัง
กล่าวมารวมคํานวณอัตราส่วนการลงทุนตามข้อ 3.13.2.8 ได้สําหรับรอบปีบัญชีนั น

3.13.2.10 บริษัทจัดการอาจลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้าที มีคู่สัญญาเป็นศูนย์ซื อขายสัญญาซื อขายล่วงหน้าโดยไม่จํากัด
อัตราส่วนของคู่สัญญา

3.13.2.11 การคํานวณมูลค่าการลงทุนหรือมีไว้ซึ งสัญญาซื อขายล่วงหน้าเพื อการคํานวณอัตราส่วนการลงทุนตามข้อ 3.13.2.2
และข้อ 3.13.2.4 ให้นับมูลค่าที คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งมีหน้าที ต้องชําระตามสัญญาซื อขายล่วงหน้า รวมคํานวณในอัตราส่วนของ
บุคคลที เป็นคู่สัญญาดังกล่าว เว้นแต่กรณีที กองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้ซึ งสัญญานั น ในศูนย์ซื อขายสัญญาซื อขายล่วงหน้า
บริษัทจัดการไม่ต้องคํานวณมูลค่าและอัตราส่วนตามที กําหนดในข้อดังกล่าว

3.13.2.12 ในการคํานวณอัตราส่วนตามข้อ 3.13.2.2 และ ข้อ 3.13.2.4 ให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี รวม
ทั งเงื อนไขตามข้อ 3.13.2.13 ด้วย
(1) ในกรณีที ทรัพย์สินดังกล่าวมีผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกัน บริษัทจัดการจะคํานวณอัตราส่วนที ผู้ออก
ทรัพย์สินหรือผู้ที เป็นคู่สัญญาดังกล่าว หรือคํานวณอัตราส่วนผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกัน แล้วแต่กรณีก็ได้
(2) ในกรณีที ทรัพย์สินมีบุคคลมากกว่าหนึ งรายเป็นผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกัน บริษัทจัดการจะเลือก
คํานวณอัตราส่วนที ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกันรายใดรายหนึ งก็ได้

3.13.2.13 การคํานวณอัตราส่วนที ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกันตามข้อ 3.13.2.12 จะทําได้ต่อเมื อบุคคลดัง
กล่าวได้ทําการรับรองตลอดไป รับอาวัลทั งจํานวน สลักหลังโอนประเภทมีสิทธิไล่เบี ยโดยไม่มีข้อกําหนดลบล้างหรือจํากัด
ความรับผิดของผู้สลักหลัง หรือค้ําประกันต้นเงินและดอกเบี ยเต็มจํานวนแบบไม่มีเงื อนไข

3.13.2.14 ในกรณีที ตราสารแห่งหนี ในขณะที ลงทุนหรือในขณะที ได้มาเป็นทรัพย์สินของกองทุน มีมูลค่าไม่เกินอัตราส่วนที 
กําหนดข้างต้น หากต่อมาตราสารแห่งหนี มีมูลค่าเกินอัตราส่วนดังกล่าวโดยสาเหตุ ถูกปรับลดอันดับความน่าเชื อถือให้บริษัท
ดําเนินการแก้ไขอัตราส่วนให้เป็นไปตามที กําหนดภายใน 30 วันนับแต่วันที มีการประกาศให้ทราบถึงเหตุดังกล่าว เว้นแต่ใน
กรณีที มีเหตุจําเป็นและสมควรโดยได้รับผ่อนผันจากสํานักงาน

3.13.2.15 ในกรณีที ทรัพย์สินในขณะที ลงทุนหรือในขณะที ได้มาเป็นทรัพย์สินของกองทุน มีมูลค่าไม่เกินอัตราส่วนที กําหนด
ข้างต้น หากต่อมามีมูลค่าเกินอัตราส่วนดังกล่าวจากการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น บริษัทจัดการจะยังคงมีไว้ซึ งทรัพย์สินดัง
กล่าวต่อไปก็ได้

ให้บริษัทจัดการจัดทํารายงานโดยระบุชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินตามวรรคหนึ ง และวันที ทรัพย์สินนั น
มีมูลค่าเกินอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดพร้อมสาเหตุ และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ทราบ
ภายในสามวันทําการนับแต่วันที ทรัพย์สินนั นมีมูลค่าเกินอัตราส่วนที กําหนด พร้อมทั งจัดทําสําเนารายงานดังกล่าวไว้ ที บริษัท
จัดการเพื อให้สํานักงานสามารถตรวจสอบได้

3.13.2.16 ในกรณีที ทรัพย์สินในขณะที ลงทุนหรือในขณะที ได้มาเป็นทรัพย์สินของกองทุน มีมูลค่าไม่เกินอัตราส่วนที กําหนด
ข้างต้น หากต่อมามีมูลค่าเกินอัตราส่วนดังกล่าวโดยไม่เข้าลักษณะตาม 3.13.2.8 ข้อ 3.13.2.14 และข้อ 3.13.2.15 และการ
เกินอัตราส่วนดังกล่าวมิได้เกิดจากการลงทุนหรือได้ทรัพย์สินมาเพิ มเติม บริษัทจัดการจะยังคงมีไว้ซึ งทรัพย์สินดังกล่าวต่อไป
ก็ได้

ให้บริษัทจัดการจัดทํารายงานโดยระบุชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินตามวรรคหนึ ง และวันที ทรัพย์สินนั น
มีมูลค่าเกินอัตราส่วนที กําหนดพร้อมสาเหตุ และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ทราบภายในสามวัน
ทําการนับแต่วันที ทรัพย์สินนั นมีมูลค่าเกินอัตราส่วนที กําหนด พร้อมทั งจัดทําสําเนารายงานดังกล่าวไว้ที บริษัทจัดการเพื อให้
สํานักงานสามารถตรวจสอบได้

3.13.2.17 ข้อจํากัดการลงทุนข้างต้นจะไม่นํามาบังคับใช้ในกรณีที ปรากฏเหตุตามหัวข้อ “การเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม”
และบริษัทจัดการต้องดําเนินการเพื อเลิกกองทุนตามหัวข้อ “การดําเนินการของบริษัทจัดการเมื อเลิกกองทุนรวม”

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) : 

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.3. รายละเอียดเพิ มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : 

ไม่มี

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 โทรสาร

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

บริษัทจัดการจะเสนอขายหน่วยลงทุนในระยะเวลาเสนอขายครั งแรกที ระบุไว้ในหนังสือชี ชวน โดยเริ มตั งแต่เวลาเปิดทําการ
ของบริษัทจัดการ หรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ถึงเวลา 15.30 น.

5.2.1 การขอรับหนังสือชี ชวนและเอกสารการจองซื อ
ผู้สนใจจองซื อหน่วยลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี ชวน และ เอกสารการจองซื อได้ที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื อคืน ทุกวัน ระหว่าง เวลาทําการ

5.2.2 วิธีการเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน
ในกรณีที ไม่เคยมีบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน ผู้สนใจลงทุนต้องเปิดบัญชีดังกล่าวก่อน โดยกรอกรายละเอียดในใบคําขอเปิดบัญชีผู้
ถือหน่วยลงทุน และเอกสารที กําหนดอย่างถูกต้องและตามความเป็นจริง พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน ตามที บริษัทจัดการ
กําหนดในการเปิดบัญชีซึ งลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง

ผู้จองซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนต้องรับทราบและยินยอมที จะปฏิบัติตามเงื อนไขที กําหนดในใบคําขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน
และใบคําขอเปลี ยนแปลงข้อมูล รวมทั งเงื อนไขอื น ๆ ที บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะกําหนดต่อไป ซึ งจะติดประกาศไว้ที 
บริษัทจัดการ หรือมีจดหมายเพื อแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ ทั งนี กรณีบริษัทจัดการจะแก้ไขเปลี ยนแปลงวิธีการเปิดบัญชี
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยติดประกาศไว้ที บริษัทจัดการ และสํานักงานของผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื อคืน

5.2.3 เอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชี
1. กรณีบุคคลธรรมดา
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรประจําตัวข้าราชการ หรือสําเนาบัตรประจําตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือสําเนา
หนังสือเดินทางซึ งลงนามรับรองความถูกต้อง

2. กรณีนิติบุคคล
(1) สําเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์
(2) สําเนาหนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับ
(3) ตัวอย่างลายมือชื อผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล และเงื อนไขการลงนาม
(4) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล

ทั งนี เอกสารต่าง ๆ ต้องลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง

5.2.4 วิธีการจองซื อหน่วยลงทุน
เมื อผู้สนใจจองซื อหน่วยลงทุนมีบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน แล้ว สามารถจองซื อหน่วยลงทุนด้วยตนเองที บริษัทจัดการหรือผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ได้ตามราคาเสนอขายหน่วยลงทุนในการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก โดยกรอกใบคําสั งซื อ
หน่วยลงทุนให้ครบถ้วนพร้อมชําระเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุน โดยผู้สั งซื อจะต้องสั งซื อหน่วยลงทุนไม่ตํ่ากว่า 50,000 บาท

5.2.5 การรับชําระ และการเก็บรักษาเงินค่าซื อหน่วยลงทุน
ผู้จองซื ออาจชําระเป็นเงินสด หรือชําระเป็นเช็ค ดราฟต์ หรือวิธีอื นใด โดยการชําระเป็นเช็ค ดราฟต์ หรือวิธีอื นใดผู้จองซื อต้อง
ขีดคร่อมเฉพาะสั งจ่าย “บัญชีจองซื อหน่วยลงทุนของ บลจ.แอสเซท พลัส จํากัด” ซึ งเป็นบัญชีกระแสรายวัน ที เปิดไว้กับ
ธนาคารดังต่อไปนี ซึ งดอกเบี ยรับหรือผลประโยชน์ใดๆ ที ได้รับจากบัญชีจองซื อหน่วยลงทุนข้างต้น บริษัทจัดการจะดําเนินการ
ให้เป็นผลประโยชน์ต่อกองทุน
• ธนาคารกสิกรไทย สาขาราษฎร์บูรณะ
• ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาพระรามที  3
• ธนาคารกรุงเทพ สาขาสาทร
• ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาถนนวิทยุ
บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงเพิ มเติมบัญชีดังกล่าว โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ โดยจะติดประกาศไ
ที ที ทําการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

ทั งนี ในการชําระเงินไม่ว่าด้วยวิธีใด หากมิใช่กรณีที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิดอื นภายใต้การ
จัดการของบริษัทจัดการเพื อจองซื อหน่วยลงทุนของกองทุน บริษัทจัดการต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้ก่อนระยะเวลาเสนอ
ขายครั งแรกจะสิ นสุด

ในกรณีที ผู้จองซื อชําระเป็นเงินสด หรือวิธีอื นใดที สามารถเรียกเก็บเงินได้ทันที ผู้จองซื อสามารถจองซื อได้ภายในเวลา 15.30
น. แต่หากผู้จองซื อชําระเป็นเช็ค ดราฟต์ หรือวิธีอื นใดที ต้องส่งเรียกเก็บเงินและทราบผลในวันทําการถัดไป ผู้จองซื อต้อง
ชําระค่าซื อหน่วยลงทุนภายในเวลา 12.00 น.

การจองซื อหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื อบริษัทจัดการได้รับเงินค่าซื อหน่วยลงทุนครบตามจํานวนเงินที สั งซื อ และได้ทํา
รายการขายหน่วยลงทุนแล้ว เพื อให้บริษัทจัดการจัดสรรหน่วยลงทุน ผู้จองซื อหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกคําสั งจองซื อ
หน่วยลงทุนนั นได้เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

ในกรณีที ผู้จองซื อหน่วยลงทุนชําระเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุนเป็นเช็ค ดราฟต์ หรือวิธีอื นใดซึ งถูกปฏิเสธการจ่ายเงิน บริษัท
จัดการจะดําเนินการยกเลิกรายการจองซื อหน่วยลงทุนนั นและแจ้งให้ผู้จองซื อทราบ
บริษัทจัดการจะนําเงินที ได้รับจากการจองซื อหน่วยลงทุนนี เก็บรักษาไว้ในบัญชีเงินฝากในนาม “บัญชีจองซื อหน่วยลงทุนของ
บลจ. แอสเซท พลัส จํากัด” 

5.2.6 การจัดสรรหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื อโดยคํานวณจากจํานวนเงินที ได้รับชําระหารด้วยมูลค่าที ตราไว้ โดยจํานวน
หน่วยลงทุนที ได้รับจัดสรรจะคํานวณตามหลักสากลเป็นตัวเลขทศนิยม 5 ตําแหน่งแต่ใช้ทศนิยม 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยม
ตําแหน่งที  5 ทิ ง

กรณีที ผู้จองซื อชําระค่าจองซื อหน่วยลงทุนเป็นเช็ค ดราฟต์ ตั วแลกเงิน คําสั งจ่ายเงิน หรือวิธีอื นใด บริษัทจัดการจะจัดสรร
หน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื อหน่วยลงทุน ณ วันที บริษัทจัดการ สามารถเรียกเก็บเงินจากเช็ค ดราฟต์ ตั วแลกเงิน คําสั งจ่ายเงิน
หรือวิธีการอื นใดได้เรียบร้อยแล้ว และวันที บริษัทจัดการได้รับเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุนจะต้องอยู่ระหว่างระยะเวลาเสนอขาย
โดยบริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนตามหลักการ “จองซื อก่อนได้ก่อน” 

ในกรณีที จํานวนเงินที ระบุในใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนไม่ตรงกับจํานวนเงินที บริษัทจัดการได้รับชําระ บริษัทจัดการจะจัดสรร
หน่วยลงทุนให้ตามจํานวนเงินที ได้รับชําระเป็นเกณฑ์
ในกรณีที การจองซื อหน่วยลงทุนนั นมีผลให้จํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินจํานวนหน่วยลงทุนที ได้รับอนุมัติจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนโดยใช้หลักการ “จองซื อก่อนได้ก่อน” ตามคําสั งซื อที สามารถเรียก
เก็บเงินได้ ในกรณีที จองซื อพร้อมกัน และมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรร บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรหน่วยลงทุน
ที เหลืออยู่ให้ผู้จองซื อ ที จองซื อพร้อมกันนั นตามสัดส่วนจํานวนหน่วยลงทุนที ผู้จองซื อแต่ละรายจองซื อเข้ามา (Pro Rata)
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทั งหมดก็ได้โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้
ทราบล่วงหน้า

ในกรณีที บริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการจัดสรรหน่วยลงทุนมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือหน่วย
ลงทุน หรือต่อชื อเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะจัดสรรหรือไม่
จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทั งหมดก็ได้ โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ผู้จองซื อทราบล่วงหน้า

5.2.7 การคืนเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุน
ในกรณีที ผู้จองซื อหน่วยลงทุนในการเสนอขายครั งแรกไม่ได้รับการจัดสรรไม่ว่าทั งหมด หรือบางส่วน และ/หรือในกรณีที 
บริษัทจัดการต้องยุติโครงการจัดการเนื องจากไม่สามารถจําหน่ายให้แก่ประชาชนได้ถึง 35 ราย หรือในกรณีที มีการจัดสรร
หน่วยลงทุนให้แก่บุคคลใด หรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกินกว่าหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด
บริษัทจัดการจะแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันสิ นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุน
ครั งแรก และจะคืนเงินค่าซื อหน่วยลงทุนส่วนที ไม่ได้รับการจัดสรรพร้อมดอกเบี ย (ถ้ามี) ให้ผู้จองซื อตามวิธีการรับเงินค่าขาย
คืนหน่วยลงทุนที ผู้จองซื อระบุไว้ในใบคําขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน ภายใน 1 เดือน นับแต่วันสิ นสุดการเสนอขายหน่วย
ลงทุนครั งแรก หรือนับตั งแต่วันปิดการเสนอขายแล้วแต่กรณี เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ให้ดําเนินการโครงการจัดการต่อไปได้ หากบริษัทจัดการไม่สามารถคืนเงินพร้อมดอกเบี ย (ถ้าม)ี อันเนื องจากความผิด
พลาดของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะชําระดอกเบี ยในอัตราไม่ต่ํากว่าร้อยละเจ็ดครึ งต่อปี นับแต่วันที ครบกําหนดเวลาดัง
กล่าวข้างต้น ถึงวันที บริษัทจัดการชําระเงินค่าจองซื อคืนจนครบถ้วน

5.2.8 เงื อนไขการขายหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะปฏิเสธคําสั งซื อหากผู้ลงทุนไม่ใช่ "ผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย"

บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนภายในประเทศไทย และมีวัตถุประสงค์ที จะไม่เสนอขาย
หน่วยลงทุนของกองทุนกับหรือเพื อประโยชน์ของประเทศสหรัฐอเมริกา พลเมืองสหรัฐอเมริกา รวมถึงผู้ที มีหนังสือเดินทางของ
ประเทศสหรัฐอเมริกาหรือผู้ที มีถิ นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา หรือบุคคลซึ งโดยปกติมีถิ นที อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกอง
ทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าวและบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนซึ งจัดให้มีขึ นและดําเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา บริษัทจัดการจึงขอ
สงวนสิทธิที จะปฏิเสธหรือระงับการสั งซื อ การจัดสรร และ/หรือการโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมสําหรับผู้
ลงทุนที เป็นบุคคลอเมริกัน (US person) ดังที กล่าวมาข้างต้น เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก

ในการชําระค่าซื อหน่วยลงทุน หากมิใช่กรณีที ผู้จองซื อหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอื นที จัดตั งโดยบริษัท
จัดการเพื อจองซื อหน่วยลงทุนของกองทุนนี ผู้จองซื อจะต้องชําระค่าซื อหน่วยลงทุนด้วยเงินจนเต็มมูลค่า จะหักกลบลบหนี กับ
บริษัทจัดการไม่ได้

การจองซื อหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื อบริษัทจัดการได้รับเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวนและได้ทํารายการขายหน่วย
ลงทุนแล้ว เพื อให้บริษัทจัดการจัดสรรหน่วยลงทุนและผู้จองซื อจะไม่สามารถยกเลิกคําสั งจองซื อหน่วยลงทุนนั นได้ เว้นแต่ จะ
ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธการจองซื อตามคําสั งจองซื อหน่วยลงทุน ในกรณีที บริษัทจัดการได้
พิจารณาแล้วว่าการจองซื อในกรณีดังกล่าวมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรือต่อชื อเสียง
หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ

สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ นหลังจากนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการจองซื อหน่วยลงทุนของผู้จองซื อ
หน่วยลงทุนแล้วเท่านั น

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

 

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

บริษัทจัดการจะเสนอขายหน่วยลงทุนระหว่างการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกเท่านั น โดยจะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนภาย
หลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก

7. การรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

7.1. ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 บริษัทจัดการ

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.3. วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 รับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.4.1 บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติดังนี 

1. บริษัทจัดการจะรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติไม่เกินปีละ 4 ครั ง โดยบริษัทจัดการจะแจ้งกําหนดวันทําการรับซื อคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบทางไปรษณีย์ ภายใน 30 วันนับตั งแต่วันถัดจากวันจดทะเบียนกองทรัพย์สิน
เป็นกองทุนรวม

ทั งนี บริษัทจัดการจะรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายที มีชื อปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วย
ลงทุน ณ เวลา 8.00 น. ของวันที บริษัทจัดการกําหนดให้มีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

ในการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ บริษัทจัดการมีนโยบายที จะรับซื อคืนเป็นจํานวนเงินที จัดสรรจากเงินสดรับที ได้จาก
ดอกเบี ย และ/หรือกําไรจากเงินลงทุนของตราสารแห่งหนี หรือหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นที กองทุนลงทุน หลังหักค่าใช้จ่าย
ของกองทุน (ถ้ามี) โดยจะจัดสรรเป็นจํานวนเงินที เท่าๆ กันสําหรับแต่ละหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน กรณีที กองทุนได้รับผลกระทบจากการได้รับชําระเงิน
ตามตราสารหนี หรือหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นที กองทุนลงทุนไว้ แตกต่างไปจากเงื อนไขที กําหนด โดยบริษัทจะประกาศใ
ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบในเวปไซต์ของบริษัทจัดการ

2. สําหรับการรับซื อคืนหน่วยลงทุนงวดสุดท้าย บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติที เหลือทั งหมดของผู้
ถือหน่วยลงทุนทุกราย ณ วันครบอายุโครงการ

7.4.2  การจัดสรรเงินให้แก่ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุน
ยกเว้นในกรณีตามข้อ “การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน” หรือ “การไม่ขายหรือไม่
รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน” หรือ “การหยุดรับซื อคืนหน่วยลงทุน” บริษัทจัดการจะจัดสรร
เงินให้แก่ ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยคํานวณจากราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ณ สิ นวันที บริษัทจัดการดําเนินการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติ หากวันดังกล่าวตรงกับวันหยุดจะเลื อนเป็นวันทําการถัดไป

บริษัทจัดการจะคํานวณจํานวนหน่วยลงทุนที จะรับซื อคืนอัตโนมัติ โดยหารจํานวนเงินที จะรับซื อคืนด้วยราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการรับซื อคืนนั น ทั งนี จํานวนหน่วยลงทุนที คํานวณได้จะเป็นตัวเลขทศนิยม 4 ตําแหน่ง โดยตัด
ทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง

บริษัทจัดการจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในทะเบียนหน่วยลงทุน ในวันทําการถัดจากวันทําการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนจํานวนนั น

7.4.3 การชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน ภายใน 5 วันทําการ นับตั งแต่วันถัดจากวัน
ที ทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ในการชําระเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนให้
แก่ ผู้ถือหน่วยลงทุนตามวิธีการที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในใบคําขอเปิดบัญชี ผู้ถือหน่วยลงทุน หรือใบคําสั งขายคืนหน่วย
ลงทุน

7.4.4  เงื อนไขในการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ตกลงสั งขายคืนหน่วยลงทุน และยินยอมให้บริษัทจัดการรับซื อหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
ตามกําหนดเวลาที บริษัทจัดการกําหนด

นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก้ผู้ถือหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ ภายใน 5 วันทําการ
นับตั งแต่วันถัดจากวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมติั

การสั งขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื อบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ได้รับคําสั งขายคืนหน่วย
ลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุน และได้ทํารายการรับซื อคืนหน่วยลงทุนแล้ว

บริษัทจัดการจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในทะเบียนหน่วยลงทุนในวันทําการถัดจากวันทําการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนจํานวนนั น

7.5. ระยะเวลาในการรับซื อคืน :  ไม่เกินปีละ 4 ครั งตามที บริษัทจัดการกําหนด

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน : 

1) บริษัทจัดการจะรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติไม่เกินปีละ 4 ครั ง โดยบริษัทจัดการจะแจ้งวันที จะดําเนินการรับซื อคืน
หน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบทางไปรษณีย์ ภายใน 30 วันนับตั งแต่วันถัดจากวันจดทะเบียนกองทรัพย์สิน
เป็นกองทุนรวม
2) สําหรับการรับซื อคืนหน่วยลงทุนงวดสุดท้าย บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติที เหลือทั งหมด
ของผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย ณ วันครบอายุโครงการ

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.9. รายละเอียดเพิ มเติม : 

8. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

8.1. ช่องทางการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

 บริษัทจัดการ

8.2. รายละเอียดการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการที บริษัทจัดการ
กําหนดให้สามารถสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ เข้ากองทุนนี ระหว่างการเสนอขายครั งแรก
การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนดังกล่าวหมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนหนึ ง (กองทุนต้นทาง) เพื อซื อหน่วยลงทุนของ
อีกกองทุนหนึ ง (กองทุนปลายทาง) โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนจาก กองทุนต้นทางซึ งได้หัก
ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เพื อไปชําระค่าซื อหน่วยลงทุนกองทุนปลายทาง ในกรณีที กองทุนต้นทางใดมี
การคิดค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามระยะเวลาการถือหน่วยลงทุน การคํานวณหน่วยลงทุนที จะขายคืนจาก
กองทุนต้นทาง จะใช้เกณฑ์การคํานวณโดยระบบ “เข้าก่อน ออกก่อน (FIFO)”

9. การชําระค่ารับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน : 

กรณีบริษัทจัดการไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน และจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื นแทน บริษัทจัดการจะกําหนดขั นตอนการดําเนินการต่อไป โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานก่อน และไม่
ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ โดยขั นตอนที กําหนดดังกล่าวต้องสามารถปฏิบัติได้จริง และเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมทุกราย และบริษัทจัดการจะต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วัน

10. การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิด
ไว้แล้วได้ ในกรณีดังต่อไปนี 
(1) บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที เข้าเหตุดังต่อไปนี โดยได้รับ
ความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(ก) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล หรือ
(ข) มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าวอยู่
นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม
(2) มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้ว แต่ในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการยังไม่ได้ชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุน บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลใน
รายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาโดยราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องนั นต่างจากราคารับซื อ
คืนหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไปและคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ถูกต้อง
(3) ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการกองทุนรวมพบว่า ราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุนไม่ถูกต้องและผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
โดยราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องนั นต่างจากราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป และคิดเป็น
อัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ถูกต้อง
การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามข้อ (1) (2)หรือ (3) บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 
(1) เลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนได้ไม่เกินสิบวันทําการนับแต่วันที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนนั น เว้นแต่ได้รับ
การผ่อนผันจากสํานักงาน
(2) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื อนกําหนดการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน
ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบเรื องดังกล่าวด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน
(3) แจ้งการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน พร้อมทั งจัดส่งรายงานที แสดงเหตุผลของการเลื อน และหลักฐานการได้รับความเห็น
ชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ (1) หรือการรับรองข้อมูลของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ (2) ต่อสํานักงานโดยพลัน ทั งนี 
บริษัทจัดการกองทุนรวมจะมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดําเนินการแทนก็ได้
(4) ในระหว่างการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าว ให้บริษัท
จัดการกองทุนรวมรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั น โดยต้องชําระค่าขายคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามลําดับวันที ส่งคําสั งขายคืนก่อน
หลัง

11. การไม่ขายไม่รับซื อคืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง : 

1. บริษัทจัดการจะไม่ขายหรือไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้ว หรือจะหยุดรับคําสั งซื อหรือ
คําสั งขายคืนหน่วยลงทุนได้ เฉพาะในกรณีที กําหนดไว้ ซึ งไม่เกินกรณีดังต่อไปนี 
(1) ตลาดหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิดทําการซื อขายได้ตามปกติ
(2) บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีดังต่อไปนี โดยได้รับความเห็น
ชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(ก) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล
(ข) ไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม หรือ
(ค) มีเหตุจําเป็นอื นใดเพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
ทั งนี การไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้ว หรือการหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนตาม
(ก) (ข) หรือ (ค) ให้กระทําได้ไม่เกินหนึ งวันทําการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน
(3) กองทุนรวมได้ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี เกิดขึ น ซึ งก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อกองทุนรวมอย่างมีนัยสําคัญ
(ก) ตลาดซื อขายหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิดทําการซื อขายได้ตามปกติ ทั งนี เฉพาะในกรณีที กองทุนรวม
ลงทุนในหลักทรัพย์ที ซื อขายในตลาดซื อขายหลักทรัพย์แห่งนั นเกินกว่าร้อยละสิบของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
(ข) มีเหตุการณ์ที ทําให้ไม่สามารถแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และทําให้ไม่สามารถโอนเงินออกจากประเทศ
หรือรับโอนเงินจากต่างประเทศได้ตามปกติ หรือ
(ค) มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าวอยู่
เหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม และผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว
(4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหน่วยลงทุนที รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุน แก่ผู้ลงทุน
เฉพาะราย เนื องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังต่อไปนี 
(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั น ๆ มีส่วนเกี ยวข้องกับการกระทําดังต่อไปนี 
1. การกระทําที เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไม่
ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
2. การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือ
3. การกระทําที เป็นการปฏิบัติตามคําสั งเกี ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน โดยบุคคลผู้มีอํานาจตามกฎหมาย
(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื อทราบข้อเท็จจริงเกี ยวกับลูกค้าได้ในสาระ
สําคัญ

2. เมื อปรากฏเหตุตามข้อ 1 และบริษัทจัดการกองทุนรวมประสงค์จะไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อ
หรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมปฏิบัติดังต่อไปนี 
(1) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุน
โดยพลัน และหากเป็นเหตุตาม ข้อ 1(1) (2) หรือ (3) ให้เปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการ
หยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลันด้วย
(2) รายงานการไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือการหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนพร้อมทั งแสดง
เหตุผล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทุนรวมเปิดนั นให้สํานักงานทราบโดยพลัน
(3) ในกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนหรือหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
ตามข้อ 1(1) (2) และ (3) เกินหนึ งวันทําการให้บริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการดังต่อไปนี ก่อนการเปิดรับคําสั งซื อหรือคํา
สั งขายคืนหน่วยลงทุน
(ก) รายงานการเปิดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนรวมเปิด ณ วันทําการ
สุดท้ายก่อนวันรายงานนั นให้สํานักงานทราบภายในวันทําการก่อนวันเปิดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
(ข) แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเปิดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน
ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการเปิดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนด้วย
วิธีการใด ๆ โดยพลัน

3. บริษัทจัดการจะหยุดการขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้วหรือหยุดรับคําสั งซื อ
หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง โดยราคาขายหน่วย
ลงทุนที ไม่ถูกต้องนั นต่างจากราคาขายหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไปและคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของ
ราคาขายหน่วยลงทุนที ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงาน
การชดเชยราคา ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการ
หยุดขายหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการหยุดรับคําสั งซื อหน่วย
ลงทุนด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน

12. การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

เพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือในกรณีที มีความจําเป็นเพื อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของ
ประเทศ หรือเพื อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศให้บริษัทจัดการหยุด
รับคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดได้เป็นการชั วคราวตามระยะเวลาที เห็นสมควร แต่
รวมแล้วต้องไม่เกิน 20 วันทําการติดต่อกัน เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ขยายระยะเวลาหยุด
รับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกไปได้

13. เงือนไขและข้อจํากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะปฏิเสธคําสั งโอนหน่วยลงทุนหากผู้ลงทุนไม่ใช่ "ผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย" 

บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนภายในประเทศไทย และมีวัตถุประสงค์ที จะไม่เสนอขาย
หน่วยลงทุนของกองทุนกับหรือเพื อประโยชน์ของประเทศสหรัฐอเมริกา พลเมืองสหรัฐอเมริกา รวมถึงผู้ที มีหนังสือเดินทางของ
ประเทศสหรัฐอเมริกาหรือผู้ที มีถิ นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา หรือบุคคลซึ งโดยปกติมีถิ นที อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกอง
ทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าวและบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนซึ งจัดให้มีขึ นและดําเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา บริษัทจัดการจึงขอ
สงวนสิทธิที จะปฏิเสธหรือระงับการสั งซื อ การจัดสรร และ/หรือการโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมสําหรับผู้ลงทุน
ที เป็นบุคคลอเมริกัน (US person) ดังที กล่าวมาข้างต้น เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะไม่จัดสรร และ/หรือปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุนที จะทําให้การถือหน่วยลงทุนเกินข้อจํากัดการถือ
หน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและ
หน้าที ของบริษัทจัดการ

ข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน
ในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัทจัดการมีข้อยกเว้นได้ในกรณีดังต่อไปนี 

(1)  กรณียกเว้นให้ถือหน่วยลงทุนได้โดยไม่จํากัดสัดส่วนสําหรับผู้ถือหน่วยลงทุนดังต่อไปนี 

(ก)  กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ

(ข)  กองทุนประกันสังคม

(ค)  กองทุนการออมแห่งชาติ

(ง)  กองทุนบําเหน็จบํานาญแห่งชาติ

(จ)  กองทุนสํารองเลี ยงชีพ

(ฉ)  กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป

(ช)  กองทุนต่างประเทศที มีลักษณะตาม (ก) ถึง (ฉ)

(ซ)  กองทุนอื นใดที มีลักษณะทํานองเดียวกับกองทุนตาม (ก) ถึง (ฉ)

(ฌ)  นิติบุคคลที จัดตั งขึ นตามกฎหมายไทยนอกเหนือจาก  (ก)  ถึง  (ฉ)  ซึ งไม่อยู่ภายใต้บังคับต้องเสียภาษีเงินไ
นิติบุคคล เช่น ธนาคารออมสิน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มูลนิธิ หรือวัด เป็นต้น

(ญ) บุคคลอื นที ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงานเมื อมีเหตุจําเป็นและสมควร

(2) กรณียกเว้นให้โดยผ่อนคลายสัดส่วนการถือหน่วยลงทุน หรือเมื อเป็นไปตามเงื อนไข ซึ งได้แก่กรณีดังต่อไปนี 

(ก)  กรณีที เป็นการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมอีทีเอฟโดยผู้ลงทุนรายใหญ่และผู้ดูแลสภาพคล่องที ได้รับการแต่ง
ตั งจากบริษัทจัดการ อาจถือหน่วยลงทุนได้โดยไม่จํากัดสัดส่วน ทั งนี เฉพาะในช่วงระยะเวลาตั งแต่วันจดทะเบียน
กองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมจนถึงวันที ครบกําหนดหนึ งปีนับแต่วันที เริ มซื อขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟ
ดังกล่าวในตลาดรอง

(ข)  กรณีของกองทุนรวมที มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนตามอัตราผลประโยชน์ตอบแทนที ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับ
จากการลงทุนในหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจถือหน่วยลงทุนเกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะ
กรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัท
จัดการได้ไม่เกินสัดส่วนที ระบุไว้ในโครงการ ทั งนี เมื อได้รับการผ่อนผันจากสํานักงานตามเหตุจําเป็นและสมควร

(ค)   กรณีที มีเหตุจําเป็นและสมควรอื นใด ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจถือหน่วยลงทุนเกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนตาม
ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและ
หน้าที ของบริษัทจัดการได้แต่ไม่เกินร้อยละห้าสิบของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด โดยได้รับการ
ผ่อนผันจากสํานักงาน ทั งนี ในการผ่อนผันดังกล่าว ให้สํานักงานพิจารณาถึงประโยชน์โดยรวมของผู้ถือหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมดังกล่าวเป็นสําคัญ

14. การจ่ายเงินปันผล : 

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่าย

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : 

14.3. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที ประมาณการได้ที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด) : 

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) : 
ประมาณการค่าธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่าใช้จ่ายทั งหมดข้างต้น ไม่เกินร้อยละ 4.00 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิถัวเฉลี ย (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ ม) 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนทั งหมดไม่เกินร้อยละ 4.00 ต่อปีของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิถัวเฉลี ย (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ ม)

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวม : 

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
อัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วันที คํานวณ *

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
อัตราไม่เกินร้อยละ 0.07 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วันที คํานวณ *

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
อัตราไม่เกินร้อยละ 1.50 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วันที คํานวณ *

15.2.4. ค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการลงทุน : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่าย : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
(1) ค่าใช้จ่ายเพื อวัตถุประสงค์ในการเสนอขายครั งแรกจะจ่ายตามจํานวนที จ่ายจริง โดยทางบัญชีจะตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ของกองทุนเฉลี ยเท่ากันทุกวัน ตลอดอายุโครงการ ได้แก่
(ก) ค่าใช้จ่ายในการจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ การจัดอบรมเผยแพร่ความรู้ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด การส่งเสริมการขาย
ตลอดจนการสัมมนาแนะนํากองทุน ตามที จ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 0.50 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ
(ข) ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที เกี ยวข้องในการจัดตั งกองทุน และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามกฎหมาย
ก.ล.ต.
(2) ค่าใช้จ่ายเพื อการดําเนินงานของกองทุนที เรียกเก็บตามจํานวนที จ่ายจริง โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาตัดจ่ายทั งจํานวน
หรือทยอยตัดจ่ายตามระยะเวลาการใช้งานของค่าใช้จ่ายนั น ได้แก่
(ก) ค่าใช้จ่ายในการจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าสื อโฆษณาประชาสัมพันธ์ การจัดอบรมเผยแพร่ความรู้ ค่าใช้จ่ายด้านการ
ตลาด การส่งเสริมการขายตลอดจนการสัมมนาแนะนํากองทุน ตามที จ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 0.50 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุน
(ข) ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี ค่าที ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามคําสั ง หรือตามกฎหมาย หรือ
ประกาศของสมาคม
(ค) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์และจัดส่งใบแจ้งผลการจัดสรรหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการจัดทําและจัดพิมพ์ ใบคําขอเปิดบัญชี ผู้ถือ
หน่วยลงทุน ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน ใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน เอกสารที เกี ยวข้อง ค่าจัดทําจัดพิมพ์ และจัดส่งหนังสือบอก
กล่าวรายงานต่าง ๆ สาส์นถึงผู้ถือหน่วยลงทุน
(ง) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งเอกสารที เกี ยวกับการแก้ไขเปลี ยนแปลงโครงการ ค่าใช้จ่ายในการลงประกาศในหนังสือพิมพ์
การจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามกฎหมาย ก.ล.ต.
(จ) ค่าจัดทํา ค่าพิมพ์และจัดส่งหนังสือชี ชวนและรายงานประจําปีถึงผู้ถือหน่วยลงทุน
(ฉ) ค่าแปลเอกสารที เกี ยวกับการดําเนินงานของกองทุนเป็นภาษาต่างประเทศ
(ช) ค่าเอกสารทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าเอกสารการลงบัญชีกองทุน
(ซ) ค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) ในการดําเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติหน้าที หรือเรียกค่าสินไหม
ทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการเพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายเพื อรักษาสิทธิของกองทุน ค่าใช้จ่ายในการติดตามหนี ของกองทุน
(ฌ) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระหนี เป็นทรัพย์สินอื นแทนการชําระหนี ด้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนี 
ค่าธรรมเนียมศาล ค่าธรรมเนียมทนายความ ค่าใช้จ่ายในด้านนิติกรรม ค่าประเมินราคา ค่าจดจํานอง ค่าปลดจํานอง ค่าจัด
พิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่าย หรือค่าธรรมเนียมอื นใดที เกี ยวข้องกับทางราชการ ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการรับชําระหนี เป็นทรัพย์สิน
อื นแทนการชําระหนี ด้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนี ค่าใช้จ่ายด้านภาษี ค่าทําประกันภัยดูแล และเก็บรักษาตลอดจน ค่าใช้จ่าย
ในการจําหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สินดังกล่าว
(ญ) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
(ฎ) ค่าธรรมเนียมธนาคารต่าง ๆ ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าประกาศในหนังสือพิมพ์ ค่า
ไปรษณียากรสําหรับหนังสือโต้ตอบกับผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าพาหนะ ค่าใช้จ่ายในการสื อสารโต้ตอบโดยวิธีอื นที มิใช่ทาง
ไปรษณีย์
(ฏ) ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการชําระบัญชีและเลิกกองทุน
(ฐ) ค่าใช้จ่ายที เกิดขึ นจากการติดตามทวงถาม หรือการดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใด ของกองทุนรวม
การคิดค่าใช้จ่ายตาม (1) และ (2) จะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที กําหนดโดยสมาคมนักบัญชี และผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
แห่งประเทศไทย
(3) ค่าธรรมเนียมที เกี ยวกับการซื อหลักทรัพย์ ซึ งจะรวมอยู่ในต้นทุนของค่าซื อหลักทรัพย์เมื อมีการซื อหลักทรัพย์และค่า
ธรรมเนียมที เกี ยวกับการขายหลักทรัพย์จะถูกหักจากค่าขายหลักทรัพย์เมื อมีการขายหลักทรัพย์ ได้แก่
(ก) ค่าอากรแสตมป์
(ข) ค่าธรรมเนียมหรือค่านายหน้าการซื อขายหลักทรัพย์
(ค) ค่าใช้จ่ายอื น ๆ (ถ้ามี) 
(4) ค่าใช้จ่ายที อาจเกิดขึ นจากการลงทุนในต่างประเทศ เช่น ค่าธรรมเนียมการทํารายการซื อ ขาย รับมอบ ส่งมอบทรัพย์สิน
ในต่างประเทศ (Transaction Fee) อากรแสตมป์ และภาษีต่างๆที เกี ยวข้อง ค่าใช้จ่าย หรือค่าธรรมเนียมที ต้องจ่ายตามข้อ
กําหนด หรือกฎหมายของประเทศที กองทุนไปลงทุน ตลอดจนค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้องกับการติดต่อประสานงานกับผู้จัดการ
กองทุนในต่างประเทศ เช่น ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าโทรสารทางไกล เป็นต้น (ถ้ามี) ตามที จ่ายจริง
(5) ค่าใช้จ่ายเกี ยวกับการเก็บรักษาทรัพย์สินในต่างประเทศ (ถ้ามี) นอกเหนือจาก ”ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี”
ตามที จ่ายจริง โดยจะไม่เกินร้อยละ 0.15 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
(6) ค่าใช้จ่ายในการประกันความเสี ยงจากอัตราแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศ หรืออัตราดอกเบี ย (ถ้าม)ี ตามที จ่ายจริง
(7) ใช้จ่ายที เกิดจากการผิดนัดชําระราคา (Failed Trade) 
(8) ค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้อง กับการจัดการกองทุนซึ งมิได้ระบุไว้ในข้อ 23.2 (ถ้ามี) โดยบริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากกองทุนตาม
จํานวนเงินและเวลาที เกิดค่าใช้จ่ายนั นจริง ทั งนี การเรียกเก็บค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะไม่เกินร้อยละ 0.01 ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนโดยบริษัทจัดการจะเป็นผู้รับผิดชอบส่วนที เกินกว่าอัตราที กําหนด

ในกรณีที มีค่าใช้จ่ายตามข้อ (8) บริษัทจัดการจะเปิดเผยแยกเป็นรายการอย่างชัดเจนในหนังสือชี ชวนฉบับข้อมูลสําคัญที ผ ู ้
ลงทุนควรทราบและในรายงานประจําปี ซึ งบริษัทจัดการ จัดทําเมื อสิ นรอบระยะเวลาบัญชีแต่ละปี

ค่าใช้จ่ายตามข้อ (1) และข้อ (2) จะถูกเปิดเผยเป็นยอดรวมของค่าใช้จ่าย ปรากฎในรายการค่าใช้จ่าย การดําเนินงานในงบ
กําไรขาดทุน ของกองทุนซึ งเป็นส่วนหนึ งของรายงานประจําปี

ทั งนี ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั งหมดของกองทุนจะบวกด้วยภาษีมูลค่าเพิ มและภาษีอื นใดในทํานองเดียวกัน

อย่างไรก็ตาม หากมีการเปลี ยนแปลงเกี ยวกับภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดในทํานองเดียวกัน บริษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงการรับรู้ภาษีต่าง ๆ ดังกล่าวโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

15.3. ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Frontend Fee) : มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ไม่เกินร้อยละ 1 ของมูลค่าหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจเก็บค่าธรรมเนียมการขายจากผู้สั งซื อหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มใน
อัตราที ไม่เท่ากัน

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (Backend Fee) : ไม่มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 

15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) : มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
คิดเช่นเดียวกับการคิดค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน โดยอาจคิดค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนแต่ละกลุ่มมนอัตราที ไม่เท่ากัน

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ในอัตรา 50 บาท ต่อรายการ โดยผู้โอนจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวในวันที ยื นคําขอโอนหน่วยลงทุน

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนขอให้บริษัทจัดการออกใบหน่วยลงทุน ทั งนี ภายใต้เงื อนไขข้อ 14.2 หรือขอให้ออกเอกสารแสดงสิทธิ
แทนฉบับเดิมที สูญหาย บริษัทจัดการจะคิดค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนในอัตรา 50 บาท ต่อ 1
ฉบับ

15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
1. ค่าธรรมเนียมการทํารายการซื อขายหน่วยลงทุนตามอัตราที ธนาคารพาณิชย์กําหนด (ถ้ามี)
2. ค่าธรรมเนียมการโอนเงินเพื อซื อหน่วยลงทุนหรือการโอนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือค่าธรรมเนียมการหักเงินจากบัญชีผู้
ซื อหน่วยลงทุน ตามอัตราที ธนาคารพาณิชย์กําหนด (ถ้ามี)
บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าใช้จ่ายอื นๆจากผู้ถือหน่วยลงทุนที ขอให้บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนดําเนินการให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือจากกรณีปกติ ที บริษัทจัดการดําเนินการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย เช่น ค่าใช้จ่ายในการจด
แจ้งจํานํากับนายทะเบียน ค่าแก้ไขเปลี ยนแปลงข้อมูลในทะเบียน เป็นต้น ทั งนี บริษัทจัดการจะคิดค่าธรรมเนียมการดําเนิน
การให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นกรณีพิเศษ ในอัตราไม่เกิน 75 บาท ต่อ 1 รายการ

15.4. วิธีการคํานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม : 

* บริษัทจัดการจะคํานวณค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วย
ลงทุน ทุกวันที มีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิโดยใช้มูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่า
ธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วันที คํานวณ นั นเป็น
ฐานในการคํานวณค่าธรรมเนียม โดยค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะบวกด้วยภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื นใดใน
ทํานองเดียวกัน (ถ้ามี) และบริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการ, ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน เป็นราย
3 เดือน และค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ เป็นรายเดือน

ทั งนี การตัดค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที กําหนดโดยสมาคมบริษัทนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
แห่งประเทศไทยและหากมีการเปลี ยนแปลงเกี ยวกับภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื นใดในทํานองเดียวกัน บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงการรับรู้ภาษีต่าง ๆ ดังกล่าวโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

15.5. การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย : 

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายโดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ โดยบริษัทจะ
ดําเนินการดังต่อไปนี 

1. กรณีเพิ มอัตราค่าธรรมเนียม หรืออัตราค่าใช้จ่ายที บริษัทจัดการได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนและหรือจากกองทุน บริษัท
จัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วันโดยจะติดประกาศที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการและ
ที ทําการทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับเป็นเวลา 3
วันติดต่อกัน ทั งนี การเพิ มอัตราค่าธรรมเนียมหรืออัตราค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะต้องไม่เกินร้อยละ 5 ของอัตราค่าธรรมเนียมหรือ
อัตราค่าใช้จ่ายภายในรอบระยะเวลา 1 ปี

2. กรณีที บริษัทจัดการจะลดค่าธรรมเนียมหรืออัตราค่าใช้จ่าย บริษัทจัดการจะปิดประกาศไว้ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ
และที ทําการทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ทั งนี การเปลี ยนแปลงดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการต้องแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับตั งแต่
วันเปลี ยนแปลง กรณีที สมาคม คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือหน่วยงานที เกี ยวข้องมีการ
เปลี ยนแปลงหลักเกณฑ์ในการตัดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมตามที ระบุเป็นอย่างอื นในอนาคต บริษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงวิธีการตัดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ที บังคับใช้ใหม่ โดยถือว่าได้รับมติจากผู้
ถือหน่วยลงทุนแล้ว

15.6. หมายเหตุ : 

16. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.1. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน : ในประเทศ

16.2. เงื อนไขพิเศษ : 

1. บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกําหนด
ทั งนี กรณีที กองทุนมีการลงทุนในทรัพย์สินต่างประเทศบริษัทจัดการจะใช้อัตราแลกเปลี ยนที เหมาะสม ภายใต้ความเห็นชอบ
ของผู้ดูแลผลประโยชน์ ซึ งเป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือประกาศของสมาคมบริษัทจัดการลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคํานวณ
ทรัพย์สินสุทธิส่วนที ลงทุนในต่างประเทศ
2. บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี 
(2.1) คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการ
(2.2) คํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ทั งนี ให้ใช้มูลค่าหน่วย
ลงทุนของสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาดังกล่าว
(2.3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังต่อไปนี 
(ก) วันทําการก่อนวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศภายในวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด
(ข) วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศภายในวันทําการถัดไป
(ค) วันทําการสุดท้ายของแต่ละเดือน โดยให้ประกาศภายในวันทําการถัดไป ทั งนี เฉพาะในกรณีที กองทุนรวมกําหนดวัน
ทําการซื อขายหน่วยลงทุนแต่ละครั งห่างกันยาวกว่าหนึ งเดือน
(ง) วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล โดยให้ประกาศภายในวันทําการถัดไป
ความใน (ก) มิให้นํามาใช้บังคับกับกองทุนรวมเปิดที ซื อขายหน่วยลงทุนทุกวันทําการ และกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภท
สถาบัน
(4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศ
ภายในวันทําการถัดไป
การประกาศมูลค่าและราคาตามวรรคหนึ ง (3) และ (4) ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมปฏิบัติดังต่อไปนี 
(1) ใช้ตัวเลขทศนิยมตามที กําหนดไว้ในข้อ 3. และต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(2) ดําเนินการด้วยวิธีการใด ๆ เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที เหมาะสม เช่น การประกาศทางหนังสือพิมพ์
หรือการประกาศทางเว็บไซต์ เป็นต้น และภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้ และ
(3) จัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวม และสถานที ทุกแห่งที ผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซื อคืนหน่วยลงทุนใช้ซื อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการกองทุนรวม
จะจัดให้มีข้อมูลดังกล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้

ในกรณีที มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดไม่ถูกต้อง บริษัทจัดการจะดําเนิน
การตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศกําหนด

3. การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือจํานวนหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมเปิด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
(3.1) คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยม ตามหลัก
สากล
(3.2) คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลัก
สากล สําหรับมูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณ ราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมตําแหน่ง
ที  4 ขึ น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตําแหน่ง
ที  5 ทิ ง
(3.3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (3.2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหน่ง โดยตัดทศนิยม
ตําแหน่งที  5 ทิ ง และประกาศราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ตามที คํานวณได้ใน (3.2) 
(3.4) คํานวณจํานวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล แต่จะ ใช ้
ผลลัพธ์เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตําแหน่ง โดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
ในกรณีที มีผลประโยชน์เกิดขึ นจากการคํานวณตาม (3.1) ถึง (3.4) บริษัทจัดการจะนําผลประโยชน์นั นรวมเข้าเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนรวมเปิด

16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : 

ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการที www.assetfund.co.th
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะประกาศ โดยช่องทางอื นใดที เหมาะสม โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
และบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน

16.4. หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

1.ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องน้อยกว่าหนึ งสตางค์ หรือต่างจากราคาหน่วยลงทุน
ที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป แต่ไม่ถึงร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง บริษัทจัดการจะจัดทําและส่งรายงานให้
ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบถึงความผิดพลาดภายใน 7 วันทําการนับแต่วันที พบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และจัดให้มีสําเนา
รายงานดังกล่าวไว้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการเพื อให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้ โดยรายงานดัง
กล่าวจะมีรายการอย่างน้อย ดังต่อไปนี 
(1) ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง
(2) ราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง
(3) สาเหตุที ทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
(4) มาตรการป้องกันเพื อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง ทั งนี เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจาก
ปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือ
ศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง
ในกรณีที เหตุของความผิดพลาดซึ งทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามวรรคหนึ งมีผลต่อเนื องต่อการคํานวณราคาหน่วย
ลงทุนครั งต่อไป เช่น การกําหนดอัตราดอกเบี ยผิดพลาด เป็นต้น บริษัทจัดการจะแก้ไขราคาหน่วยลงทุนให้ถูกต้องนับแต่วันที 
บริษัทจัดการพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องด้วย

2.ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราตั งแต่
ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง บริษัทจัดการจะคํานวณราคาหน่วยลงทุนย้อนหลังนับแต่วันที พบราคาหน่วยลงทุน
ไม่ถูกต้องจนถึงวันที ราคาหน่วยลงทุนถูกต้อง และดําเนินการดังต่อไปนี เฉพาะวันที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องต่างจากราคา
หน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราส่วนตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง

(1) จัดทํารายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาให้เสร็จสิ นภายในวันทําการถัดจากวันที พบว่าราคาหน่วย
ลงทุนนั นไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ภายในวันทําการถัดจากวันที คํานวณราคาหน่วยลงทุนเสร็จ
สิ น เพื อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าวภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการส่งรายงานให้ผู้ดูแล
ผลประโยชน์ ทั งนี รายงานดังกล่าวจะมีรายการอย่างน้อยดังต่อไปนี 
(ก) ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง
(ข) ราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง
(ค) สาเหตุที ทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
(ง) การดําเนินการของบริษัทจัดการเมื อพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
ทั งนี บริษัทจัดการจะจัดให้มีสําเนารายงานตาม (1) ไว ้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการ เพื อให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
สามารถตรวจสอบได้
(2) แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนที ถุกต้องภายในวันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาตาม (1)
(3) ประกาศชื อกองทุนรวมที มีการแก้ไขราคาตาม (2) และวัน เดือน ปีที มีการแก้ไขราคาตาม (2)ในหนังสือพิมพ์รายวันอย่าง
น้อยหนึ งฉบับภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว
(4) ชดเชยราคาให้แล้วเสร็จและแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที ได้ซื อหรือขายคืนหน่วยลงทุน
ในช่วงระยะเวลาที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องทราบถึงการแก้ไขราคาตาม (2) และการชดเชยราคา ภายใน 5 วันทําการนับแต่
วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว
(5) จัดทํารายงานมาตรการป้องกันเพื อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าว พร้อมทั งสําเนารายงานการ
แก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาที จัดทําตาม (1) ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 7 วันทําการนับ
แต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคานั น เว้นแต่ในกรณีที 
ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ บริษัทจัดการจะไม่ส่งรายงานมาตรการป้องกัน
ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่จะส่งสําเนาเอกสารที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่าการที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมี
สาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้แทน

3. ในการชดเชยราคาตามข้อ 2 (4) บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี 
(1) กรณีราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องตํ่ากว่าราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง (understate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี 
(ก) กรณีที เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับ
ส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องหากปรากฏว่าผู้ซื อหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลือ
อยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จะต้องลด บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวน
เท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วยลงทุนที เหลืออยู่นั นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับ
ส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื อชดเชยราคาให้แก่กองทุนเปิด เว้นแต่การที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมา
จากปัจจัยภายนอกที 
ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื อขายหลัก
ทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว
(ข) กรณีที เป็นการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่า
เท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับ
ส่วนต่างของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน แต่หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่
บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน
(2) กรณีราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องสูงกว่าราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง (overstate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี 
(ก) กรณีที เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับ
ส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่าง
ของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุน
(ข) กรณีที เป็นการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่า
เท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องหากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วย
ลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จะต้องลด บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการ
เองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วยลงทุนที เหลืออยู่นั นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็น
จํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื อชดเชยราคาให้แก่กองทุนเปิด เว้นแต่การที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูก
ต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว
ในกรณีที บริษัทจัดการต้องชดเชยราคาเป็นเงินให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนรายใดมีมูลค่าไม่ถึงหนึ งร้อย
บาท บริษัทจัดการอาจนําเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที มีการจ่ายเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุน แต่ถ้าบุคคลดังกล่าว
ไม่มีสถานะเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจัดการจะชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาการจ่ายเงินของกองทุนเปิดเพื อชดเชย
ราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนตาม (1) (ข) หรือผู้ซื อหน่วยลงทุนตาม 2(ก) บริษัทจัดการอาจจ่ายเงินของบริษัทจัดการเอง
แทนกองทุนเปิดก็ได้

4. บริษัทจัดการจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที เกิดขึ นจากราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง เช่น ค่าใช้จ่ายในการประกาศการแก้ไข
ราคาตามข้อ 2(3) ในหนังสือพิมพ์ ค่าออกเช็ค ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเงินชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุนและผู้ขายคืน
หน่วยลงทุน เป็นต้น เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้

17. ชื อผู้เกี ยวข้อง : 

17.1. ชื อบริษัทจัดการ : 

ชื อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนแอสเซท พลัส จํากัด

17.2. ชื อผู้ดูแลผลประโยชน์ : 

ชื อ : ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)

17.3. ชื อผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : 

ไม่มี

17.4. ชื อของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : 

ชื อ :

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

17.5. ที ปรึกษา : 

17.5.1. ชื อที ปรึกษาการลงทุน : 

ชื อ :

17.5.2. ชื อที ปรึกษากองทุน : 

17.6. ผู้สอบบัญช ี: 

ชื อ : นาย ประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์

ชื อ : นาย เทอดทอง เทพมังกร

ชื อ : นางสาว ชมภูนุช แซ่แต้

ชื อ : นาย ไกรสิทธิ ศิลปมงคลกุล

รายละเอียดเพิ มเติม (ผู้สอบบัญช)ี : 

หรือบุคคลอื นที ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี โดยบริษัทจัดการจะแจังให้สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

17.7. การแต่งตั งคณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : 

18. รอบระยะเวลาบัญชีประจําปีของกองทุนรวม : 

18.1. วันที สิ นสุดรอบบัญช ี: วันที เดือน

18.2. วันที สิ นสุดรอบบัญชีครั งแรก : วันที 

18.3. รายละเอียดเพิ มเติม : 

ประมาณ 12 เดือนนับจากวันที จดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม

ทั งนี บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะขยายรอบระยะเวลาบัญชีสุดท้ายของกองทุนให้สิ นสุด ณ วันเลิกกองทุนได้ โดยรอบระยะ
เวลาบัญชีดังกล่าวจะไม่เกิน 15 เดือน ซึ งบริษัทจัดการจะจัดทํางบการเงินเพียงรอบเดียว ณ วันเลิกกองทุน

19. การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ :

19.1 การแก้ไขเพิ มเติมโครงการตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากปรากฏว่ามติของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่เกินร้อยละห้า
สิบห้าของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของโครงการ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมส่งเอกสารหลักฐานเกี ยวกับ
การขอมติและการนับมติไปยังผู้ดูแลผลประโยชน์ เพื อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองผลการนับมตินั น

มติของผู้ถือหน่วยลงทุนตามวรรคหนึ ง หมายความว่า มติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุน
รวมกันเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของโครงการ

19.2 ในกรณีที กองทุนรวมใดมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนนอกจากจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลัก
เกณฑ์เกี ยวกับการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนที กําหนดไว้ในข้อผูกพัน หรือที กําหนดไว้ในมาตรา 129 หรือตามที กําหนดใน
ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที ของ
บริษัทจัดการ การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์เพิ มเติมดังต่อไปนี ด้วย

(1) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้รับผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนไม่
เท่ากัน ให้ได้รับมติผู้ถือหน่วยลงทุนที ถือหน่วยลงทุนชนิดที ได้รับผลกระทบเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิด

(2) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใด ให้ได้รับมติผู้ถือหน่วยลงทุนที ถือ
หน่วยลงทุนชนิดที ได้รับผลกระทบเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิด

(3) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ งให้ได้รับมติผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดที ได้รับผลกระ
ทบเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนชนิดนั น

19.3 ในกรณีที การแก้ไขเพิ มเติมโครงการหรือวิธีการจัดการได้กระทําตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะแจ้งให้
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับตั งแต่วันถัดจากวันที ได้มีมติแก้ไขและแจ้งการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ
จัดการกองทุนรวมหรือวิธีการจัดการไปยังผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายและจะประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ
ภายใน 15 วันนับตั งแต่วันถัดจากวันที ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือวันที ได้มีมติให้แก้ไขเพิ ม
เติม แล้วแต่กรณี

เว้นแต่กฎหมาย ก.ล.ต. กําหนดเป็นอย่างอื น ในการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนหรือแก้ไขวิธีจัดการ หากมิได้กระทํา
ตามมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที 
จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของโครงการจัดการกองทุนรวม จะต้องได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมติดังกล่าว ให้เป็นไปตามข้อกําหนดในข้อ
ผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การขอมติเพื อแก้ไขเพิ มเติมโครงการเป็นไปตามที กําหนดไว้
ในมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

19.4 ในการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ หากไม่สามารถดําเนินการตามมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ เนื องจากข้อ
จํากัดในการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการ
ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการอาจดําเนินการขอรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ตามแนวทางที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดได้

หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมติดังกล่าว ให้เป็นไปตามข้อกําหนดในข้อ
ผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การขอมติเพื อแก้ไขเพิ มเติมโครงการเป็นไปตามที กําหนดไว้
ในมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

20. ข้อกําหนดอื น ๆ : 

1. ในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนตามนัยข้อ 4 ของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่า
ด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับการดํารงความเพียงพอของเงินกองทุน และการทําประกันภัยความรับผิดของบริษัทจัดการ บริษัท
จัดการจะเปลี ยนให้บริษัทจัดการรายอื นเข้าจัดการกองทุนรวมแทน ด้วยวิธีขอรับความเห็นชอบจากสํานักงาน หรือ ขอมติโดย
เสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้ว
ทั งหมดของกองทุนรวมภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที บริษัทจัดการรู้ หรืออาจรู้ถึงการไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงิน
กองทุนดังกล่าว ทั งนี หากมีเหตุจําเป็นและสมควร บริษัทจัดการอาจขอให้สํานักงานพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้ โดย
การคัดเลือกบริษัทจัดการรายใหม่จะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ และ ในกรณีที มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ นจาก
การเปลี ยนบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว

หากบริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการภายในระยะเวลาที กําหนด บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุนรวมต่อไป

2. ในกรณีที บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้ว
ทั งหมด บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องไม่นับคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนั นในส่วนที เกินกว่าหนึ งในสามของ
จํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด และดําเนินการแก้ไขสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนของบุคคลหรือกลุ่มบุคคล
เดียวกันนั นให้มีจํานวนไม่เกินหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนรวมนั นภายในสองเดือน
นับแต่วันที ปรากฏกรณีดังกล่าว หรือดําเนินการเลิกกองทุนรวมนั นทันที เว้นแต่เข้าข้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการตลาด
ทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัทจัดการ

3. บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื อกองทุนจากบุคคลที เป็นผู้ให้บริการ อันเนื องมาจากการใช้บริการของบุคคล
ดังกล่าวในการจัดการกองทุนได้ แต่ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 
(1) ผลประโยชน์ตอบแทนที รับไว้นั นต้องเป็นทรัพย์สินที มีมูลค่าในทางเศรษฐกิจและต้องเกี ยวกับบทบาทโดยตรงของความ
เป็นกองทุนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
(2) ต้องไม่มีพฤติกรรมที แสดงให้เห็นว่าบริษัทจัดการใช้บริการของบุคคลนั นบ่อยครั งเกินความจําเป็นเพื อให้กองทุนได้รับ
ประโยชน์จากบุคคลดังกล่าว (churning) 
ในการจัดสรรผลประโยชน์ตามวรรคหนึ งให้แก่กองทุนที อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ บริษัทต้องกระทําด้วย
ความเป็นธรรมและคํานึงถึงลักษณะและประเภทหลักทรัพย์ที อาจมีไว้ได้ของกองทุนนั นด้วย

4. ตัวชี วัด (Benchmark) ของการลงทุนในกองทุนนี จะเปรียบเทียบกับอัตราผลตอบแทนของการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลอายุ
ประมาณ 5 ปี ที ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี ไทย (ThaiBMA) (35%) และอัตราผลตอบแทนของการลงทุนใน
พันธบัตรรัฐบาลอาย ุ5 ปี ของประเทศที ลงทุน ณ วันที ลงทุน บวกด้วยส่วนชดเชยความเสี ยงจากการลงทุน (Spread) อันดับ
ความน่าเชื อถือ BBB ณ วันที ลงทุนปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี ยงอัตราแลกเปลี ยนเพื อคํานวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงิน
บาท ณ วันที ลงทุน (65%)

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ ที จะเปลี ยนแปลงเกณฑ์มาตรฐานในการวัดผลการดําเนินงาน เพื อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ
นโยบายของกองทุนหลักตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน โดย
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า และจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสมาคม
บริษัทจัดการลงทุนประกาศกําหนด

ทั งนี กรณีที มีการเปลี ยนแปลงตัวชี วัดของการลงทุนอันเนื องมาจากปัจจัยภายนอก เช่น มีการยกเลิกการคํานวณดัชนีดังกล่าว
หรือหน่วยงานที กํากับดูแลมีการเปลี ยนแปลงตัวชี วัด เป็นต้นบริษัทจัดการสงสนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงตัวชี วัดดังกล่าว โดยไม่
ถือเป็นการแก้ไขโครงการ โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ สํานักงานของ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนและประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

5. ข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน

บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดจะถือหน่วยลงทุนได้ไม่เกินหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด
ของกองทุนรวม

6. ข้อกําหนดเกี ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกัน
ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายที เรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ งต่อไปจะเรียก
ว่า FATCA) โดยมีผลบังคับใช้วันที  1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าวกําหนดให้สถาบันการเงินที ไม่ใช่สัญชาติ
อเมริกันนอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานข้อมูลเกี ยวกับบัญชีของบุคคลที อยู่ใน
บังคับต้องเสียภาษีให้กับประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ งรวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล สัญชาติอเมริกัน ผู้ซึ งมีถิ นที อยู่ถาวรใน
สหรัฐอเมริกา และผู้ซึ งมีถิ นที อยู่ทางภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึ งเปิดหรือมีไว้กับ FFI นั น นอกจากนี ยังปรากฎด้วยว่าในปัจจุบนัมี
รัฐบาลในหลายประเทศกําลังดําเนินการออกกฎหมายที มีข้อกําหนดและหลักเกณฑ์ในลักษณะที คล้ายคลึงกับ FATCA (ซึ งต่อ
ไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดังกล่าวว่า “กฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง”) 
กองทุนรวมและบริษัทจัดการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ งถูกกําหนดให้ต้องเข้าผูกพันตนกับหน่วยงาน
สรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหน้าที ต้องรายงานข้อมูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสัญชาติอเมริกันและ
บุคคลที มีลักษณะตามหลักเกณฑ์ที  FATCA กําหนด หน้าที ในการตรวจสอบข้อมูลลูกค้าเพื อหาความสัมพันธ์ของลูกค้ากับ
ประเทศสหรัฐอเมริกา และรวมถึงหน้าที ในการกําหนดให้ลูกค้าบางประเภทต้องจัดทําเอกสารยืนยันตนตามหลักเกณฑ์ของ
FATCA เป็นต้น

ภายใต้ข้อกําหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เข้าผูกพันตนเพื อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ FATCA (กล่าวคือ มีสถานะ
เป็น NonParticipating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทุนรวมนั นจะได้รับผลกระทบที สําคัญในสองกรณี
คือ
(1) ต้องถูกหักเงินในอัตรา 30 % ของเงินที กองทุนรวมจะได้รับจากรายได้ ผลประโยชน์หรือเงินจากการขายทรัพย์สินทางการ
เงินในประเทศสหรัฐอเมริกา (เงินลงทุนทางตรง) ซึ งจะเริ มต้นตั งแต่วันที  1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป และเงินลงทุน
ทางอ้อมในทรัพย์สินทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Passthru) ซึ งอาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกับสถาบันการเงิน
อื นๆ นอกประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ งจะเริ มต้นตั งแต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป โดย FATCA กําหนดให้สถาบันการเงินของประเทศ
สหรัฐอเมริกาและ FFI ที เข้าร่วมผูกพันตนตามข้อกําหนดของ FATCA (ซึ งรวมถึงธนาคารและสถาบันการเงินในประเทศไทย
ผู้รับฝากทรัพย์สิน ผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน) มีหน้าที ดําเนินการหักเงิน ณ ที จ่ายดังกล่าวก่อนชําระให้กับ
กองทุนรวมที เป็น NPFFI 
(2) ธนาคารและสถาบันการเงินทั งในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทั งผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้
สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน ที เข้าร่วมผูกพันตามข้อกําหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือระงับการทําธุรกรรม
ทางการเงินหรือยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรือบริษัทจัดการ ซึ งอาจทําให้กองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการ
ลงทุนต่อไปได้ และ/หรือดําเนินการลงทุนได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจทําให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถทํารายการ
ผ่านทางผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุนได้อีกต่อไป
เพื อมิให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมได้รับผลกระทบในการดําเนินงานรวมทั งเพื อเป็นการรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วย
ลงทุนโดยรวม บริษัทจัดการและกองทุนรวม (โดยบริษัทจัดการ) จึงเข้าผูกพันตนเพื อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และข้อกําหนด
ของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง และเพื อให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใต้ข้อกําหนด
และหลักเกณฑ์ของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องได้ บริษัทจัดการและกองทุนรวม (ซึ งรวมทั งผู้ที เกี ยวข้องกับการปฎิบัติ
งานของกองทุน เช่น ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน) จึงขอสงวน
สิทธิในการดําเนินการดังนี 
(1) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามที กฎหมายต่างประเทศที 
เกี ยวข้องกําหนด) ให้คํายินยอมบริษัทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการนําส่งข้อมูล (เช่น ชื อ ที อยู่ เลขประจําตัวผู้เสีย
ภาษีของสหรัฐอเมริกา จํานวนและมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ จํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือเงินปันผลที ได้รับ เป็นต้น)
มีอยู่ในบัญชีทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนนั นกับบริษัทจัดการ ให้กับหน่วยงานของรัฐทั งในและต่างประเทศ ตามข้อกําหนด
ของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง
(2) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนนําส่งข้อมูล เอกสาร และ/หรือคํายินยอม เพิ มเติม เพื อยืนยันหรือพิสูจน์ทราบความเกี ยวข้อง
กับประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสัญชาติอเมริกันหรือการให้ข้อมูลตามหัวข้อที กําหนดไว้ในแบบ
ฟอร์มของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจ้งปรับปรุงข้อมูลเมื อข้อมูลที เคยให้ไว้มีการเปลี ยนแปลง
เป็นต้น รวมถึงนําส่งหลักฐานเพื อยืนยันการเข้าร่วมใน FATCA หรือกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง (ในกรณีที เป็นลูกค้า
สถาบันการเงิน) ทั งนี เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายดังกล่าว
(3) ดําเนินการอื นใดเพื อให้สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง

เพื อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบที จะเกิดต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทั งเพื อให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วย
ลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ มขึ นหากมีการดําเนินการที สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องข้างต้น ในกรณีที ผู้
ถือหน่วยลงทุนปฏิเสธการดําเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวน
สิทธิในการดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี ตามความจําเป็นและความเหมาะสม โดยถือว่าผู้ถือหน่วย
ลงทุนดังกล่าวรับทราบการดําเนินการตามที บริษัทจัดการแจ้งนี แล้ว และ/หรือได้ดําเนินการตามข้อตกลงที ได้ระบุไว้ในคําขอ
เปิดบัญชี
(1) ไม่รับคําสั งซื อ/ สับเปลี ยน/ โอน หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว
(2) ระงับหรือหยุดให้บริการ และดําเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว
(3) ดําเนินการหักเงิน ณ ที จ่ายจากรายได้เงินลงทุน เงินปันผลและ/หรือเงินที ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน
รายนั นได้ เพื อให้สอดคล้องกับเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง ทั งนี ต้องไม่ขัดกับกฎหมายของ
ประเทศไทย
(4) ดําเนินการอื นใดอันเป็นการป้องกันหรือลดผลกระทบ หรือทําให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ ม
ขึ น หากมีการดําเนินการที สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องข้างต้น
การดําเนินการดังกล่าวถือเป็นความจําเป็น และเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะเป็นการกระทําเพื อหลีก
เลี ยงมิให้บริษัทจัดการและกองทุนมีการดําเนินการที ไม่สอดคล้องข้อบังคับของ FATCA และกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง
อันจะทําให้กองทุนอาจต้องถูกหัก ณ ที จ่าย หรือถูกปิดบัญชีธนาคารตามที กล่าวแล้วข้างต้น ซึ งในทางปฏิบัติบริษัทจัดการจะ
เลือกดําเนินการเฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามที กฎหมายต่าง
ประเทศที เกี ยวข้องกําหนด)เท่านั น

ทั งนี ในกรณีที กฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิ มเติมข้อกําหนดเพื อรองรับการดําเนินการตามที บริษัทจัดการได้สงวนสิทธิไว้ข้างต้น
บริษัทจัดการ(รวมถึงผู้ที เกี ยวข้อง) จะดําเนินการตามข้อกําหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนําส่งข้อมูลของผู้ถือ
หน่วยลงทุนไปยังหน่วยงาน หรือดําเนินการอื นใดที ราชการกําหนด โดยไม่จําเป็นต้องร้องขอต่อผู้ถือหน่วยลงทุน

7. บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนภายในประเทศไทย และมีวัตถุประสงค์ที จะไม่เสนอขาย
หน่วยลงทุนของกองทุนกับหรือเพื อประโยชน์ของประเทศสหรัฐอเมริกา พลเมืองสหรัฐอเมริกา รวมถึงผู้ที มีหนังสือเดินทางของ
ประเทศสหรัฐอเมริกาหรือผู้ที มีถิ นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา หรือบุคคลซึ งโดยปกติมีถิ นที อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกอง
ทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าวและบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนซึ งจัดให้มีขึ นและดําเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา บริษัทจัดการจึงขอ
สงวนสิทธิที จะปฏิเสธหรือระงับการสั งซื อ การจัดสรร และ/หรือการโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมสําหรับผู้ลงทุน
ที เป็นบุคคลอเมริกัน (US person) ดังที กล่าวมาข้างต้น เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก

21. มาตรการเยียวยากรณีบริษัทจัดการปฏิบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์เกี ยวกับการอนุมัติให้จัดตั ง
กองทุนรวมเป็นการทั วไป : 

ในกรณีที บริษัทจัดการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี ยวกับการอนุมัติให้จัดตั งกองทุนรวมแบบ autoapprove และการ
ฝ่าฝืนหรือการไม่ปฏิบัตินั นก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ลงทุน บริษัทจัดการจะดําเนินการเยียวยาความเสียหายให้แก่ผู้ลงทุน
โดยไม่ชักช้า โดยในกรณีที ไม่สามารถตกลงกันได้ บริษัทจัดการจะยินยอมให้นําข้อพิพาทเข้าสู่การพิจารณาของ
อนุญาโตตุลาการ

22. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที ปฏิบัติตามโครงการจัดการกองทุนรวม ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ
กองทุนรวม และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ และคําสั งที ออกโดยอาศัยอํานาจแห่ง
กฎหมายดังกล่าว ทั งนี ในกรณีที ข้อกําหนดในโครงการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งดังกล่าว
หากบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งนั น ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุน
รวมได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามโครงการแล้ว

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม โดยผู้ดูแล
ผลประโยชน์มีอํานาจลงนามในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การลงนามในข้อผูกพัน
ของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ได้รับการแต่งตั งโดยชอบ ให้ถือว่าผูกพันผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง

การที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจัดการกองทุน
รวมนี ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที จะผูกพันตามข้อกําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมและ
ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม

โครงการจัดการกองทุนรวมที ผ่านการอนุมัติจากสํานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็น
ส่วนหนึ งของข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม

REFERENCE CODE : 

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอเทิร์มฟันด์ 5Y1

10/11/2558 รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม  [0692/2558] หน้า 25 / 30



คําจํากัดความ / คํานิยาม : 

กองทุน หมายถึง กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอเทิร์มฟันด ์5Y1

โครงการ หมายถึง โครงการจัดการกองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอเทิร์มฟันด ์5Y1 

บริษัทจัดการ หมายถึง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จํากัด

หน่วยลงทุน หมายถึง หน่วยลงทุนของกองทุน

หนังสือชี ชวน หมายถึง หนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุน หมายถึง ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน

ผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย หมายถึง ผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ที กจ.9/2555 ว่าด้วยการกําหนดนิยามผู้ลงทุนสถาบันและผ้ลงทุนรายใหญ่ และที แก้ไขเพิ มเติม

ผู้ดูแลผลประโยชน์ หมายถึง ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) 

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน หมายถึง บุคคลที บริษัทจัดการกองทุนรวมมอบหมายให้ทําหน้าที ขายหรือรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนแล้วแต่กรณี ของกองทุน

นายทะเบียน หมายถึง นายทะเบียนหน่วยลงทุน

ผู้สอบบัญชี หมายถึง ผู้สอบบัญชีของกองทุน

วันทําการ หมายถึง วันเปิดทําการตามปกติของบริษัทจัดการ

เสนอขายครั งแรก หมายถึง เสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก

จองซื อ หมายถึง จองซื อหน่วยลงทุนในการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก

หนังสือรับรองสิทธิ หมายถึง หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน

มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหารด้วยจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดตามทะเบียน
หน่วยลงทุน เมื อสิ นวันที คํานวณนั น โดยคํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขที มีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษ
ทศนิยมตามหลักสากล

ตลาดหลักทรัพย์ หมายถึง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สมาคมตลาดตราสารหนี ไทย หมายถึง สมาคมตลาดตราสารหนี ไทย ซึ งจัดตั งขึ นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์

บริษัทจดทะเบียน หมายถึง บริษัทที มีหุ้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทขึ นทะเบียน หมายถึง บริษัทที มีหลักทรัพย์ซื อขายในสมาคมตลาดตราสารหนี ไทย

ใบแสดงสิทธิ หมายถึง ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (depositary receipt) 

หลักทรัพย์อ้างอิง หมายถึง หลักทรัพย์ประเภทใดประเภทหนึ งที ออกโดยบริษัทจดทะเบียนและใช้เพื อรองรับใบแสดงสิทธิ

คําเสนอซื อ หมายถึง คําเสนอซื อหลักทรัพย์ของกิจการเป็นการทั วไปที ผู้ทําคําเสนอซื อต้องปฏิบัติตามประกาศว่าด้วยหลัก
เกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื อครอบงํากิจการ

แก้ไขราคาย้อนหลัง หมายถึง แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องโดยแก้ไขราคาย้อนหลัง
ตั งแต่วันที ราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องจนถึงปัจจุบัน

การชดเชยราคา หมายถึง การเพิ มหรือลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที มีราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
หรือการจ่ายเงินซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องแทนการเพิ มหรือลด
จํานวนหน่วยลงทุน

กิจการ หมายถึง บริษัทที มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทที มีหลักทรัพย์ซื อขายในศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์
หรือบริษัทมหาชนจํากัด

กลุ่มกิจการ หมายถึง บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีที สภาวิชาชีพบัญชีกําหนดเกี ยวกับการจัดทํางบการเงิน
รวม

สถาบันการเงิน หมายถึง สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยดอกเบี ยเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงิน

สมาคม หมายถึง สมาคมที เกี ยวเนื องกับธุรกิจหลักทรัพย์ที ได้รับอนุญาตและจดทะเบียนกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
โดยมีวัตถุประสงค์เพื อทําการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทที เกี ยวกับการจัดการลงทุน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

กฎหมาย ก.ล.ต. หมายถึง พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ
หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ปัจจุบันและที แก้ไขเพิ มเติม

มูลค่าธุรกรรม หมายถึง ราคาซื อรวมผลประโยชน์ที กองทุนพึงได้รับจากธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืนจนถึงวันที มีการ
คํานวณ

1. ชื อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

1.1. ชื อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอเทิร์มฟันด์ 5Y1 

1.2. ชื อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  Asset Plus AI Term Fund 5Y1 

1.3. ชื อย่อ :  ASPAITF5Y1 

1.4. ประเภทโครงการ :  กองทุนเปิด

1.5. ประเภทการขาย :  ขายครั งเดียว

1.6. การกําหนดอายุโครงการ :  กําหนด

1.7. อายุโครงการ : 5  ปี   เดือน   วัน

1.8. อายุโครงการถึงวันที  (กรณีกําหนดอายุเป็นช่วงเวลา) : 

1.9. เงื อนไข (อายุโครงการ) : 

ประมาณ 5 ปี แต่ไม่ต่ํากว่า 4 ปี 11 เดือน และไม่เกิน 5 ปี 1 เดือน นับตั งแต่วันถัดจากวันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุน
รวม โดยบริษัทจัดการจะแจ้งวันครบอายุโครงการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบทางไปรษณีย์ ภายใน 30 วันนับตั งแต่วันถัดจากวัน
จดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะยุติการจัดตั งโครงการ หากหลังจากปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก มูลค่าหน่วยลงทุนที 
จําหน่ายได้แล้วทั งหมดคํานวณตามมูลค่าที ตราไว้ของหน่วยลงทุนตํ่ากว่ามูลค่าขั นตํ่าที จะลงทุนในหลักทรัพย์ได้ตาม
วัตถุประสงค์ของกองทุน โดยบริษัทจัดการจะคืนเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนตามที ระบุไว้ในข้อ 5.2.7
“การคืนเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุน”

1.10. ลักษณะโครงการ :  กองทุนรวมที เสนอขายเฉพาะผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย

2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที ตราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที 
เสนอขาย : 

2.1. จํานวนเงินทุนของโครงการ : 1,000,000,000.00 บาท

2.2. เงื อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) : 

ระหว่างระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจํานวนเงินทุนของ
โครงการได้ไม่เกิน ร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ

2.3. มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย : 10.0000 บาท

2.4. จํานวนหน่วยลงทุน : 100,000,000.0000 หน่วย

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรก : 10 บาท

2.6. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก : 50,000.00 บาท

2.7. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป : 

2.8. มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด

2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่าของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด

2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด

2.12. รายละเอียดเพิ มเติม : 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน
ลักษณะพิเศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า ประเภทและอัตราส่วนการ
ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

เพื อเพิ มทางเลือกในการลงทุนสําหรับผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย (accredited investors) ที มีศักยภาพในการดูแลตนเอง ที มุ่งหวัง
ผลตอบแทนที ดี และยอมรับความเสี ยงของการลงทุนได้ในระดับสูง

3.2. ชนิดกองทุนรวม :  ลงทุนโดยตรง

3.3. ประเภทกองทุนรวม :  ทั วไป

3.4. นโยบายการลงทุน :  ตราสารแห่งหนี 

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้าม)ี :  

3.6. การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) :  ลงทุน
เพื อ การลดความเสี ยง (Hedging)

3.7. การลงทุนในตราสารที มีลักษณะของสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ไม่ลงทุน

3.8. ลักษณะพิเศษ : 

ไม่มี

3.9. รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 

รายละเอียดเพิ มเติมเกี ยวกับนโยบายการลงทุน

1. กองทุนมีนโยบายที จะลงทุนในตราสารแห่งหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน ตราสารทางการเงิน และ/หรือเงินฝาก และ/หรือหลัก
ทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดให้กองทุนลงทุนได้

2. กองทุนอาจจะพิจารณาลงทุนในตราสารแห่งหนี ต่างประเทศ และอาจเข้าทําสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives)โดยมี
วัตถุประสงค์เพื อลดความเสี ยง (Hedging) จากการลงทุน ตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกําหนด
โดยจะไม่ลงทุนในหรือมีไว้ซึ งตราสารที มีลักษณะของสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured note)

3. กรณีที กองทุนมีการลงทุนในต่างประเทศ บริษัทจัดการมีนโยบายที จะทําการป้องกันความเสี ยงด้านอัตราแลกเปลี ยนเงินตรา
ต่างประเทศเต็มจํานวน (Fully hedge)

4. กองทุนอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ งตราสารแห่งหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือตํ่ากว่าที สามารถลงทุนได้ (NonInvestment
Grade) และ/หรือตราสารที ไม่ได้รับการจัดอ้นดับความน่าเชื อถือ (Unrated Securities) ซึ งเป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือได้รับ
ความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

3.10. การลงทุนในต่างประเทศ : ลงทุนในต่างประเทศบางส่วน
วงเงินการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน ไม่เกิน 0  ล้านเหรียญ หรือไม่เกินร้อยละ 79.00  ของ NAV
และมีนโยบายลดหรือป้องกันความเสี ยงจากอัตราแลกเปลี ยนทั งหมดที มีอยู่

3.11. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 

กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในต่างประเทศไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและไม่เกินวงเงินที ได้รับจัดสรร

3.12. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.12.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในประเทศ : 

บริษัทจัดการจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื นอย่างใดอย่างหนึ งหรือหลาย
อย่างตามที ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนประกาศกําหนดดังต่อไปนี รวมถึงการลงทุนในหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือหาดอกผลโดย
วิธีอื นอย่างใด ตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการกํากับตลาดทุนจะได้มี
ประกาศแก้ไขหรือเพิ มเติม หรือผ่อนผันให้กองทุนรวมสามารถลงทุนได้เพิ มเติมในอนาคตอีกด้วย
3.12.1.1 ตราสารแห่งหนี ในประเทศ ได้แก่ หลักทรัพย์ ตราสาร หรือสัญญา ที เสนอขายในประเทศ หรือมีผู้ออกหรือคู่สัญญา
เป็นนิติบุคคลที จัดตั งขึ นตามกฎหมายไทย ดังต่อไปนี 
(1) ตราสารแห่งหนี ที มีลักษณะคล้ายเงินฝาก ได้แก่
(1.1) ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน บัตรเงินฝาก หรือหุ้นกู้ระยะสั น ที ธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น ธนาคารพาณิชย์ หรือ
บริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกัน
(1.2) ตั วแลกเงินหรือตั วสัญญาใช้เงินที บริษัทหลักทรัพย์ที ประกอบธุรกิจประเภทการให้สินเชื อเพื อธุรกิจหลักทรัพย์เป็นผู้ออก
ซึ งกําหนดวันใช้เงินตามตั วไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตั ว และเป็นตั วเมื อทวงถามหรือเมื อได้เห็น
(1.3) ตั วแลกเงินหรือตั วสัญญาใช้เงินอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที ออก ซึ งมีอันดับความน่าเชื อถือดังต่อไปนี 
(ก) อันดับความน่าเชื อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับแรก ทั งนี ในกรณีที เป็นอันดับความน่าเชื อถือของผู้
ออกตราสาร ต้องเป็นอันดับความน่าเชื อถือที ได้มาจากการจัดอันดับความน่าเชื อถือระยะสั น (shortterm rating) ด้วย หรือ
(ข) อันดับความน่าเชื อถือของผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกัน อยู่ในอันดับที สามารถลงทุนได ้(investment
grade) ทั งนี โดยการจัดอันดับความน่าเชื อถือของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื อถือภายใต้ชื อ Standard & Poor หรือ
Moody’s หรือ Fitch หรือสถาบันอื นที สํานักงานกําหนดเพิ มเติม
(2) ตราสารแห่งหนี ทั วไป ได้แก่
(2.1) ตราสารภาครัฐไทย อันได้แก่
(ก) ตั วเงินคลัง
(ข) พันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
(ค) พันธบัตร ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน หุ้นกู้ หรือใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้นกู้ ที กระทรวงการคลังหรือกองทุนเพื อการ
ฟื นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินเป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล หรือผู้ค้ําประกัน
(2.2) ตราสารภาครัฐต่างประเทศ อันได้แก่ ตราสารที มีรูปแบบทํานองเดียวกับตราสารภาครัฐไทยที รัฐบาลต่างประเทศ
องค์การหรือหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศ รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศ เป็นผู้ออก
หรือผู้ค้ําประกัน ทั งนี ตราสารดังกล่าวต้องมีลักษณะตามเงื อนไขท้ายข้อ 3.12.1.1 ด้วย
(2.3) ตราสารที เปลี ยนมือได้ ซึ งหมายถึง พันธบัตร ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน หรือหุ้นกู้ที ไม่รวมถึงหุ้นกู้แปลงสภาพและหุ้น
กู้อนุพันธ์ ที สํานักงานอนุญาตให้เสนอขายในลักษณะทั วไปหรือในลักษณะจํากัด หรือที ออกภายใต้ข้อผูกพันที กําหนดและ
อนุญาตโดยกระทรวงการคลัง หรือที นิติบุคคลที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ นเป็นผู้ออก หรือที เป็นหลักทรัพย์ที ออกใหม่ ซึ งผู้
ออกหลักทรัพย์ได้เสนอขายหลักทรัพย์ที ออกใหม่นั นทั งหมดต่อผู้ถือหุ้นโดยได้รับชําระราคาเต็มมูลค่าที เสนอขายจากผู้ถือหุ้น
ทั งนี ตราสารที เปลี ยนมือได้ต้องมีลักษณะตามเงื อนไขท้ายข้อ 3.12.1.1 ด้วย
(2.4) ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทยที มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้ที ไม่ใช่หุ้นกู้
อนุพันธ์
(2.5) ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน หุ้นกู้ หรือใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้นกู้ ที เสนอขายในต่างประเทศโดยมีผู้ออกเป็น
นิติบุคคลที จัดตั งขึ นตามกฎหมายไทย ทั งนี หุ้นกู้ดังกลา่วไมร่วมถงึหุน้กูแ้ปลงสภาพและหุน้กูอ้นุพันธ์
(2.6) หน่วยลงทุนหรือใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหน่วยลงทุนของกอ งทุนรวมตราสารแห่งหนี หรือของกองทุนรวมอื นที มีนโย
บายการลงทุนเฉพาะเงินฝาก ตราสารแห่งหนี หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที สํานักงานกําหนด หรือให้ความเห็นชอบ เช่น
กองทุนรวมตลาดเงิน เป็นต้น
(2.7) ธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืน ทั งนี บริษัทจัดการต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
(2.8) ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์โดยหลักทรัพย์ที ให้ยืมเป็นตราสารแห่งหนี ตาม (1.1)(1.2)(1.3) (2.1)(2.2)(2.3)(2.4)
หรือ (2.6) ทั งนี บริษัทจัดการต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

ในกรณีที ตราสารแห่งหนี ตามข้อ 3.12.1.1 เป็นตั วแลกเงินหรือตั วสัญญาใช้เงินที มีการจ่ายผลตอบแทน ผลตอบแทนนั นต้อง
อยู่ในรูปอัตราดอกเบี ยคงที หรืออัตราดอกเบี ยลอยตัวเท่านั น

การรับรอง รับอาวัล สลักหลัง หรือคํ้าประกันของบุคคลที กําหนดไว้ในข้อ 3.12.1.1 ต้องเป็นการรับรองตลอดไป รับอาวัลทั ง
จํานวน สลักหลังโอนประเภทมีสิทธิไล่เบี ยโดยไม่มีข้อกําหนดลบล้างหรือจํากัดความรับผิดของผู้สลักหลัง หรือค้ําประกันต้น
เงินและดอกเบี ยเต็มจํานวนแบบไม่มีเงื อนไข

เงื อนไข : ตราสารภาครัฐต่างประเทศตามข้อ (2.2) และตราสารที เปลี ยนมือได้ตามข้อ (2.3) ต้องมีลักษณะดังต่อไปนี 
(1) เป็นตราสารขึ นทะเบียนในสมาคมตลาดตราสารหนี ไทย
(2) มีราคาที เหมาะสมตามที สมาคมตลาดตราสารหนี ไทยกําหนด หรือมีผู้แสดงตนต่อบุคคลทั วไปว่าพร้อมจะเสนอราคาซื อ
และรับซื อตราสารนั น ในราคาดังกล่าว (bid price แบบ firm quote) ตามจํานวนและวิธีการที สมาคมตลาดตราสารหนี ไทย
กําหนดอยู่เสมอ โดยได้ส่งสําเนาราคาแก่สมาคมตลาดตราสารหนี ไทยตลอดอายุของตราสารนั น และ
(3) เป็นตราสารที เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 
(ก) ในกรณีที เป็นตราสารภาครัฐต่างประเทศ ตราสารดังกล่าวต้องเป็นตราสารที มีอันดับความน่าเชื อถือของตราสารหรือของผู้
ออกตราสารอยู่ในอันดับที สามารถลงทุนได ้(investment grade) เว้นแต่ผู้ออกตราสารดังกล่าวเป็นรัฐวิสาหกิจตามกฎหมาย
ต่างประเทศ ตราสารนั นต้องมีอันดับความน่าเชื อถือของตราสารอยู่ในอันดับที สามารถลงทุนได ้(investment grade) เท่านั น
(ข) ในกรณีที ผู้ออกตราสารเป็นนิติบุคคลต่างประเทศ ตราสารนั นต้องมีอันดับความน่าเชื อถือของตราสารอยู่ในอันดับที 
สามารถลงทุนได ้(investment grade) 
(ค) ในกรณีที กองทุนลงทุนในตราสารอื นนอกเหนือจาก (ก) และ (ข) ในการเสนอขายครั งแรก หากตราสารดังกล่าวไม่มี
อันดับความน่าเชื อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับที สามารถลงทุนได ้(investment grade) ตราสารนั นต้อง
มีบริษัทจัดการไม่ต่ํากว่าสามรายเป็นผู้ซื อตราสารดังกล่าวเพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนภายใต้การจัดการ

3.12.1.2 ตราสารกึ งหนี กึ งทุน ได้แก่
(1) หุ้นกู้แปลงสภาพที เสนอขายในประเทศ ซึ งต้องมีลักษณะตามเงื อนไขในท้ายข้อ 3.12.1.1 (1) และ (2) ทั งนี ในกรณีที 
กองทุนลงทุนในหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวในการเสนอขายครั งแรก หุ้นกู้แปลงสภาพนั นต้องเป็นหุ้นกู้แปลงสภาพที มีอันดับ
ความน่าเชื อถืออยู่ในอันดับที สามารถลงทุนได ้(investment grade) หรือเป็นหุ้นกู้แปลงสภาพที มีบริษัทจัดการไม่ตํ่ากว่าสาม
รายเป็นผู้ซื อตราสารดังกล่าวเพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนภายใต้การจัดการ
ในกรณีที หุ้นกู้แปลงสภาพตามวรรคหนึ งมีการค้ําประกัน การค้ําประกันดังกล่าวต้องเป็นการค้ําประกันต้นเงินและดอกเบี ยเต็ม
จํานวนแบบไม่มีเงื อนไข
(2) หุ้นกู้แปลงสภาพที เสนอขายในต่างประเทศโดยมีผู้ออกเป็นนิติบุคคลที จัดตั งขึ นตามกฎหมายไทย

นอกจากนี ในการลงทุนในตราสารกึ งหนี กึ งทุนนั น ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 
(1) ในขณะที ลงทุน หรือได้มา มูลค่าของหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวมีมูลค่าสูงกว่าราคาตลาดของหุ้นที รองรับหุ้นกู้แปลงสภาพ
นั น (out of the money) 
(2) ในกรณีที มีการใช้สิทธิแปลงสภาพ ให้บริษัทจัดการขายหุ้นที ได้รับจากการแปลงสภาพนั นภายใน 30 วัน นับแต่วันที ได้หุ้น
ดังกล่าวมา
การใช้สิทธิแปลงสภาพตาม (2) หมายความว่า การแปลงสภาพแห่งสิทธิในหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้น ไม่ว่าการแปลงสภาพดัง
กล่าวจะเกิดจากการใช้สิทธิแปลงสภาพหรือเกิดจากข้อกําหนดบังคับการแปลงสภาพ

3.12.1.3 เงินฝากในสถาบันการเงินตามกฎหมายไทย

3.12.1.4 สัญญาซื อขายล่วงหน้าที มีตัวแปรเป็นอัตราแลกเปลี ยนเงิน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื อลดความเสี ยง (hedging) ตาม
หลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

3.12.1.5 หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์

3.12.1.6 ทรัพย์สินอื นที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กําหนดเพิ มเติมในอนาคต หรือทรัพย์สินอื นที มีลักษณะทํานองเดียว
กับ 3.12.1.1 – 3.12.1.5 โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

3.12.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในต่างประเทศ : 

บริษัทจัดการอาจลงทุนในทรัพย์สินในต่างประเทศเพื อกองทุนได้เทียบเท่ากับประเภททรัพย์สินในประเทศ โดยกรอบประเทศ
ที ลงทุนต้องมีคุณสมบัติดังนี 
1. มีการเสนอขายในประเทศที มีหน่วยงานกํากับดูแลเป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO หรือประเทศที มีตลาดหลักทรัพย์เป็น
สมาชิกของ WFE 
2. การลงทุนนั นต้องไม่ทําให้การจัดการกองทุนเบี ยงเบนไปจากวัตถุประสงค์ หรือนโยบายการลงทุนของกองทุนและไม่ทําให้
กองทุนขาดทุนเป็นมูลค่าสูงกว่ามูลค่าลงทุน
3. บริษัทจัดการต้องสามารถเข้าถึงข้อมูลเกี ยวกับหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินดังกล่าวเป็นภาษาอังกฤษผ่านระบบอินเตอร์เนตได้
4. มีข้อมูลทางด้านราคาที สะท้อนมูลค่ายุติธรรม โดยเป็นราคาที น่าเชื อถือ อ้างอิงได้ และสอดคล้องตามหลักวิชาการอันเป็นที 
ยอมรับในระดับสากล
5. มีการคุ้มครองประโยชน์ของผู้ลงทุน (investor protection) ที ถือได้ว่าเทียบเท่ากับการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที 
มีลักษณะคล้ายกันในประเทศไทย
6. ลักษณะอื นใดที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจกําหนดเพิ มเติม

3.12.2.1 ตราสารแห่งหนี ต่างประเทศ ได้แก่ หลักทรัพย์หรือตราสารที ออกโดยบุคคลต่างประเทศ และเสนอขายในต่าง
ประเทศ
(1) ตราสารภาครัฐต่างประเทศ อันได้แก่
(1.1) พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี ที รัฐบาลต่างประเทศ องค์การหรือหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศหรือองค์การระหว่าง
ประเทศเป็นผู้ออก หรือผู้ค้ําประกัน
(1.2) พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี ที รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายต่างประเทศเป็นผู้ออก หรือผู้ค้ําประกัน
(2) ตราสารแห่งหนี ภาคเอกชน อันได้แก่ ตราสารแห่งหนี ที ออกโดยนิติบุคคลต่างประเทศ ทั งนี ผู้ลงทุนต้องสามารถเข้าถึง
ข้อมูลเกี ยวกับตราสารแห่งหนี ดังกล่าวเป็นภาษาอังกฤษผ่านระบบอินเตอร์เนตด้วย
(3) ตราสารแห่งหนี อื น อันได้แก่ หน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที เป็นกองทุนรวมตราสารแห่งหนี หรือกองทุนรวมอื น
ที มีนโยบายการลงทุนเฉพาะเงินฝาก ตราสารแห่งหนี หรือทรัพย์สินอื นที สํานักงานให้ความเห็นชอบให้ลงทุนได้ เช่น กองทุน
รวมตลาดเงิน เป็นต้น ซึ งต้องเป็นไปตามเงื อนไขที สํานักงานคณะกํารรมการ ก.ล.ต.ประกาศกําหนด ดังต่อไปนี 
(3.1) ต้องเป็นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที อยู่ภายใต้การกํากับดูแลของหน่วยงานกํากับดูแล
ด้านหลักทรัพย์และตลาดซื อขายหลักทรัพย์ที เป็นสมาชิกสามัญของ International Organizations of Securities 
Commission (IOSCO) หรือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที มีการซื อขายในตลาดซื อขายหลักทรัพย์
ที เป็นสมาชิกของ World Federations of Exchange (WFE) 
(3.2) ต้องเป็นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที มีทรัพย์สินที ลงทุนเป็นประเภทและชนิดเดียวกับ
ทรัพย์สินที กองทุนอาจลงทุนหรือมีไว้ได้ เว้นแต่เป็นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที มีนโยบาย
การลงทุนในทองคําโดยตรง
(3.3) ในกรณีที เป็นการลงทุนหรือมีไว้เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป (retail fund) กองทุน
สํารองเลี ยงชีพ หรือกองทุนส่วนบุคคลรายย่อย หน่วยลงทุนที จะลงทุนหรือมีไว้ได้ ต้องเป็นหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมต่างประเทศที จัดตั งขึ นเพื อผู้ลงทุนทั วไปเช่นกัน
(3.4) ต้องไม่ใช่หน่วยลงทุนของกองทุนรวมประเภทเฮ็ดจ์ฟันด ์(hedge fund)

3.12.2.2 ตราสารหนี ที มีลักษณะคล้ายเงินฝาก ได้แก่ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน บัตรเงินฝาก หรือหุ้นกู้ระยะสั นที 
ออกโดยสถาบันการเงินต่างประเทศ ที ตั งอยู่ในประเทศที กองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินต่างประเทศ ทั งนี ให ้
หมายรวมถึงการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงิน (money market fund) ในต่างประเทศด้วย โดยการ
มีไว้ซึ งเงินฝากหรือตราสารดังกล่าวต้องมีวัตถุประสงค์เพื ออํานวยความสะดวกหรือป้องกันปัญหาในการดําเนินงานใน
ต่างประเทศของกองทุน เช่น เพื อรอการลงทุน หรือเพื อชําระค่าใช้จ่าย หรือเพื อรักษาสภาพคล่องของกองทุนเป็นต้น

3.12.2.3 สัญญาซื อขายล่วงหน้าที มีวัตถุประสงค์ เพื อการลดความเสี ยง (hedging) ตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

3.12.2.4 เงินฝากในสถาบันการเงินต่างประเทศ

3.13.2.5 ใบแสดงสิทธิในประโยชน์ที เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงที มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นพันธบัตร หรือหุ้นกู้ที มิใช่หุ้นกู้อนุพันธ์

3.12.2.6 หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และตราสารของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศ

3.12.2.7 ทรัพย์สินอื นที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กําหนดเพิ มเติมในอนาคตหรือทรัพย์สินอื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับ
ข้อ 3.12.2.1 3.12.2.6 โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน

3.13. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม : 

3.13.1. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นในประเทศ : 

บริษัทจัดการจะลงทุนหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื นเพื อเป็นทรัพย์สินของ
กองทุนรวม ตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนดดังต่อไปนี ในกรณีที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศแก้ไขเปลี ยนแปลงอัตราส่วนการลงทุน
บริษัทจัดการจะลงทุนให้เป็นไปตามประกาศที แก้ไขด้วย

3.13.1.1 บริษัทจัดการอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินดังต่อไปนี เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม โดยไม่จํากัดอัตราส่วน
(1) ตราสารภาครัฐไทย
(2) ตราสารภาครัฐต่างประเทศตามข้อ 3.12.1.2 (2.2) ที มีอันดับความน่าเชื อถืออยู่ในสองอันดับแรก หรือสัญญาซื อขายล่วง
หน้าที มีสินค้าเป็นตราสารดังกล่าว

ในกรณีของกองทุนรวมเปิด มูลค่าของตราสารภาครัฐต่างประเทศตามข้อ (2) เมื อรวมกันแล้วต้องไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่า
ตราสารนั นในแต่ละรุ่น เว้นแต่เป็นกองทุนรวมเปิดที มีการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งล่วงหน้าซึ งระบุเวลาแน่นอน
(auto redemption) 

3.13.1.2 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งตราสารภาครัฐต่างประเทศที นอกเหนือจากข้อ 3.13.1.1 (2) หรือสัญญาซื อขาย
ล่วงหน้าที มีสินค้าเป็นตราสารดังกล่าว เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนได้ โดยมีมูลค่ารวมกันทั งสิ นเมื อคํานวณเฉพาะผู้ออกหรือ
ผู้เป็นคู่สัญญารายนั น ไม่เกินร้อยละ 35 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

การคํานวณอัตราส่วนตามวรรคหนึ ง ให้นับตราสารตามวรรคหนึ งและทรัพย์สินทุกประเภทที ผู้ออกหรือผู้เป็นคู่สัญญารายดัง
กล่าวเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญา ซึ งกองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินเหล่านั น
รวมในอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าวด้วย
ในกรณีของกองทุนรวมเปิด มูลค่าของตราสารภาครัฐต่างประเทศตามวรรคหนึ ง ต้องไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าตราสารนั นใน
แต่ละรุ่น เว้นแต่เป็นกองทุนรวมเปิดที มีการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งล่วงหน้าซึ งระบุเวลาแน่นอน (auto
redemption) 

3.13.1.3 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินดังต่อไปนี ซึ งธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น ธนาคารพาณิชย์
หรือบริษัทเงินทุนรายใดเป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญา เพื อเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนได้ โดยมีมูลค่ารวมกันทั งสิ นเมื อคํานวณเฉพาะธนาคารหรือบริษัทเงินทุนรายนั น ไม่เกินร้อยละ 25 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
(1) ตราสารแห่งหนี ในประเทศ ตามข้อ 13.2.1.1
(2) ตราสารกึ งหนี กึ งทุน ตามข้อ 13.2.1.2 
(3) เงินฝากในสถาบันการเงินตามกฎหมายไทย ตามข้อ 13.2.1.3
(4) สัญญาซื อขายล่วงหน้าตามข้อ 3.12.1.4 ที คู่สัญญามี อันดับความน่าเชื อถืออยู่ในอันดับที สามารถลงทุนได ้(investment
grade)
การคํานวณอัตราส่วนตามวรรคหนึ ง ให้นับตราสารตามวรรคหนึ งและทรัพย์สินตามข้อ 3.13.1.7 (1) ที ธนาคารหรือบริษัทเงิน
ทุนดังกล่าวเป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญา ซึ งกองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้รวมใน
อัตราส่วนดังกล่าว โดยในกรณีของธนาคารพาณิชย์หากธนาคารพาณิชย์นั นเป็นสาขาของธนาคารต่างประเทศให้นําทรัพย์สินที 
นาคารต่างประเทศดังกล่าวเป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้อาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ําประกันหรือคู่สัญญา ซึ งกองทุนได้ลงทุนหรือมี
ไว้รวมในอัตราส่วนดังกล่าวด้วย

ทั งนี ในกรณีที กองทุนมีเงินฝากในนิติบุคคลตามวรรคหนึ ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื อการดําเนินงานของกองทุน มิให้นับมูลค่าของ
เงินฝากดังกล่าวรวมในอัตราส่วนตามวรรคหนึ ง

3.13.1.4 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินดังต่อไปนี ที บุคคลใดเป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลัก
หลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญา เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนได้ โดยมีมูลค่ารวมกันทั งสิ นเมื อคํานวณเฉพาะผู้ออก ผู้สั งจ่าย
ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญารายนั น ไม่เกินร้อยละ 25 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
(1) ตราสารแห่งหนี ในประเทศตามข้อ 3.12.1.1 
(2) ตราสารกึ งหนี กึ งทุนตามข้อ 3.12.1.3 
(3) สัญญาซื อขายล่วงหน้า ตามข้อ 3.12.1.4 ที คู่สัญญามีอันดับความน่าเชื อถืออยู่ในอันดับที สามารถลงทุนได ้(investment
grade) 
ตราสารแห่งหนี ตาม (1) มิให้หมายความรวมถึงหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที ถูกจัดให้เป็นตราสารแห่งหนี ตามข้อ 3.12.1.1

3.13.1.5 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินที กลุ่มกิจการใดเป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้คํ้า
ประกัน หรือคู่สัญญา เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนได้ โดยมีมูลค่ารวมกันทั งสิ นของกลุ่มกิจการนั นไม่เกินอัตราอย่างใดอย่าง
หนึ งดังต่อไปนี แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า
(1) ร้อยละสามสิบของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน
(2) อัตราที คํานวณได้จากนํ้าหนักของกลุ่มกิจการดังกล่าวในตัวชี วัด (benchmark) ของกองทุนนั นรวมกับร้อยละสิบของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนนั น ทั งนี ตัวชี วัดดังกล่าวต้องเป็นดัชนีหรือองค์ประกอบของดัชนี ที มีการเผยแพร่อย่างกว้างขวาง
และสอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนั น

3.13.1.6 การลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินที บริษัทในกลุ่มกิจการใดเป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย หรือคู่สัญญา เพื อเป็นทรัพย์สินของกอง
ทุน หากทรัพย์สินดังกล่าวเป็นองค์ประกอบที ใช้ในการคํานวณตัวชี วัด (benchmark) ของกองทุนนั น บริษัทจัดการอาจลงทุน
หรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินดังกล่าวโดยมีมูลค่ารวมกันทั งสิ นเมื อคํานวณเฉพาะผู้ออก ผู้สั งจ่าย หรือคู่สัญญารายนั น ไม่เกินอัตราที 
คํานวณได้จากนํ้าหนักของทรัพย์สินดังกล่าวในตัวชี วัดรวมกับร้อยละสิบของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั งนี เฉพาะใน
กรณีที อัตราดังกล่าวสูงกว่าอัตราส่วนที กําหนดไว้ในข้อ 3.13.1.3 และข้อ 3.13.1.4 แล้วแต่กรณี
มิให้นําความในข้อ 3.13.1.3 และข้อ 3.13.1.4 มาใช้บังคับกับกรณีตามวรรคหนึ ง

3.13.1.7 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินอื นนอกเหนือจากกรณีที กําหนดไว้ในข้อ 3.13.1.2 ข้อ 3.13.1.3 และ
ข้อ 3.13.1.4 เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมตามอัตราส่วนดังต่อไปนี 
(1) การลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินดังกล่าวซึ งบุคคลใดเป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่
สัญญา ต้องมีมูลค่ารวมกันทั งสิ นเมื อคํานวณเฉพาะผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญา
รายนั น ไม่เกินร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
(2) การลงทุนในหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินตาม (1) เมื อคํานวณรวมทุกบุคคลที เป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง
ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญาแล้วต้องมีมูลค่ารวมกันทั งสิ นไม่เกินร้อยละ15 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

3.13.1.8 ในกรณีของกองทุนรวม ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมลงทุนหรือมีไว้ซึ งเงินฝาก บัตรเงินฝาก ตั วแลกเงิน หรือตั ว
สัญญาใช้เงิน ที ธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ บรรษัทตลาดรอง
สินเชื อที อยู่อาศัย หรือสถาบันการเงินที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น เป็นผู้ออกหรือคู่สัญญา เป็นจํานวนที มีมูลค่ารวมโดยเฉลี ย
ในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 45 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

อัตราส่วนตามวรรคหนึ งมิให้นํามาใช้บังคับกับกองทุนรวมที มีการกําหนดอายุโครงการตั งแต่หนึ งปีขึ นไป ทั งนี เฉพาะในระยะ
เวลาหกเดือนก่อนวันครบกําหนดอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม
ในกรณีที เงินฝากหรือตราสารแห่งหนี ที มีลักษณะคล้ายเงินฝากที กองทุนรวมลงทุนในหรือมีไว้เกินอัตราส่วนที กําหนดตามวรรค
หนึ ง ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินดังกล่าวให้มีมูลค่ารวมโดยเฉลี ยไม่เกินร้อยละ 45 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมภายในสามสิบวันนับแต่วันสิ นรอบปีบัญชีนั น ทั งนี ให้คํานวณอัตราส่วนการลงทุนหรือมีไว้ซึ ง
ทรัพย์สินดังกล่าวโดยเฉลี ยตั งแต่วันแรกของรอบปีบัญชีนั นจนถึงวันที ทรัพย์สินนั นมีมูลค่าเป็นไปตามอัตราส่วนดังกล่าว

เมื อบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ปฏิบัติตามวรรคสามแล้ว ให้บริษัทรายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมทราบภายใน
วันทําการถัดจากวันที ทรัพย์สินนั นมีมูลค่ารวมโดยเฉลี ยไม่เกินร้อยละ 45 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม เพื อให้ผู้
ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ตรวจสอบการปฏิบัติดังกล่าว ทั งนี บริษัทต้องดําเนินการให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน
รวมแจ้งให้สํานักงานทราบภายในห้าวันนับแต่วันที ได้รับรายงานจากบริษัทด้วย

หากบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถปฏิบัติตามวรรคสามได้ สํานักงานอาจสั งให้บริษัทเลิกกองทุนรวมนั น

3.13.1.9 ในกรณีที มีเหตุจําเป็นและสมควร เพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนอันเนื องมาจากปัญหาความผันผวน
(fluctuation) ของตลาดเงินและตลาดทุนในวงกว้างในรอบปีบัญชีใด บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจขอผ่อนผันต่อสํานักงาน
เพื อไม่ต้องนําการลงทุนในหรือมีไว้ซึ งเงินฝาก บัตรเงินฝาก ตั วแลกเงิน หรือตั วสัญญาใช้เงิน ในช่วงเวลาที เกิดความผันผวนดัง
กล่าวมารวมคํานวณอัตราส่วนการลงทุนตามข้อ 3.13.1.8 ได้สําหรับรอบปีบัญชีนั น

3.13.1.10 บริษัทจัดการอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ งสัญญาซื อขายล่วงหน้า ที มีวัตถุประสงค์เพื อการลดความเสี ยง (hedging)
เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนได้ โดยไม่เกินมูลค่าความเสี ยงทั งหมดที กองทุนมีอยู่

3.13.1.11 การคํานวณมูลค่าการลงทุนหรือมีไว้ซึ งสัญญาซื อขายล่วงหน้าเพื อการคํานวณอัตราส่วนการลงทุน ตามข้อ
3.13.1.2 ข้อ 3.13.1.3 และข้อ 3.13.1.4 ให้นับมูลค่าที คู่สัญญาอีกผ่ายหนึ งมีหน้าที ต้องชําระตามสัญญาซื อขายล่วงหน้า รวม
คํานวณในอัตราส่วนของบุคคลที เป็นคู่สัญญาดังกล่าว เว้นแต่กรณีที กองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้ซึ งสัญญานั น ในศูนย์ซื อขาย
สัญญาซื อขายล่วงหน้า บริษัทจัดการไม่ต้องคํานวณมูลค่าและอัตราส่วนตามที กําหนดในข้อดังกล่าว

3.13.1.12 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนได้
โดยมีมูลค่าไม่เกินร้อยละ 25 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

3.13.1.13 บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งหน่วยลงทุนและใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหน่วยลงทุนเพื อเป็น
ทรัพย์สินของกองทุนรวมได้ ไม่เกินอัตราส่วนดังต่อไปนี ทั งนี การลงทุนดังกล่าวไม่รวมถึงหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย์
(1) ลงทุนหรือมีไว้ซึ งหน่วยลงทุนและใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหน่วยลงทุนของแต่ละกองทุนรวมที บริษัทจัดการอื นเป็นผู้รับ
ผิดชอบดําเนินการ ไม่เกินร้อยละ 25 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของแต่ละกองทุนรวมที บริษัทจัดการเป็นผู้รับผิดชอบดําเนินการ
(2) ลงทุนหรือมีไว้ซึ งหน่วยลงทุนและใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหน่วยลงทุนของทุกกองทุนรวมที บริษัทจัดการอื นเป็นผู้รับผิด
ชอบดําเนินการ ไม่เกินร้อยละ 25 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของแต่ละกองทุนรวมที บริษัทจัดการเป็นผู้รับผิดชอบดําเนินการ

3.13.1.14 บริษัทจัดการอาจทําธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืนในนามกองทุนได้ โดยมีมูลค่าธุรกรรมรวมกันทั งสิ นไม่เกิน
ร้อยละ 25 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

3.13.1.15 การลงทุนในหรือมีไว้ซึ งธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืน ให้บริษัทจัดการคํานวณอัตราส่วนการลงทุนตาม
ข้อ3.13.1.3 และ 3.13.1.4 ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 
(1) ในกรณีที มูลค่ารวมของหลักทรัพย์ หรือตราสารแห่งหนี ที ซื อและที โอนมาเพื อดํารงมูลค่าธุรกรรมตามประกาศกําหนด (ถ้า
มี) ณ สิ นวันไม่น้อยกว่ามูลค่าธุรกรรม ให้นําหลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนี ดังกล่าวมาคํานวณอัตราสาวนการลงทุนเท่ากับ
มูลค่าธุรกรรม ทั งนี บริษัทจัดการไม่ต้องนําธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืนมาคํานวณอัตราส่วนการลงทุนที คู่สัญญา
(2) ในกรณีมูลค่ารวมของหลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนี ที ซื อและที โอนมาเพื อดํารงมูลค่าธุรกรรมตามประกาศกําหนด (ถ้าม)ี 
ณ สิ นวัน น้อยกว่ามูลค่าธุรกรรม ให้คํานวณอัตราส่วนการลงทุนดังต่อไปนี 
(ก) นําหลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนี ดังกล่าวมาคํานวณอัตราส่วนการลงทุนเท่ากับมูลค่าหลักทรัพย์ หรือตราสารแห่งหนี นั น
ตามราคาตลาด และ
(ข) นําธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืนมาคํานวณอัตราส่วนการลงทุนที คู่สัญญาเท่ากับส่วนต่างของมูลค่าธุรกรรมกับมูลค่า
หลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนี นั นตามราคาตลาด
(3) ในกรณีเป็นธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืนตามสัญญาที มีข้อกําหนดให้คํานวณมูลค่าหลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนี ที 
ซื อและมูลค่าธุรกรรมรวมเป็นยอดสุทธิของธุรกรรมทั งหมดที กองทุนมีอยู่กับคู่สัญญารายเดียวกัน และที สัญญากําหนดให้
สามารถบังคับชําระหนี ตามธุรกรรมใดธุรกรรมหนึ งจากหลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนี ที ซื อหรือทรัพย์สินที โอนเพื อดํารงมูลค่า
ธุรกรรมตามประกาศกําหนด (ถ้ามี) ของธุรกรรมอื นได้ ให้คํานวณอัตราส่วนการลงทุนดังนี 
(ก) ในกรณีที มูลค่ารวมของหลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนี ที ซื อและที โอนมา เพื อดํารงมูลค่าธุรกรรมตามประกาศกําหนด (ถ้า
มี) ณ สิ นวันของแต่ละธุรกรรม มีมูลค่าไม่น้อยกว่ามูลค่าธุรกรรมแต่ละธุรกรรมนั น ให้คํานวณอัตราสาวนการลงทุนตามหลัก
เกณฑ์ในข้อ (1) 
(ข) ในกรณีที มูลค่ารวมของหลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนี ที ซื อและที โอนมา เพื อดํารงมูลค่าธุรกรรมตามประกาศกําหนด(ถ้า
มี) ณ สิ นวันของแต่ละธุรกรรม มีมูลค่าน้อยกว่ามูลค่าธุรกรรมแต่ละธุรกรรม ให้คํานวณอัตราส่วนการลงทุนตามหลักเกณฑ์ใน
ข้อ (2) 
(ค) ในกรณีที บางธุรกรรมที มูลค่ารวมของหลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนี ที ซื อและที โอนมาเพื อดํารงมูลค่าธุรกรรมตามประกาศ
กําหนด (ถ้ามี) ณ สิ นวันน้อยกว่ามูลค่าธุรกรรม ให้บริษัทจัดการนําหลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนี ที ซื อของธุรกรรม ที มูลค่า
รวมของหลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนี ที ซื อและที โอนมา เพื อดํารงมูลค่าธุรกรรมตามประกาศกําหนด (ถ้าม)ี ณ สิ นวันไม่น้อย
กว่ามูลค่าธุรกรรม มาคํานวณอัตราส่วนการลงทุนเพิ มเติมเพื อชดเชยส่วนต่างของมูลค่าธุรกรรมกับมูลค่ารวมของหลักทรัพย์
หรือตราสารแห่งหนี ที ซื อและที โอนมา เพื อดํารงมูลค่าธุรกรรมตามประกาศกําหนด (ถ้ามี) ณ สิ นวันของธุรกรรมแรก ทั งนี หาก
ภายหลังการชดเชยส่วนต่างข้างต้น มูลค่าสุทธิของทุกหลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนี ที ซื อโดยมีสัญญาขายคืนยังคงน้อยกว่า
มูลค่าสุทธิของทุกธุรกรรม ให้นําธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืนมาคํานวณอัตราส่วนการลงทุนที คู่สัญญาเท่ากับส่วนต่าง
ดังกล่าว

3.13.1.16 บริษัทจัดการอาจทําธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ของกองทุนได้ โดยมีมูลค่าธุรกรรมรวมกันทั งสิ นไม่เกินร้อยละ
25 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั งนี การคํานวณมูลค่าธุรกรรมดังกล่าว ให้บริษัทจัดการคํานวณโดยใช้มูลค่าหลัก
ทรัพย์ที ให้ยืม รวมผลประโยชน์ที พึงได้รับจนถึงวันที คํานวณมูลค่าธุรกรรมดังกล่าว

ในกรณีที ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ในขณะที กองทุนเข้าทําธุรกรรม มีมูลค่าไม่เกินอัตราส่วนที กําหนดในวรรคหนึ ง หากต่อ
มาธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์นั นมีมูลค่าเกินอัตราส่วนดังกล่าวโดยมิได้เกิดจากการทําธุรกรรมเพิ มเติม บริษัทจัดการจะยังคง
มีไว้ซึ งธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ดังกล่าวต่อไปก็ได้

ให้บริษัทจัดการจัดทํารายงานโดยระบุวันที ทรัพย์สินนั นมีมูลค่าเกินอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดพร้อมสาเหตุ และส่งรายงาน
ดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมทราบภายในสามวันทําการนับแต่วันที ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์นั นมีมูลค่า
เกินอัตราส่วนที กําหนด พร้อมทั งจัดทําสําเนารายงานดังกล่าวไว้ที บริษัทจัดการเพื อให้สํานักงานสามารถตรวจสอบได้

3.13.1.17 ให้บริษัทจัดการคํานวณอัตราส่วนการลงทุนหรือมีไว้ซึ งใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิง
ไทย หน่วยลงทุนของกองทุนรวมพันธบัตรเอเชีย หรือธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 
(1) ในกรณีของใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย ให้นับมูลค่าของหลักทรัพย์อ้างอิงของใบแสดง
สิทธิดังกล่าว รวมในอัตราส่วนสําหรับหลักทรัพย์อ้างอิงดังกล่าวที กําหนดในโครงการนี โดยถือเสมือนหนึ งว่ากองทุนได้ลงทุน
หรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์อ้างอิงนั นโดยตรง ทั งนี บริษัทจัดการอาจไม่นับมูลค่าของใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที เกิดจากหลัก
ทรัพย์อ้างอิงไทยรวมในอัตราส่วนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญาที กําหนดตามข้อ 3.13.1.2 3.13.1.3 3.7.1.4
และข้อ 3.13.1.7 ก็ได้

มูลค่าของหลักทรัพย์อ้างอิงที นํามาคํานวณรวมในอัตราส่วนตามวรรคหนึ งให้มีมูลค่าเท่ากับมูลค่าใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์
ที เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทยที กองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้

(2) ในกรณีของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมพันธบัตรเอเชียบริษัทจัดการจะคํานวณอัตราส่วนการลงทุนโดยวิธีใดวิธีหนึ งดังต่อ
ไปนี 
(ก) นับมูลค่าของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมพันธบัตรเอเชียที กองทุนได้ลงทุนในหรือมีไว้ซึ งหน่วยลงทุนดังกล่าว หรือ
(ข) นับมูลค่าของทรัพย์สินที กองทุนรวมพันธบัตรเอเชียดังกล่าวลงทุนหรือมีไว้ รวมในอัตราส่วนสําหรับทรัพย์สินที กําหนดไว้
ในโครงการนี โดยถือเสมือนหนึ งว่ากองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินนั นโดยตรง
(3) ในกรณีของธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ บริษัทจัดการจะคํานวณอัตราส่วนการลงทุนใน หรือมีไว้ซึ งการให้ยืมหลักทรัพย์
โดยให้นับมูลค่าทรัพย์สินที ให้ยืมรวมในอัตราส่วนสําหรับหลักทรัพย์ที กําหนดไว้ในข้อ 3.13.1.2 3.13.1.3 3.13.1.4 และ
3.13.1.7 โดยถือเสมือนหนึ งว่ากองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์นั นอยู่ ทั งนี บริษัทจัดการอาจไม่นับรวมในอัตราส่วนที 
คํานวณตามคู่สัญญาที กําหนดตามข้อ 3.13.1.2 3.13.1.3 3.13.1.4 และ 3.13.1.7 ก็ได้

3.13.1.18 ในการคํานวณอัตราส่วนตามข้อ 3.13.1.2 และ ข้อ 3.13.1.3 ให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี รวม
ทั งเงื อนไขตามข้อ 3.13.1.18 ด้วย
(1) ในกรณีที ทรัพย์สินดังกล่าวมีผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกัน บริษัทจัดการจะคํานวณอัตราส่วนที ผู้ออก
ทรัพย์สินหรือผู้ที เป็นคู่สัญญาดังกล่าว หรือคํานวณอัตราส่วนผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกัน แล้วแต่กรณีก็ได้
(2) ในกรณีที ทรัพย์สินมีบุคคลมากกว่าหนึ งรายเป็นผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกัน บริษัทจัดการจะเลือก
คํานวณอัตราส่วนที ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกันรายใดรายหนึ งก็ได้

3.13.1.19 การคํานวณอัตราส่วนที ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกันตามข้อ 3.13.1.14 จะทําได้ต่อเมื อบุคคลดัง
กล่าวได้ทําการรับรองตลอดไป รับอาวัลทั งจํานวน สลักหลังโอนประเภทมีสิทธิไล่เบี ยโดยไม่มีข้อกําหนดลบล้างหรือจํากัด
ความรับผิดของผู้สลักหลัง หรือค้ําประกันต้นเงินและดอกเบี ยเต็มจํานวนแบบไม่มีเงื อนไข

3.13.1.20 ในกรณีที ตราสารแห่งหนี หรือ ตราสารกึ งหนี กึ งทุน ในขณะที ลงทุนหรือในขณะที ได้มาเป็นทรัพย์สินของกองทุน มี
มูลค่าไม่เกินอัตราส่วนที กําหนดข้างต้น หากต่อมาตราสารแห่งหนี หรือตราสารกึ งหนี กึ งทุนนั น มีมูลค่าเกินอัตราส่วนดังกล่าว
โดยสาเหตุถูกปรับลดอันดับความน่าเชื อถือ ให้บริษัทดําเนินการแก้ไขอัตราส่วนให้เป็นไปตามที กําหนด ภายใน 30 วันนับแต่
วันที มีการประกาศให้ทราบถึงเหตุดังกล่าว เว้นแต่ในกรณีที มีเหตุจําเป็นและสมควรโดยได้รับผ่อนผันจากสํานักงาน

3.13.1.21 ในกรณีที ทรัพย์สินในขณะที ลงทุนหรือในขณะที ได้มาเป็นทรัพย์สินของกองทุน มีมูลค่าไม่เกินอัตราส่วนที กําหนด
ข้างต้น หากต่อมามีมูลค่าเกินอัตราส่วนดังกล่าวจากการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น บริษัทจัดการจะยังคงมีไว้ซึ งทรัพย์สินดัง
กล่าวต่อไป ก็ได้ให้บริษัทจัดการจัดทํารายงานโดยระบุชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินตามวรรคหนึ ง และ
วันที ทรัพย์สินนั นมีมูลค่าเกินอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดพร้อมสาเหตุ และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกอง
ทุนรวมทราบ ภายในสามวันทําการนับแต่วันที ทรัพย์สินนั นมีมูลค่าเกินอัตราส่วนที กําหนด พร้อมทั งจัดทําสําเนารายงานดัง
กล่าวไว้ที บริษัทจัดการ เพื อให้สํานักงานสามารถตรวจสอบได้

3.13.1.22 ในกรณีที การรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นเป็นผลให้กองทุนรวมเป็นผู้ถือหุ้นที บริษัทใดเป็นผู้ออก เพื อเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนรวม เมื อรวมกันทุกกองทุนรวมที บริษัทจัดการเป็นผู้รับผิดชอบดําเนินการเกินกว่าร้อยละ 25 ของจํานวนหุ้นที 
จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของบริษัทนั น บริษัทจัดการจะดําเนินการตามประกาศที สน. 24/2552 เรื อง การลงทุนและการมีไว้
เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุน ลงวันที  28 กรกฎาคม 2552 ดังนี คือ
(1) ปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศที กําหนดให้บริษัทจัดการสามารถรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นได้
(2) งดเว้นการใช้สิทธิออกเสียงในหุ้นจํานวนที เกินอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าว เว้นแต่กรณีที มีเหตุ
จําเป็นและสมควรโดยได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน และ
(3) กรณีที เป็นหุ้นของบริษัทจดทะเบียน และการได้มาซึ งหุ้นของบริษัทดังกล่าว เป็นผลให้กองทุนได้มา หรือเป็นผู้ถือหุ้นของ
บริษัทนั นจนถึงหรือข้ามจุดที ต้องทําคําเสนอซื อ บริษัทจัดการต้องดําเนินการเพื อให้ได้รับการยกเว้นการทําคําเสนอซื อโดย
การลดสัดส่วนการถือหุ้นหรือลดการมีอํานาจควบคุม หรือยื นคําขอผ่อนผันการทําคําเสนอซื อ ตามประกาศคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื อครอบงํากิจการ ทั งนี การ
ลดสัดส่วนการถือหุ้นดังกล่าว ให้บริษัทจัดการลดสัดส่วนตามสัดส่วนของหุ้นของบริษัทจดทะเบียนที แต่ละกองทุนได้มาจาก
การรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น

3.13.1. 23 ในกรณีที ทรัพย์สินในขณะที ลงทุนหรือในขณะที ได้มาเป็นทรัพย์สินของกองทุน มีมูลค่าไม่เกินอัตราส่วนที กําหนด
ข้างต้น หากต่อมามีมูลค่าเกินอัตราส่วนดังกล่าวโดยไม่เข้าลักษณะตามข้อ 3.13.1.6 ข้อ 3.13.1.17  19 และการเกิน
อัตราส่วนดังกล่าวมิได้เกิดจากการลงทุนหรือได้ทรัพย์สินมาเพิ มเติม บริษัทจัดการจะยังคงมีไว้ซึ งทรัพย์สินดังกล่าวต่อไปก็ได้

ให้บริษัทจัดการจัดทํารายงานโดยระบุชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินตามวรรคหนึ ง และวันที ทรัพย์สินนั น
มีมูลค่าเกินอัตราส่วนที กําหนดพร้อมสาเหตุ และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ทราบภายในสามวัน
ทําการ
นับแต่วันที ทรัพย์สินนั นมีมูลค่าเกินอัตราส่วนที กําหนด พร้อมทั งจัดทําสําเนารายงานดังกล่าวไว้ที บริษัทจัดการเพื อให้สํานักงาน
สามารถตรวจสอบได้

3.13.1.24 ข้อจํากัดการลงทุนข้างต้นจะไม่นํามาบังคับใช้ในกรณีที ปรากฏเหตุตามหัวข้อ “การเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม”
และบริษัทจัดการต้องดําเนินการเพื อเลิกกองทุนตามหัวข้อ “การดําเนินการของบริษัทจัดการเมื อเลิกกองทุนรวม”

สรุปอัตราส่วนการลงทุน : 

1. Total noninvestment grade : ลงทุนไม่เกินร้อยละ 100.00 
2. Noninvestment grade company limit : ลงทุนไม่เกินร้อยละ 25.00 
3. Investment grade company limit : ลงทุนไม่เกินร้อยละ 25 
4. Financial institution company limit : ลงทุนไม่เกินร้อยละ 25 
5. Individual fund limit : ลงทุนไม่เกินร้อยละ 25.00 
6. Total fund limit : ลงทุนไม่เกินร้อยละ 25.00 

3.13.2. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นในต่างประเทศ : 

สําหรับกองทุนที มีการลงทุนหรือเข้าเป็นคู่สัญญาในต่างประเทศ ให้บริษัทจัดการลงทุนหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นเพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุน ตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดดังต่อไปนี เพิ มเติมด้วย ทั งนี อัตราส่วนที คํานวณ
ตามประเภททรัพย์สิน ข้อกําหนดในการคํานวณอัตราส่วน และการดําเนินการเมื อมีเหตุที ทําให้ไม่เป็นไปตาม
อัตราส่วน ให้เป็นไปตามที กําหนดในข้อ 3.13.1. โดยอนุโลม

3.13.2.1 บริษัทจัดการอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินดังต่อไปนี เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม โดยไม่จํากัดอัตราส่วน
(1) เงินฝากในสถาบันการเงินต่างประเทศหรือตราสารหนี ที มีลักษณะคล้ายเงินฝากในต่างประเทศตามข้อ 3.12.2.2 ที มี
วัตถุประสงค์เพื อการดําเนินงาน
(2) ตราสารภาครัฐต่างประเทศตามข้อ 3.12.2.1 (1) ที มีอันดับความน่าเชื อถืออยู่ในสองอันดับแรก หรือสัญญาซื อขายล่วง
หน้าที มีสินค้าเป็นตราสารดังกล่าว
ในกรณีของกองทุนรวมเปิด มูลค่าของตราสารภาครัฐต่างประเทศตามข้อ (2) เมื อรวมกันแล้วต้องไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่า
ตราสารนั นในแต่ละรุ่น เว้นแต่เป็นกองทุนรวมเปิดที มีการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งล่วงหน้าซึ งระบุเวลาแน่นอน
(auto redemption) 

3.13.2.2 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งตราสารภาครัฐต่างประเทศที นอกเหนือจากข้อ 3.13.2.1 (2)หรือสัญญาซื อขาย
ล่วงหน้าที มีสินค้าเป็นตราสารดังกล่าว เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนได้โดยมีมูลค่ารวมกันทั งสิ นเมื อคํานวณเฉพาะผู้ออกหรือผู้
เป็นคู่สัญญารายนั น ไม่เกินร้อยละ 35 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั งนี ให้นับรวมกับอัตราส่วนการลงทุนในประเทศ
ด้วย

ในกรณีของกองทุนรวมเปิด มูลค่าของตราสารภาครัฐต่างประเทศตามวรรคหนึ ง ต้องไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าตราสารนั นใน
แต่ละรุ่น เว้นแต่เป็นกองทุนรวมเปิดที มีการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งล่วงหน้าซึ งระบุเวลาแน่นอน (auto
redemption) 

การคํานวณอัตราส่วนตามวรรคหนึ ง ให้นับตราสารตามวรรคหนึ งและทรัพย์สินทุกประเภทที ผู้ออกหรือผู้เป็นคู่สัญญารายดัง
กล่าวเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญา ซึ งกองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินเหล่านั น
รวมในอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าวด้วย

3.13.2.3 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งเงินฝากในสถาบันการเงินต่างประเทศที มีอันดับความน่าเชื อถืออยู่ในอันดับที 
สามารถลงทุนได้ โดยมีมูลค่ารวมกันทั งสิ นเมื อคํานวณเพาะสถาบันการเงินต่างประเทศรายนั น ไม่เกินร้อยละ 25 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

การคํานวณอัตราส่วนตามวรรคหนึ ง ให้นับมูลค่าของทรัพย์สินที กองทุนลงทุนหรือมีไว้ดังต่อไปนี รวมในอัตราส่วนดังกล่าว
1. ทรัพย์สินตามข้อ 3.13.2.4 วรรคหนึ ง และข้อ3.13.2.7 (1) ที สถาบันการเงินต่างประเทศรายเดียวกันเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู ้
รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญา
2. ทรัพย์สินตามข้อ 3.13.1.3 ข้อ 3.13.2.4 และข้อ 3.13.2.7 (1) ที ธนาคารพาณิชย์ซึ งเป็นสาขาของสถาบันการเงินต่าง
ประเทศรายนั นเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญา
ในกรณีที กองทุนมีเงินฝากตามวรรคหนึ ง หรือวรรคสอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื อการดําเนินงานของกองทุน ให้นับมูลค่าของเงิน
ฝากดังกล่าวรวมในอัตราส่วนตามวรรคหนึ ง

3.13.2.4 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินดังต่อไปนี ที บุคคลใดเป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลัก
หลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญา เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนได้ โดยมีมูลค่ารวมกันทั งสิ นเมื อคํานวณเฉพาะผู้ออก ผู้สั งจ่าย
ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญารายนั น ไม่เกินร้อยละ 25 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั งนี 
ให้นับรวมกับอัตราส่วนการลงทุนในประเทศด้วย
(1) ตราสารแห่งหนี ต่างประเทศตามข้อ 3.12.2.1 
(2) หน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศตามข้อ 3.12.2.1 (3) 
(3) สัญญาซื อขายล่วงหน้า ตามข้อ 3.12.2.3 ที คู่สัญญามีอันดับความน่าเชื อถืออยู่ในอันดับที สามารถลงทุนได ้(investment
grade) 
(4) เงินฝากในสถาบันการเงินต่างประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื อการลงทุน
(5) ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิง ที มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นพันธบัตร หรือหุ้นกู้ที ไม่ใช่หุ้นกู้อนุพันธ์
ตามข้อ 13.2.2.5 ทั งนี เฉพาะที มีอันดับความน่าเชื อถืออยู่ในอันดับที สามารถลงทุนได ้(investment grade)
(6) หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และตราสารของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศ ตามข้อ 13.2.2.6

3.13.2.5 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินที กลุ่มกิจการใดเป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้คํ้า
ประกัน หรือคู่สัญญา เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนได้ โดยมีมูลค่ารวมกันทั งสิ นของกลุ่มกิจการนั นไม่เกินอัตราอย่างใดอย่าง
หนึ งดังต่อไปนี แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า
(1) ร้อยละสามสิบของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน
(2) อัตราที คํานวณได้จากนํ้าหนักของกลุ่มกิจการดังกล่าวในตัวชี วัด (benchmark) ของกองทุนนั นรวมกับร้อยละสิบของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนนั น ทั งนี ตัวชี วัดดังกล่าวต้องเป็นดัชนีหรือองค์ประกอบของดัชนี ที มีการเผยแพร่อย่างกว้างขวาง
และสอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนั น

3.13.2.6 การลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินที บริษัทในกลุ่มกิจการใดเป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย หรือคู่สัญญา เพื อเป็นทรัพย์สินของกอง
ทุน หากทรัพย์สินดังกล่าวเป็นองค์ประกอบที ใช้ในการคํานวณตัวชี วัด (benchmark) ของกองทุนนั น บริษัทจัดการอาจลงทุน
หรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินดังกล่าวโดยมีมูลค่ารวมกันทั งสิ นเมื อคํานวณเฉพาะผู้ออก ผู้สั งจ่าย หรือคู่สัญญารายนั น ไม่เกินอัตราที 
คํานวณได้จากนํ้าหนักของทรัพย์สินดังกล่าวในตัวชี วัดรวมกับร้อยละสิบของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั งนี เฉพาะใน
กรณีที อัตราดังกล่าวสูงกว่าอัตราส่วนที กําหนดไว้ในข้อ 3.13.2.2 ข้อ 3.13.2.4 และข้อ 3.13.2.7 แล้วแต่กรณี

มิให้นําความในข้อ 3.13.2.2 ข้อ 3.13.2.4 และข้อ 3.13.2.7 มาใช้บังคับกับกรณีตามวรรคหนึ ง

3.13.2.7 บริษัทจัดการอาจลงทุน หรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินอื นนอกเหนือจากกรณีที กําหนดไว้ในข้อ 3.13.2.2  3.13.2.3 และข้อ
3.13.2.4 เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมตามอัตราส่วนดังต่อไปนี 
(1) การลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินดังกล่าวซึ งบุคคลใดเป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่
สัญญา ต้องมีมูลค่ารวมกันทั งสิ นเมื อคํานวณเฉพาะผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญา
รายนั น ไม่เกินร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
(2) การลงทุนในหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินตาม (1) เมื อคํานวณรวมทุกบุคคลที เป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง
ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญาแล้วต้องมีมูลค่ารวมกันทั งสิ นไม่เกินร้อยละ15 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

3.13.2.8 ในกรณีของกองทุนรวม ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมลงทุนหรือมีไว้ซึ งเงินฝาก บัตรเงินฝาก ตั วแลกเงิน หรือตั ว
สัญญาใช้เงิน ที ธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ บรรษัทตลาดรอง
สินเชื อที อยู่อาศัย หรือสถาบันการเงินที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น หรือธนาคารต่างประเทศเป็นผู้ออกหรือคู่สัญญา เป็นจํานวน
ที มีมูลค่ารวมโดยเฉลี ยไม่เกิน ร้อยละ 45 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ในรอบระยะเวลาบัญชี หรือในรอบอายุ
ของกองทุนรวมสําหรับกองทุนรวมที มีอายุน้อยกว่า 1 ปีแล้วแต่กรณี โดยให้นับรวมเงินฝากในประเทศและต่างประเทศ ทั งนี 
ไม่ว่ากรณีใด มิให้คํานวณเงินฝากในบัญชีเงินฝากเพื อการดําเนินงานของกองทุนเข้าในอัตราส่วนดังกล่าว
อัตราส่วนตามวรรคหนึ งมิให้นํามาใช้บังคับกับกองทุนรวมที มีการกําหนดอายุโครงการตั งแต่หนึ งปีขึ นไป ทั งนี เฉพาะในระยะ
เวลาหกเดือนก่อนวันครบกําหนดอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม
ในกรณีที เงินฝากหรือตราสารแห่งหนี ที มีลักษณะคล้ายเงินฝากที กองทุนรวมลงทุนในหรือมีไว้เกินอัตราส่วนที กําหนดตามวรรค
หนึ ง ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินดังกล่าวให้มีมูลค่ารวมโดยเฉลี ยไม่เกินร้อยละ 45 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมภายในสามสิบวันนับแต่วันสิ นรอบปีบัญชีนั น ทั งนี ให้คํานวณอัตราส่วนการลงทุนหรือมีไว้ซึ ง
ทรัพย์สินดังกล่าว โดยเฉลี ยตั งแต่วันแรกของรอบปีบัญชีนั นจนถึงวันที ทรัพย์สินนั นมีมูลค่าเป็นไปตามอัตราส่วนดังกล่าว
เมื อบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ปฏิบัติตามวรรคสามแล้ว ให้บริษัทรายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมทราบภายใน
วันทําการถัดจากวันที ทรัพย์สินนั นมีมูลค่ารวมโดยเฉลี ยไม่เกินร้อยละ 45 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม เพื อให้ผู้
ดูแลผล ประโยชน์ของกองทุนรวม ตรวจสอบการปฏิบัติดังกล่าว ทั งนี บริษัทต้องดําเนินการให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน
รวมแจ้งให้สํานักงานทราบภายในห้าวันนับแต่วันที ได้รับรายงานจากบริษัทด้วย
หากบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถปฏิบัติตามวรรคสามได้ สํานักงานอาจสั งให้บริษัทเลิกกองทุนรวมนั น

3.13.2.9 ในกรณีที มีเหตุจําเป็นและสมควร เพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนอันเนื องมาจากปัญหาความผันผวน
(fluctuation) ของตลาดเงินและตลาดทุนในวงกว้างในรอบปีบัญชีใด บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจขอผ่อนผันต่อสํานักงาน
เพื อไม่ต้องนําการลงทุนในหรือมีไว้ซึ งเงินฝาก บัตรเงินฝาก ตั วแลกเงิน หรือตั วสัญญาใช้เงิน ในช่วงเวลาที เกิดความผันผวนดัง
กล่าวมารวมคํานวณอัตราส่วนการลงทุนตามข้อ 3.13.2.8 ได้สําหรับรอบปีบัญชีนั น

3.13.2.10 บริษัทจัดการอาจลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้าที มีคู่สัญญาเป็นศูนย์ซื อขายสัญญาซื อขายล่วงหน้าโดยไม่จํากัด
อัตราส่วนของคู่สัญญา

3.13.2.11 การคํานวณมูลค่าการลงทุนหรือมีไว้ซึ งสัญญาซื อขายล่วงหน้าเพื อการคํานวณอัตราส่วนการลงทุนตามข้อ 3.13.2.2
และข้อ 3.13.2.4 ให้นับมูลค่าที คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งมีหน้าที ต้องชําระตามสัญญาซื อขายล่วงหน้า รวมคํานวณในอัตราส่วนของ
บุคคลที เป็นคู่สัญญาดังกล่าว เว้นแต่กรณีที กองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้ซึ งสัญญานั น ในศูนย์ซื อขายสัญญาซื อขายล่วงหน้า
บริษัทจัดการไม่ต้องคํานวณมูลค่าและอัตราส่วนตามที กําหนดในข้อดังกล่าว

3.13.2.12 ในการคํานวณอัตราส่วนตามข้อ 3.13.2.2 และ ข้อ 3.13.2.4 ให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี รวม
ทั งเงื อนไขตามข้อ 3.13.2.13 ด้วย
(1) ในกรณีที ทรัพย์สินดังกล่าวมีผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกัน บริษัทจัดการจะคํานวณอัตราส่วนที ผู้ออก
ทรัพย์สินหรือผู้ที เป็นคู่สัญญาดังกล่าว หรือคํานวณอัตราส่วนผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกัน แล้วแต่กรณีก็ได้
(2) ในกรณีที ทรัพย์สินมีบุคคลมากกว่าหนึ งรายเป็นผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกัน บริษัทจัดการจะเลือก
คํานวณอัตราส่วนที ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกันรายใดรายหนึ งก็ได้

3.13.2.13 การคํานวณอัตราส่วนที ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกันตามข้อ 3.13.2.12 จะทําได้ต่อเมื อบุคคลดัง
กล่าวได้ทําการรับรองตลอดไป รับอาวัลทั งจํานวน สลักหลังโอนประเภทมีสิทธิไล่เบี ยโดยไม่มีข้อกําหนดลบล้างหรือจํากัด
ความรับผิดของผู้สลักหลัง หรือค้ําประกันต้นเงินและดอกเบี ยเต็มจํานวนแบบไม่มีเงื อนไข

3.13.2.14 ในกรณีที ตราสารแห่งหนี ในขณะที ลงทุนหรือในขณะที ได้มาเป็นทรัพย์สินของกองทุน มีมูลค่าไม่เกินอัตราส่วนที 
กําหนดข้างต้น หากต่อมาตราสารแห่งหนี มีมูลค่าเกินอัตราส่วนดังกล่าวโดยสาเหตุ ถูกปรับลดอันดับความน่าเชื อถือให้บริษัท
ดําเนินการแก้ไขอัตราส่วนให้เป็นไปตามที กําหนดภายใน 30 วันนับแต่วันที มีการประกาศให้ทราบถึงเหตุดังกล่าว เว้นแต่ใน
กรณีที มีเหตุจําเป็นและสมควรโดยได้รับผ่อนผันจากสํานักงาน

3.13.2.15 ในกรณีที ทรัพย์สินในขณะที ลงทุนหรือในขณะที ได้มาเป็นทรัพย์สินของกองทุน มีมูลค่าไม่เกินอัตราส่วนที กําหนด
ข้างต้น หากต่อมามีมูลค่าเกินอัตราส่วนดังกล่าวจากการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น บริษัทจัดการจะยังคงมีไว้ซึ งทรัพย์สินดัง
กล่าวต่อไปก็ได้

ให้บริษัทจัดการจัดทํารายงานโดยระบุชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินตามวรรคหนึ ง และวันที ทรัพย์สินนั น
มีมูลค่าเกินอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดพร้อมสาเหตุ และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ทราบ
ภายในสามวันทําการนับแต่วันที ทรัพย์สินนั นมีมูลค่าเกินอัตราส่วนที กําหนด พร้อมทั งจัดทําสําเนารายงานดังกล่าวไว้ ที บริษัท
จัดการเพื อให้สํานักงานสามารถตรวจสอบได้

3.13.2.16 ในกรณีที ทรัพย์สินในขณะที ลงทุนหรือในขณะที ได้มาเป็นทรัพย์สินของกองทุน มีมูลค่าไม่เกินอัตราส่วนที กําหนด
ข้างต้น หากต่อมามีมูลค่าเกินอัตราส่วนดังกล่าวโดยไม่เข้าลักษณะตาม 3.13.2.8 ข้อ 3.13.2.14 และข้อ 3.13.2.15 และการ
เกินอัตราส่วนดังกล่าวมิได้เกิดจากการลงทุนหรือได้ทรัพย์สินมาเพิ มเติม บริษัทจัดการจะยังคงมีไว้ซึ งทรัพย์สินดังกล่าวต่อไป
ก็ได้

ให้บริษัทจัดการจัดทํารายงานโดยระบุชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินตามวรรคหนึ ง และวันที ทรัพย์สินนั น
มีมูลค่าเกินอัตราส่วนที กําหนดพร้อมสาเหตุ และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ทราบภายในสามวัน
ทําการนับแต่วันที ทรัพย์สินนั นมีมูลค่าเกินอัตราส่วนที กําหนด พร้อมทั งจัดทําสําเนารายงานดังกล่าวไว้ที บริษัทจัดการเพื อให้
สํานักงานสามารถตรวจสอบได้

3.13.2.17 ข้อจํากัดการลงทุนข้างต้นจะไม่นํามาบังคับใช้ในกรณีที ปรากฏเหตุตามหัวข้อ “การเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม”
และบริษัทจัดการต้องดําเนินการเพื อเลิกกองทุนตามหัวข้อ “การดําเนินการของบริษัทจัดการเมื อเลิกกองทุนรวม”

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) : 

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.3. รายละเอียดเพิ มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : 

ไม่มี

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 โทรสาร

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

บริษัทจัดการจะเสนอขายหน่วยลงทุนในระยะเวลาเสนอขายครั งแรกที ระบุไว้ในหนังสือชี ชวน โดยเริ มตั งแต่เวลาเปิดทําการ
ของบริษัทจัดการ หรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ถึงเวลา 15.30 น.

5.2.1 การขอรับหนังสือชี ชวนและเอกสารการจองซื อ
ผู้สนใจจองซื อหน่วยลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี ชวน และ เอกสารการจองซื อได้ที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื อคืน ทุกวัน ระหว่าง เวลาทําการ

5.2.2 วิธีการเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน
ในกรณีที ไม่เคยมีบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน ผู้สนใจลงทุนต้องเปิดบัญชีดังกล่าวก่อน โดยกรอกรายละเอียดในใบคําขอเปิดบัญชีผู้
ถือหน่วยลงทุน และเอกสารที กําหนดอย่างถูกต้องและตามความเป็นจริง พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน ตามที บริษัทจัดการ
กําหนดในการเปิดบัญชีซึ งลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง

ผู้จองซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนต้องรับทราบและยินยอมที จะปฏิบัติตามเงื อนไขที กําหนดในใบคําขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน
และใบคําขอเปลี ยนแปลงข้อมูล รวมทั งเงื อนไขอื น ๆ ที บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะกําหนดต่อไป ซึ งจะติดประกาศไว้ที 
บริษัทจัดการ หรือมีจดหมายเพื อแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ ทั งนี กรณีบริษัทจัดการจะแก้ไขเปลี ยนแปลงวิธีการเปิดบัญชี
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยติดประกาศไว้ที บริษัทจัดการ และสํานักงานของผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื อคืน

5.2.3 เอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชี
1. กรณีบุคคลธรรมดา
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรประจําตัวข้าราชการ หรือสําเนาบัตรประจําตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือสําเนา
หนังสือเดินทางซึ งลงนามรับรองความถูกต้อง

2. กรณีนิติบุคคล
(1) สําเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์
(2) สําเนาหนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับ
(3) ตัวอย่างลายมือชื อผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล และเงื อนไขการลงนาม
(4) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล

ทั งนี เอกสารต่าง ๆ ต้องลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง

5.2.4 วิธีการจองซื อหน่วยลงทุน
เมื อผู้สนใจจองซื อหน่วยลงทุนมีบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน แล้ว สามารถจองซื อหน่วยลงทุนด้วยตนเองที บริษัทจัดการหรือผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ได้ตามราคาเสนอขายหน่วยลงทุนในการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก โดยกรอกใบคําสั งซื อ
หน่วยลงทุนให้ครบถ้วนพร้อมชําระเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุน โดยผู้สั งซื อจะต้องสั งซื อหน่วยลงทุนไม่ตํ่ากว่า 50,000 บาท

5.2.5 การรับชําระ และการเก็บรักษาเงินค่าซื อหน่วยลงทุน
ผู้จองซื ออาจชําระเป็นเงินสด หรือชําระเป็นเช็ค ดราฟต์ หรือวิธีอื นใด โดยการชําระเป็นเช็ค ดราฟต์ หรือวิธีอื นใดผู้จองซื อต้อง
ขีดคร่อมเฉพาะสั งจ่าย “บัญชีจองซื อหน่วยลงทุนของ บลจ.แอสเซท พลัส จํากัด” ซึ งเป็นบัญชีกระแสรายวัน ที เปิดไว้กับ
ธนาคารดังต่อไปนี ซึ งดอกเบี ยรับหรือผลประโยชน์ใดๆ ที ได้รับจากบัญชีจองซื อหน่วยลงทุนข้างต้น บริษัทจัดการจะดําเนินการ
ให้เป็นผลประโยชน์ต่อกองทุน
• ธนาคารกสิกรไทย สาขาราษฎร์บูรณะ
• ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาพระรามที  3
• ธนาคารกรุงเทพ สาขาสาทร
• ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาถนนวิทยุ
บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงเพิ มเติมบัญชีดังกล่าว โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ โดยจะติดประกาศไ
ที ที ทําการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

ทั งนี ในการชําระเงินไม่ว่าด้วยวิธีใด หากมิใช่กรณีที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิดอื นภายใต้การ
จัดการของบริษัทจัดการเพื อจองซื อหน่วยลงทุนของกองทุน บริษัทจัดการต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้ก่อนระยะเวลาเสนอ
ขายครั งแรกจะสิ นสุด

ในกรณีที ผู้จองซื อชําระเป็นเงินสด หรือวิธีอื นใดที สามารถเรียกเก็บเงินได้ทันที ผู้จองซื อสามารถจองซื อได้ภายในเวลา 15.30
น. แต่หากผู้จองซื อชําระเป็นเช็ค ดราฟต์ หรือวิธีอื นใดที ต้องส่งเรียกเก็บเงินและทราบผลในวันทําการถัดไป ผู้จองซื อต้อง
ชําระค่าซื อหน่วยลงทุนภายในเวลา 12.00 น.

การจองซื อหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื อบริษัทจัดการได้รับเงินค่าซื อหน่วยลงทุนครบตามจํานวนเงินที สั งซื อ และได้ทํา
รายการขายหน่วยลงทุนแล้ว เพื อให้บริษัทจัดการจัดสรรหน่วยลงทุน ผู้จองซื อหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกคําสั งจองซื อ
หน่วยลงทุนนั นได้เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

ในกรณีที ผู้จองซื อหน่วยลงทุนชําระเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุนเป็นเช็ค ดราฟต์ หรือวิธีอื นใดซึ งถูกปฏิเสธการจ่ายเงิน บริษัท
จัดการจะดําเนินการยกเลิกรายการจองซื อหน่วยลงทุนนั นและแจ้งให้ผู้จองซื อทราบ
บริษัทจัดการจะนําเงินที ได้รับจากการจองซื อหน่วยลงทุนนี เก็บรักษาไว้ในบัญชีเงินฝากในนาม “บัญชีจองซื อหน่วยลงทุนของ
บลจ. แอสเซท พลัส จํากัด” 

5.2.6 การจัดสรรหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื อโดยคํานวณจากจํานวนเงินที ได้รับชําระหารด้วยมูลค่าที ตราไว้ โดยจํานวน
หน่วยลงทุนที ได้รับจัดสรรจะคํานวณตามหลักสากลเป็นตัวเลขทศนิยม 5 ตําแหน่งแต่ใช้ทศนิยม 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยม
ตําแหน่งที  5 ทิ ง

กรณีที ผู้จองซื อชําระค่าจองซื อหน่วยลงทุนเป็นเช็ค ดราฟต์ ตั วแลกเงิน คําสั งจ่ายเงิน หรือวิธีอื นใด บริษัทจัดการจะจัดสรร
หน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื อหน่วยลงทุน ณ วันที บริษัทจัดการ สามารถเรียกเก็บเงินจากเช็ค ดราฟต์ ตั วแลกเงิน คําสั งจ่ายเงิน
หรือวิธีการอื นใดได้เรียบร้อยแล้ว และวันที บริษัทจัดการได้รับเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุนจะต้องอยู่ระหว่างระยะเวลาเสนอขาย
โดยบริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนตามหลักการ “จองซื อก่อนได้ก่อน” 

ในกรณีที จํานวนเงินที ระบุในใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนไม่ตรงกับจํานวนเงินที บริษัทจัดการได้รับชําระ บริษัทจัดการจะจัดสรร
หน่วยลงทุนให้ตามจํานวนเงินที ได้รับชําระเป็นเกณฑ์
ในกรณีที การจองซื อหน่วยลงทุนนั นมีผลให้จํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินจํานวนหน่วยลงทุนที ได้รับอนุมัติจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนโดยใช้หลักการ “จองซื อก่อนได้ก่อน” ตามคําสั งซื อที สามารถเรียก
เก็บเงินได้ ในกรณีที จองซื อพร้อมกัน และมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรร บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรหน่วยลงทุน
ที เหลืออยู่ให้ผู้จองซื อ ที จองซื อพร้อมกันนั นตามสัดส่วนจํานวนหน่วยลงทุนที ผู้จองซื อแต่ละรายจองซื อเข้ามา (Pro Rata)
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทั งหมดก็ได้โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้
ทราบล่วงหน้า

ในกรณีที บริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการจัดสรรหน่วยลงทุนมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือหน่วย
ลงทุน หรือต่อชื อเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะจัดสรรหรือไม่
จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทั งหมดก็ได้ โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ผู้จองซื อทราบล่วงหน้า

5.2.7 การคืนเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุน
ในกรณีที ผู้จองซื อหน่วยลงทุนในการเสนอขายครั งแรกไม่ได้รับการจัดสรรไม่ว่าทั งหมด หรือบางส่วน และ/หรือในกรณีที 
บริษัทจัดการต้องยุติโครงการจัดการเนื องจากไม่สามารถจําหน่ายให้แก่ประชาชนได้ถึง 35 ราย หรือในกรณีที มีการจัดสรร
หน่วยลงทุนให้แก่บุคคลใด หรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกินกว่าหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด
บริษัทจัดการจะแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันสิ นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุน
ครั งแรก และจะคืนเงินค่าซื อหน่วยลงทุนส่วนที ไม่ได้รับการจัดสรรพร้อมดอกเบี ย (ถ้ามี) ให้ผู้จองซื อตามวิธีการรับเงินค่าขาย
คืนหน่วยลงทุนที ผู้จองซื อระบุไว้ในใบคําขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน ภายใน 1 เดือน นับแต่วันสิ นสุดการเสนอขายหน่วย
ลงทุนครั งแรก หรือนับตั งแต่วันปิดการเสนอขายแล้วแต่กรณี เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ให้ดําเนินการโครงการจัดการต่อไปได้ หากบริษัทจัดการไม่สามารถคืนเงินพร้อมดอกเบี ย (ถ้าม)ี อันเนื องจากความผิด
พลาดของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะชําระดอกเบี ยในอัตราไม่ต่ํากว่าร้อยละเจ็ดครึ งต่อปี นับแต่วันที ครบกําหนดเวลาดัง
กล่าวข้างต้น ถึงวันที บริษัทจัดการชําระเงินค่าจองซื อคืนจนครบถ้วน

5.2.8 เงื อนไขการขายหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะปฏิเสธคําสั งซื อหากผู้ลงทุนไม่ใช่ "ผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย"

บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนภายในประเทศไทย และมีวัตถุประสงค์ที จะไม่เสนอขาย
หน่วยลงทุนของกองทุนกับหรือเพื อประโยชน์ของประเทศสหรัฐอเมริกา พลเมืองสหรัฐอเมริกา รวมถึงผู้ที มีหนังสือเดินทางของ
ประเทศสหรัฐอเมริกาหรือผู้ที มีถิ นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา หรือบุคคลซึ งโดยปกติมีถิ นที อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกอง
ทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าวและบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนซึ งจัดให้มีขึ นและดําเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา บริษัทจัดการจึงขอ
สงวนสิทธิที จะปฏิเสธหรือระงับการสั งซื อ การจัดสรร และ/หรือการโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมสําหรับผู้
ลงทุนที เป็นบุคคลอเมริกัน (US person) ดังที กล่าวมาข้างต้น เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก

ในการชําระค่าซื อหน่วยลงทุน หากมิใช่กรณีที ผู้จองซื อหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอื นที จัดตั งโดยบริษัท
จัดการเพื อจองซื อหน่วยลงทุนของกองทุนนี ผู้จองซื อจะต้องชําระค่าซื อหน่วยลงทุนด้วยเงินจนเต็มมูลค่า จะหักกลบลบหนี กับ
บริษัทจัดการไม่ได้

การจองซื อหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื อบริษัทจัดการได้รับเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวนและได้ทํารายการขายหน่วย
ลงทุนแล้ว เพื อให้บริษัทจัดการจัดสรรหน่วยลงทุนและผู้จองซื อจะไม่สามารถยกเลิกคําสั งจองซื อหน่วยลงทุนนั นได้ เว้นแต่ จะ
ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธการจองซื อตามคําสั งจองซื อหน่วยลงทุน ในกรณีที บริษัทจัดการได้
พิจารณาแล้วว่าการจองซื อในกรณีดังกล่าวมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรือต่อชื อเสียง
หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ

สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ นหลังจากนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการจองซื อหน่วยลงทุนของผู้จองซื อ
หน่วยลงทุนแล้วเท่านั น

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

 

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

บริษัทจัดการจะเสนอขายหน่วยลงทุนระหว่างการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกเท่านั น โดยจะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนภาย
หลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก

7. การรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

7.1. ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 บริษัทจัดการ

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.3. วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 รับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.4.1 บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติดังนี 

1. บริษัทจัดการจะรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติไม่เกินปีละ 4 ครั ง โดยบริษัทจัดการจะแจ้งกําหนดวันทําการรับซื อคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบทางไปรษณีย์ ภายใน 30 วันนับตั งแต่วันถัดจากวันจดทะเบียนกองทรัพย์สิน
เป็นกองทุนรวม

ทั งนี บริษัทจัดการจะรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายที มีชื อปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วย
ลงทุน ณ เวลา 8.00 น. ของวันที บริษัทจัดการกําหนดให้มีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

ในการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ บริษัทจัดการมีนโยบายที จะรับซื อคืนเป็นจํานวนเงินที จัดสรรจากเงินสดรับที ได้จาก
ดอกเบี ย และ/หรือกําไรจากเงินลงทุนของตราสารแห่งหนี หรือหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นที กองทุนลงทุน หลังหักค่าใช้จ่าย
ของกองทุน (ถ้ามี) โดยจะจัดสรรเป็นจํานวนเงินที เท่าๆ กันสําหรับแต่ละหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน กรณีที กองทุนได้รับผลกระทบจากการได้รับชําระเงิน
ตามตราสารหนี หรือหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นที กองทุนลงทุนไว้ แตกต่างไปจากเงื อนไขที กําหนด โดยบริษัทจะประกาศใ
ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบในเวปไซต์ของบริษัทจัดการ

2. สําหรับการรับซื อคืนหน่วยลงทุนงวดสุดท้าย บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติที เหลือทั งหมดของผู้
ถือหน่วยลงทุนทุกราย ณ วันครบอายุโครงการ

7.4.2  การจัดสรรเงินให้แก่ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุน
ยกเว้นในกรณีตามข้อ “การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน” หรือ “การไม่ขายหรือไม่
รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน” หรือ “การหยุดรับซื อคืนหน่วยลงทุน” บริษัทจัดการจะจัดสรร
เงินให้แก่ ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยคํานวณจากราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ณ สิ นวันที บริษัทจัดการดําเนินการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติ หากวันดังกล่าวตรงกับวันหยุดจะเลื อนเป็นวันทําการถัดไป

บริษัทจัดการจะคํานวณจํานวนหน่วยลงทุนที จะรับซื อคืนอัตโนมัติ โดยหารจํานวนเงินที จะรับซื อคืนด้วยราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการรับซื อคืนนั น ทั งนี จํานวนหน่วยลงทุนที คํานวณได้จะเป็นตัวเลขทศนิยม 4 ตําแหน่ง โดยตัด
ทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง

บริษัทจัดการจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในทะเบียนหน่วยลงทุน ในวันทําการถัดจากวันทําการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนจํานวนนั น

7.4.3 การชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน ภายใน 5 วันทําการ นับตั งแต่วันถัดจากวัน
ที ทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ในการชําระเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนให้
แก่ ผู้ถือหน่วยลงทุนตามวิธีการที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในใบคําขอเปิดบัญชี ผู้ถือหน่วยลงทุน หรือใบคําสั งขายคืนหน่วย
ลงทุน

7.4.4  เงื อนไขในการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ตกลงสั งขายคืนหน่วยลงทุน และยินยอมให้บริษัทจัดการรับซื อหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
ตามกําหนดเวลาที บริษัทจัดการกําหนด

นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก้ผู้ถือหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ ภายใน 5 วันทําการ
นับตั งแต่วันถัดจากวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมติั

การสั งขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื อบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ได้รับคําสั งขายคืนหน่วย
ลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุน และได้ทํารายการรับซื อคืนหน่วยลงทุนแล้ว

บริษัทจัดการจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในทะเบียนหน่วยลงทุนในวันทําการถัดจากวันทําการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนจํานวนนั น

7.5. ระยะเวลาในการรับซื อคืน :  ไม่เกินปีละ 4 ครั งตามที บริษัทจัดการกําหนด

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน : 

1) บริษัทจัดการจะรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติไม่เกินปีละ 4 ครั ง โดยบริษัทจัดการจะแจ้งวันที จะดําเนินการรับซื อคืน
หน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบทางไปรษณีย์ ภายใน 30 วันนับตั งแต่วันถัดจากวันจดทะเบียนกองทรัพย์สิน
เป็นกองทุนรวม
2) สําหรับการรับซื อคืนหน่วยลงทุนงวดสุดท้าย บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติที เหลือทั งหมด
ของผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย ณ วันครบอายุโครงการ

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.9. รายละเอียดเพิ มเติม : 

8. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

8.1. ช่องทางการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

 บริษัทจัดการ

8.2. รายละเอียดการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการที บริษัทจัดการ
กําหนดให้สามารถสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ เข้ากองทุนนี ระหว่างการเสนอขายครั งแรก
การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนดังกล่าวหมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนหนึ ง (กองทุนต้นทาง) เพื อซื อหน่วยลงทุนของ
อีกกองทุนหนึ ง (กองทุนปลายทาง) โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนจาก กองทุนต้นทางซึ งได้หัก
ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เพื อไปชําระค่าซื อหน่วยลงทุนกองทุนปลายทาง ในกรณีที กองทุนต้นทางใดมี
การคิดค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามระยะเวลาการถือหน่วยลงทุน การคํานวณหน่วยลงทุนที จะขายคืนจาก
กองทุนต้นทาง จะใช้เกณฑ์การคํานวณโดยระบบ “เข้าก่อน ออกก่อน (FIFO)”

9. การชําระค่ารับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน : 

กรณีบริษัทจัดการไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน และจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื นแทน บริษัทจัดการจะกําหนดขั นตอนการดําเนินการต่อไป โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานก่อน และไม่
ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ โดยขั นตอนที กําหนดดังกล่าวต้องสามารถปฏิบัติได้จริง และเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมทุกราย และบริษัทจัดการจะต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วัน

10. การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิด
ไว้แล้วได้ ในกรณีดังต่อไปนี 
(1) บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที เข้าเหตุดังต่อไปนี โดยได้รับ
ความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(ก) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล หรือ
(ข) มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าวอยู่
นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม
(2) มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้ว แต่ในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการยังไม่ได้ชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุน บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลใน
รายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาโดยราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องนั นต่างจากราคารับซื อ
คืนหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไปและคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ถูกต้อง
(3) ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการกองทุนรวมพบว่า ราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุนไม่ถูกต้องและผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
โดยราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องนั นต่างจากราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป และคิดเป็น
อัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ถูกต้อง
การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามข้อ (1) (2)หรือ (3) บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 
(1) เลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนได้ไม่เกินสิบวันทําการนับแต่วันที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนนั น เว้นแต่ได้รับ
การผ่อนผันจากสํานักงาน
(2) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื อนกําหนดการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน
ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบเรื องดังกล่าวด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน
(3) แจ้งการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน พร้อมทั งจัดส่งรายงานที แสดงเหตุผลของการเลื อน และหลักฐานการได้รับความเห็น
ชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ (1) หรือการรับรองข้อมูลของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ (2) ต่อสํานักงานโดยพลัน ทั งนี 
บริษัทจัดการกองทุนรวมจะมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดําเนินการแทนก็ได้
(4) ในระหว่างการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าว ให้บริษัท
จัดการกองทุนรวมรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั น โดยต้องชําระค่าขายคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามลําดับวันที ส่งคําสั งขายคืนก่อน
หลัง

11. การไม่ขายไม่รับซื อคืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง : 

1. บริษัทจัดการจะไม่ขายหรือไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้ว หรือจะหยุดรับคําสั งซื อหรือ
คําสั งขายคืนหน่วยลงทุนได้ เฉพาะในกรณีที กําหนดไว้ ซึ งไม่เกินกรณีดังต่อไปนี 
(1) ตลาดหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิดทําการซื อขายได้ตามปกติ
(2) บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีดังต่อไปนี โดยได้รับความเห็น
ชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(ก) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล
(ข) ไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม หรือ
(ค) มีเหตุจําเป็นอื นใดเพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
ทั งนี การไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้ว หรือการหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนตาม
(ก) (ข) หรือ (ค) ให้กระทําได้ไม่เกินหนึ งวันทําการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน
(3) กองทุนรวมได้ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี เกิดขึ น ซึ งก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อกองทุนรวมอย่างมีนัยสําคัญ
(ก) ตลาดซื อขายหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิดทําการซื อขายได้ตามปกติ ทั งนี เฉพาะในกรณีที กองทุนรวม
ลงทุนในหลักทรัพย์ที ซื อขายในตลาดซื อขายหลักทรัพย์แห่งนั นเกินกว่าร้อยละสิบของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
(ข) มีเหตุการณ์ที ทําให้ไม่สามารถแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และทําให้ไม่สามารถโอนเงินออกจากประเทศ
หรือรับโอนเงินจากต่างประเทศได้ตามปกติ หรือ
(ค) มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าวอยู่
เหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม และผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว
(4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหน่วยลงทุนที รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุน แก่ผู้ลงทุน
เฉพาะราย เนื องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังต่อไปนี 
(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั น ๆ มีส่วนเกี ยวข้องกับการกระทําดังต่อไปนี 
1. การกระทําที เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไม่
ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
2. การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือ
3. การกระทําที เป็นการปฏิบัติตามคําสั งเกี ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน โดยบุคคลผู้มีอํานาจตามกฎหมาย
(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื อทราบข้อเท็จจริงเกี ยวกับลูกค้าได้ในสาระ
สําคัญ

2. เมื อปรากฏเหตุตามข้อ 1 และบริษัทจัดการกองทุนรวมประสงค์จะไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อ
หรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมปฏิบัติดังต่อไปนี 
(1) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุน
โดยพลัน และหากเป็นเหตุตาม ข้อ 1(1) (2) หรือ (3) ให้เปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการ
หยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลันด้วย
(2) รายงานการไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือการหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนพร้อมทั งแสดง
เหตุผล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทุนรวมเปิดนั นให้สํานักงานทราบโดยพลัน
(3) ในกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนหรือหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
ตามข้อ 1(1) (2) และ (3) เกินหนึ งวันทําการให้บริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการดังต่อไปนี ก่อนการเปิดรับคําสั งซื อหรือคํา
สั งขายคืนหน่วยลงทุน
(ก) รายงานการเปิดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนรวมเปิด ณ วันทําการ
สุดท้ายก่อนวันรายงานนั นให้สํานักงานทราบภายในวันทําการก่อนวันเปิดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
(ข) แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเปิดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน
ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการเปิดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนด้วย
วิธีการใด ๆ โดยพลัน

3. บริษัทจัดการจะหยุดการขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้วหรือหยุดรับคําสั งซื อ
หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง โดยราคาขายหน่วย
ลงทุนที ไม่ถูกต้องนั นต่างจากราคาขายหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไปและคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของ
ราคาขายหน่วยลงทุนที ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงาน
การชดเชยราคา ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการ
หยุดขายหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการหยุดรับคําสั งซื อหน่วย
ลงทุนด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน

12. การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

เพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือในกรณีที มีความจําเป็นเพื อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของ
ประเทศ หรือเพื อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศให้บริษัทจัดการหยุด
รับคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดได้เป็นการชั วคราวตามระยะเวลาที เห็นสมควร แต่
รวมแล้วต้องไม่เกิน 20 วันทําการติดต่อกัน เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ขยายระยะเวลาหยุด
รับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกไปได้

13. เงือนไขและข้อจํากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะปฏิเสธคําสั งโอนหน่วยลงทุนหากผู้ลงทุนไม่ใช่ "ผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย" 

บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนภายในประเทศไทย และมีวัตถุประสงค์ที จะไม่เสนอขาย
หน่วยลงทุนของกองทุนกับหรือเพื อประโยชน์ของประเทศสหรัฐอเมริกา พลเมืองสหรัฐอเมริกา รวมถึงผู้ที มีหนังสือเดินทางของ
ประเทศสหรัฐอเมริกาหรือผู้ที มีถิ นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา หรือบุคคลซึ งโดยปกติมีถิ นที อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกอง
ทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าวและบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนซึ งจัดให้มีขึ นและดําเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา บริษัทจัดการจึงขอ
สงวนสิทธิที จะปฏิเสธหรือระงับการสั งซื อ การจัดสรร และ/หรือการโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมสําหรับผู้ลงทุน
ที เป็นบุคคลอเมริกัน (US person) ดังที กล่าวมาข้างต้น เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะไม่จัดสรร และ/หรือปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุนที จะทําให้การถือหน่วยลงทุนเกินข้อจํากัดการถือ
หน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและ
หน้าที ของบริษัทจัดการ

ข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน
ในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัทจัดการมีข้อยกเว้นได้ในกรณีดังต่อไปนี 

(1)  กรณียกเว้นให้ถือหน่วยลงทุนได้โดยไม่จํากัดสัดส่วนสําหรับผู้ถือหน่วยลงทุนดังต่อไปนี 

(ก)  กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ

(ข)  กองทุนประกันสังคม

(ค)  กองทุนการออมแห่งชาติ

(ง)  กองทุนบําเหน็จบํานาญแห่งชาติ

(จ)  กองทุนสํารองเลี ยงชีพ

(ฉ)  กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป

(ช)  กองทุนต่างประเทศที มีลักษณะตาม (ก) ถึง (ฉ)

(ซ)  กองทุนอื นใดที มีลักษณะทํานองเดียวกับกองทุนตาม (ก) ถึง (ฉ)

(ฌ)  นิติบุคคลที จัดตั งขึ นตามกฎหมายไทยนอกเหนือจาก  (ก)  ถึง  (ฉ)  ซึ งไม่อยู่ภายใต้บังคับต้องเสียภาษีเงินไ
นิติบุคคล เช่น ธนาคารออมสิน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มูลนิธิ หรือวัด เป็นต้น

(ญ) บุคคลอื นที ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงานเมื อมีเหตุจําเป็นและสมควร

(2) กรณียกเว้นให้โดยผ่อนคลายสัดส่วนการถือหน่วยลงทุน หรือเมื อเป็นไปตามเงื อนไข ซึ งได้แก่กรณีดังต่อไปนี 

(ก)  กรณีที เป็นการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมอีทีเอฟโดยผู้ลงทุนรายใหญ่และผู้ดูแลสภาพคล่องที ได้รับการแต่ง
ตั งจากบริษัทจัดการ อาจถือหน่วยลงทุนได้โดยไม่จํากัดสัดส่วน ทั งนี เฉพาะในช่วงระยะเวลาตั งแต่วันจดทะเบียน
กองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมจนถึงวันที ครบกําหนดหนึ งปีนับแต่วันที เริ มซื อขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟ
ดังกล่าวในตลาดรอง

(ข)  กรณีของกองทุนรวมที มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนตามอัตราผลประโยชน์ตอบแทนที ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับ
จากการลงทุนในหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจถือหน่วยลงทุนเกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะ
กรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัท
จัดการได้ไม่เกินสัดส่วนที ระบุไว้ในโครงการ ทั งนี เมื อได้รับการผ่อนผันจากสํานักงานตามเหตุจําเป็นและสมควร

(ค)   กรณีที มีเหตุจําเป็นและสมควรอื นใด ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจถือหน่วยลงทุนเกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนตาม
ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและ
หน้าที ของบริษัทจัดการได้แต่ไม่เกินร้อยละห้าสิบของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด โดยได้รับการ
ผ่อนผันจากสํานักงาน ทั งนี ในการผ่อนผันดังกล่าว ให้สํานักงานพิจารณาถึงประโยชน์โดยรวมของผู้ถือหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมดังกล่าวเป็นสําคัญ

14. การจ่ายเงินปันผล : 

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่าย

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : 

14.3. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที ประมาณการได้ที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด) : 

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) : 
ประมาณการค่าธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่าใช้จ่ายทั งหมดข้างต้น ไม่เกินร้อยละ 4.00 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิถัวเฉลี ย (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ ม) 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนทั งหมดไม่เกินร้อยละ 4.00 ต่อปีของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิถัวเฉลี ย (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ ม)

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวม : 

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
อัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วันที คํานวณ *

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
อัตราไม่เกินร้อยละ 0.07 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วันที คํานวณ *

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
อัตราไม่เกินร้อยละ 1.50 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วันที คํานวณ *

15.2.4. ค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการลงทุน : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่าย : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
(1) ค่าใช้จ่ายเพื อวัตถุประสงค์ในการเสนอขายครั งแรกจะจ่ายตามจํานวนที จ่ายจริง โดยทางบัญชีจะตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ของกองทุนเฉลี ยเท่ากันทุกวัน ตลอดอายุโครงการ ได้แก่
(ก) ค่าใช้จ่ายในการจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ การจัดอบรมเผยแพร่ความรู้ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด การส่งเสริมการขาย
ตลอดจนการสัมมนาแนะนํากองทุน ตามที จ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 0.50 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ
(ข) ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที เกี ยวข้องในการจัดตั งกองทุน และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามกฎหมาย
ก.ล.ต.
(2) ค่าใช้จ่ายเพื อการดําเนินงานของกองทุนที เรียกเก็บตามจํานวนที จ่ายจริง โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาตัดจ่ายทั งจํานวน
หรือทยอยตัดจ่ายตามระยะเวลาการใช้งานของค่าใช้จ่ายนั น ได้แก่
(ก) ค่าใช้จ่ายในการจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าสื อโฆษณาประชาสัมพันธ์ การจัดอบรมเผยแพร่ความรู้ ค่าใช้จ่ายด้านการ
ตลาด การส่งเสริมการขายตลอดจนการสัมมนาแนะนํากองทุน ตามที จ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 0.50 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุน
(ข) ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี ค่าที ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามคําสั ง หรือตามกฎหมาย หรือ
ประกาศของสมาคม
(ค) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์และจัดส่งใบแจ้งผลการจัดสรรหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการจัดทําและจัดพิมพ์ ใบคําขอเปิดบัญชี ผู้ถือ
หน่วยลงทุน ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน ใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน เอกสารที เกี ยวข้อง ค่าจัดทําจัดพิมพ์ และจัดส่งหนังสือบอก
กล่าวรายงานต่าง ๆ สาส์นถึงผู้ถือหน่วยลงทุน
(ง) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งเอกสารที เกี ยวกับการแก้ไขเปลี ยนแปลงโครงการ ค่าใช้จ่ายในการลงประกาศในหนังสือพิมพ์
การจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามกฎหมาย ก.ล.ต.
(จ) ค่าจัดทํา ค่าพิมพ์และจัดส่งหนังสือชี ชวนและรายงานประจําปีถึงผู้ถือหน่วยลงทุน
(ฉ) ค่าแปลเอกสารที เกี ยวกับการดําเนินงานของกองทุนเป็นภาษาต่างประเทศ
(ช) ค่าเอกสารทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าเอกสารการลงบัญชีกองทุน
(ซ) ค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) ในการดําเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติหน้าที หรือเรียกค่าสินไหม
ทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการเพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายเพื อรักษาสิทธิของกองทุน ค่าใช้จ่ายในการติดตามหนี ของกองทุน
(ฌ) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระหนี เป็นทรัพย์สินอื นแทนการชําระหนี ด้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนี 
ค่าธรรมเนียมศาล ค่าธรรมเนียมทนายความ ค่าใช้จ่ายในด้านนิติกรรม ค่าประเมินราคา ค่าจดจํานอง ค่าปลดจํานอง ค่าจัด
พิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่าย หรือค่าธรรมเนียมอื นใดที เกี ยวข้องกับทางราชการ ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการรับชําระหนี เป็นทรัพย์สิน
อื นแทนการชําระหนี ด้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนี ค่าใช้จ่ายด้านภาษี ค่าทําประกันภัยดูแล และเก็บรักษาตลอดจน ค่าใช้จ่าย
ในการจําหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สินดังกล่าว
(ญ) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
(ฎ) ค่าธรรมเนียมธนาคารต่าง ๆ ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าประกาศในหนังสือพิมพ์ ค่า
ไปรษณียากรสําหรับหนังสือโต้ตอบกับผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าพาหนะ ค่าใช้จ่ายในการสื อสารโต้ตอบโดยวิธีอื นที มิใช่ทาง
ไปรษณีย์
(ฏ) ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการชําระบัญชีและเลิกกองทุน
(ฐ) ค่าใช้จ่ายที เกิดขึ นจากการติดตามทวงถาม หรือการดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใด ของกองทุนรวม
การคิดค่าใช้จ่ายตาม (1) และ (2) จะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที กําหนดโดยสมาคมนักบัญชี และผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
แห่งประเทศไทย
(3) ค่าธรรมเนียมที เกี ยวกับการซื อหลักทรัพย์ ซึ งจะรวมอยู่ในต้นทุนของค่าซื อหลักทรัพย์เมื อมีการซื อหลักทรัพย์และค่า
ธรรมเนียมที เกี ยวกับการขายหลักทรัพย์จะถูกหักจากค่าขายหลักทรัพย์เมื อมีการขายหลักทรัพย์ ได้แก่
(ก) ค่าอากรแสตมป์
(ข) ค่าธรรมเนียมหรือค่านายหน้าการซื อขายหลักทรัพย์
(ค) ค่าใช้จ่ายอื น ๆ (ถ้ามี) 
(4) ค่าใช้จ่ายที อาจเกิดขึ นจากการลงทุนในต่างประเทศ เช่น ค่าธรรมเนียมการทํารายการซื อ ขาย รับมอบ ส่งมอบทรัพย์สิน
ในต่างประเทศ (Transaction Fee) อากรแสตมป์ และภาษีต่างๆที เกี ยวข้อง ค่าใช้จ่าย หรือค่าธรรมเนียมที ต้องจ่ายตามข้อ
กําหนด หรือกฎหมายของประเทศที กองทุนไปลงทุน ตลอดจนค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้องกับการติดต่อประสานงานกับผู้จัดการ
กองทุนในต่างประเทศ เช่น ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าโทรสารทางไกล เป็นต้น (ถ้ามี) ตามที จ่ายจริง
(5) ค่าใช้จ่ายเกี ยวกับการเก็บรักษาทรัพย์สินในต่างประเทศ (ถ้ามี) นอกเหนือจาก ”ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี”
ตามที จ่ายจริง โดยจะไม่เกินร้อยละ 0.15 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
(6) ค่าใช้จ่ายในการประกันความเสี ยงจากอัตราแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศ หรืออัตราดอกเบี ย (ถ้าม)ี ตามที จ่ายจริง
(7) ใช้จ่ายที เกิดจากการผิดนัดชําระราคา (Failed Trade) 
(8) ค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้อง กับการจัดการกองทุนซึ งมิได้ระบุไว้ในข้อ 23.2 (ถ้ามี) โดยบริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากกองทุนตาม
จํานวนเงินและเวลาที เกิดค่าใช้จ่ายนั นจริง ทั งนี การเรียกเก็บค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะไม่เกินร้อยละ 0.01 ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนโดยบริษัทจัดการจะเป็นผู้รับผิดชอบส่วนที เกินกว่าอัตราที กําหนด

ในกรณีที มีค่าใช้จ่ายตามข้อ (8) บริษัทจัดการจะเปิดเผยแยกเป็นรายการอย่างชัดเจนในหนังสือชี ชวนฉบับข้อมูลสําคัญที ผ ู ้
ลงทุนควรทราบและในรายงานประจําปี ซึ งบริษัทจัดการ จัดทําเมื อสิ นรอบระยะเวลาบัญชีแต่ละปี

ค่าใช้จ่ายตามข้อ (1) และข้อ (2) จะถูกเปิดเผยเป็นยอดรวมของค่าใช้จ่าย ปรากฎในรายการค่าใช้จ่าย การดําเนินงานในงบ
กําไรขาดทุน ของกองทุนซึ งเป็นส่วนหนึ งของรายงานประจําปี

ทั งนี ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั งหมดของกองทุนจะบวกด้วยภาษีมูลค่าเพิ มและภาษีอื นใดในทํานองเดียวกัน

อย่างไรก็ตาม หากมีการเปลี ยนแปลงเกี ยวกับภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดในทํานองเดียวกัน บริษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงการรับรู้ภาษีต่าง ๆ ดังกล่าวโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

15.3. ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Frontend Fee) : มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ไม่เกินร้อยละ 1 ของมูลค่าหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจเก็บค่าธรรมเนียมการขายจากผู้สั งซื อหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มใน
อัตราที ไม่เท่ากัน

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (Backend Fee) : ไม่มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 

15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) : มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
คิดเช่นเดียวกับการคิดค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน โดยอาจคิดค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนแต่ละกลุ่มมนอัตราที ไม่เท่ากัน

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ในอัตรา 50 บาท ต่อรายการ โดยผู้โอนจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวในวันที ยื นคําขอโอนหน่วยลงทุน

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนขอให้บริษัทจัดการออกใบหน่วยลงทุน ทั งนี ภายใต้เงื อนไขข้อ 14.2 หรือขอให้ออกเอกสารแสดงสิทธิ
แทนฉบับเดิมที สูญหาย บริษัทจัดการจะคิดค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนในอัตรา 50 บาท ต่อ 1
ฉบับ

15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
1. ค่าธรรมเนียมการทํารายการซื อขายหน่วยลงทุนตามอัตราที ธนาคารพาณิชย์กําหนด (ถ้ามี)
2. ค่าธรรมเนียมการโอนเงินเพื อซื อหน่วยลงทุนหรือการโอนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือค่าธรรมเนียมการหักเงินจากบัญชีผู้
ซื อหน่วยลงทุน ตามอัตราที ธนาคารพาณิชย์กําหนด (ถ้ามี)
บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าใช้จ่ายอื นๆจากผู้ถือหน่วยลงทุนที ขอให้บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนดําเนินการให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือจากกรณีปกติ ที บริษัทจัดการดําเนินการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย เช่น ค่าใช้จ่ายในการจด
แจ้งจํานํากับนายทะเบียน ค่าแก้ไขเปลี ยนแปลงข้อมูลในทะเบียน เป็นต้น ทั งนี บริษัทจัดการจะคิดค่าธรรมเนียมการดําเนิน
การให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นกรณีพิเศษ ในอัตราไม่เกิน 75 บาท ต่อ 1 รายการ

15.4. วิธีการคํานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม : 

* บริษัทจัดการจะคํานวณค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วย
ลงทุน ทุกวันที มีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิโดยใช้มูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่า
ธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วันที คํานวณ นั นเป็น
ฐานในการคํานวณค่าธรรมเนียม โดยค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะบวกด้วยภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื นใดใน
ทํานองเดียวกัน (ถ้ามี) และบริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการ, ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน เป็นราย
3 เดือน และค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ เป็นรายเดือน

ทั งนี การตัดค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที กําหนดโดยสมาคมบริษัทนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
แห่งประเทศไทยและหากมีการเปลี ยนแปลงเกี ยวกับภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื นใดในทํานองเดียวกัน บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงการรับรู้ภาษีต่าง ๆ ดังกล่าวโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

15.5. การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย : 

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายโดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ โดยบริษัทจะ
ดําเนินการดังต่อไปนี 

1. กรณีเพิ มอัตราค่าธรรมเนียม หรืออัตราค่าใช้จ่ายที บริษัทจัดการได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนและหรือจากกองทุน บริษัท
จัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วันโดยจะติดประกาศที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการและ
ที ทําการทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับเป็นเวลา 3
วันติดต่อกัน ทั งนี การเพิ มอัตราค่าธรรมเนียมหรืออัตราค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะต้องไม่เกินร้อยละ 5 ของอัตราค่าธรรมเนียมหรือ
อัตราค่าใช้จ่ายภายในรอบระยะเวลา 1 ปี

2. กรณีที บริษัทจัดการจะลดค่าธรรมเนียมหรืออัตราค่าใช้จ่าย บริษัทจัดการจะปิดประกาศไว้ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ
และที ทําการทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ทั งนี การเปลี ยนแปลงดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการต้องแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับตั งแต่
วันเปลี ยนแปลง กรณีที สมาคม คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือหน่วยงานที เกี ยวข้องมีการ
เปลี ยนแปลงหลักเกณฑ์ในการตัดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมตามที ระบุเป็นอย่างอื นในอนาคต บริษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงวิธีการตัดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ที บังคับใช้ใหม่ โดยถือว่าได้รับมติจากผู้
ถือหน่วยลงทุนแล้ว

15.6. หมายเหตุ : 

16. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.1. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน : ในประเทศ

16.2. เงื อนไขพิเศษ : 

1. บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกําหนด
ทั งนี กรณีที กองทุนมีการลงทุนในทรัพย์สินต่างประเทศบริษัทจัดการจะใช้อัตราแลกเปลี ยนที เหมาะสม ภายใต้ความเห็นชอบ
ของผู้ดูแลผลประโยชน์ ซึ งเป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือประกาศของสมาคมบริษัทจัดการลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคํานวณ
ทรัพย์สินสุทธิส่วนที ลงทุนในต่างประเทศ
2. บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี 
(2.1) คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการ
(2.2) คํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ทั งนี ให้ใช้มูลค่าหน่วย
ลงทุนของสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาดังกล่าว
(2.3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังต่อไปนี 
(ก) วันทําการก่อนวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศภายในวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด
(ข) วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศภายในวันทําการถัดไป
(ค) วันทําการสุดท้ายของแต่ละเดือน โดยให้ประกาศภายในวันทําการถัดไป ทั งนี เฉพาะในกรณีที กองทุนรวมกําหนดวัน
ทําการซื อขายหน่วยลงทุนแต่ละครั งห่างกันยาวกว่าหนึ งเดือน
(ง) วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล โดยให้ประกาศภายในวันทําการถัดไป
ความใน (ก) มิให้นํามาใช้บังคับกับกองทุนรวมเปิดที ซื อขายหน่วยลงทุนทุกวันทําการ และกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภท
สถาบัน
(4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศ
ภายในวันทําการถัดไป
การประกาศมูลค่าและราคาตามวรรคหนึ ง (3) และ (4) ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมปฏิบัติดังต่อไปนี 
(1) ใช้ตัวเลขทศนิยมตามที กําหนดไว้ในข้อ 3. และต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(2) ดําเนินการด้วยวิธีการใด ๆ เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที เหมาะสม เช่น การประกาศทางหนังสือพิมพ์
หรือการประกาศทางเว็บไซต์ เป็นต้น และภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้ และ
(3) จัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวม และสถานที ทุกแห่งที ผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซื อคืนหน่วยลงทุนใช้ซื อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการกองทุนรวม
จะจัดให้มีข้อมูลดังกล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้

ในกรณีที มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดไม่ถูกต้อง บริษัทจัดการจะดําเนิน
การตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศกําหนด

3. การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือจํานวนหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมเปิด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
(3.1) คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยม ตามหลัก
สากล
(3.2) คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลัก
สากล สําหรับมูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณ ราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมตําแหน่ง
ที  4 ขึ น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตําแหน่ง
ที  5 ทิ ง
(3.3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (3.2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหน่ง โดยตัดทศนิยม
ตําแหน่งที  5 ทิ ง และประกาศราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ตามที คํานวณได้ใน (3.2) 
(3.4) คํานวณจํานวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล แต่จะ ใช ้
ผลลัพธ์เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตําแหน่ง โดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
ในกรณีที มีผลประโยชน์เกิดขึ นจากการคํานวณตาม (3.1) ถึง (3.4) บริษัทจัดการจะนําผลประโยชน์นั นรวมเข้าเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนรวมเปิด

16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : 

ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการที www.assetfund.co.th
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะประกาศ โดยช่องทางอื นใดที เหมาะสม โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
และบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน

16.4. หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

1.ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องน้อยกว่าหนึ งสตางค์ หรือต่างจากราคาหน่วยลงทุน
ที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป แต่ไม่ถึงร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง บริษัทจัดการจะจัดทําและส่งรายงานให้
ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบถึงความผิดพลาดภายใน 7 วันทําการนับแต่วันที พบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และจัดให้มีสําเนา
รายงานดังกล่าวไว้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการเพื อให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้ โดยรายงานดัง
กล่าวจะมีรายการอย่างน้อย ดังต่อไปนี 
(1) ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง
(2) ราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง
(3) สาเหตุที ทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
(4) มาตรการป้องกันเพื อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง ทั งนี เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจาก
ปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือ
ศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง
ในกรณีที เหตุของความผิดพลาดซึ งทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามวรรคหนึ งมีผลต่อเนื องต่อการคํานวณราคาหน่วย
ลงทุนครั งต่อไป เช่น การกําหนดอัตราดอกเบี ยผิดพลาด เป็นต้น บริษัทจัดการจะแก้ไขราคาหน่วยลงทุนให้ถูกต้องนับแต่วันที 
บริษัทจัดการพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องด้วย

2.ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราตั งแต่
ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง บริษัทจัดการจะคํานวณราคาหน่วยลงทุนย้อนหลังนับแต่วันที พบราคาหน่วยลงทุน
ไม่ถูกต้องจนถึงวันที ราคาหน่วยลงทุนถูกต้อง และดําเนินการดังต่อไปนี เฉพาะวันที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องต่างจากราคา
หน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราส่วนตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง

(1) จัดทํารายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาให้เสร็จสิ นภายในวันทําการถัดจากวันที พบว่าราคาหน่วย
ลงทุนนั นไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ภายในวันทําการถัดจากวันที คํานวณราคาหน่วยลงทุนเสร็จ
สิ น เพื อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าวภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการส่งรายงานให้ผู้ดูแล
ผลประโยชน์ ทั งนี รายงานดังกล่าวจะมีรายการอย่างน้อยดังต่อไปนี 
(ก) ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง
(ข) ราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง
(ค) สาเหตุที ทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
(ง) การดําเนินการของบริษัทจัดการเมื อพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
ทั งนี บริษัทจัดการจะจัดให้มีสําเนารายงานตาม (1) ไว ้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการ เพื อให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
สามารถตรวจสอบได้
(2) แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนที ถุกต้องภายในวันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาตาม (1)
(3) ประกาศชื อกองทุนรวมที มีการแก้ไขราคาตาม (2) และวัน เดือน ปีที มีการแก้ไขราคาตาม (2)ในหนังสือพิมพ์รายวันอย่าง
น้อยหนึ งฉบับภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว
(4) ชดเชยราคาให้แล้วเสร็จและแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที ได้ซื อหรือขายคืนหน่วยลงทุน
ในช่วงระยะเวลาที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องทราบถึงการแก้ไขราคาตาม (2) และการชดเชยราคา ภายใน 5 วันทําการนับแต่
วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว
(5) จัดทํารายงานมาตรการป้องกันเพื อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าว พร้อมทั งสําเนารายงานการ
แก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาที จัดทําตาม (1) ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 7 วันทําการนับ
แต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคานั น เว้นแต่ในกรณีที 
ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ บริษัทจัดการจะไม่ส่งรายงานมาตรการป้องกัน
ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่จะส่งสําเนาเอกสารที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่าการที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมี
สาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้แทน

3. ในการชดเชยราคาตามข้อ 2 (4) บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี 
(1) กรณีราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องตํ่ากว่าราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง (understate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี 
(ก) กรณีที เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับ
ส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องหากปรากฏว่าผู้ซื อหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลือ
อยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จะต้องลด บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวน
เท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วยลงทุนที เหลืออยู่นั นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับ
ส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื อชดเชยราคาให้แก่กองทุนเปิด เว้นแต่การที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมา
จากปัจจัยภายนอกที 
ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื อขายหลัก
ทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว
(ข) กรณีที เป็นการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่า
เท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับ
ส่วนต่างของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน แต่หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่
บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน
(2) กรณีราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องสูงกว่าราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง (overstate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี 
(ก) กรณีที เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับ
ส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่าง
ของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุน
(ข) กรณีที เป็นการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่า
เท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องหากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วย
ลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จะต้องลด บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการ
เองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วยลงทุนที เหลืออยู่นั นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็น
จํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื อชดเชยราคาให้แก่กองทุนเปิด เว้นแต่การที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูก
ต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว
ในกรณีที บริษัทจัดการต้องชดเชยราคาเป็นเงินให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนรายใดมีมูลค่าไม่ถึงหนึ งร้อย
บาท บริษัทจัดการอาจนําเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที มีการจ่ายเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุน แต่ถ้าบุคคลดังกล่าว
ไม่มีสถานะเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจัดการจะชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาการจ่ายเงินของกองทุนเปิดเพื อชดเชย
ราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนตาม (1) (ข) หรือผู้ซื อหน่วยลงทุนตาม 2(ก) บริษัทจัดการอาจจ่ายเงินของบริษัทจัดการเอง
แทนกองทุนเปิดก็ได้

4. บริษัทจัดการจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที เกิดขึ นจากราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง เช่น ค่าใช้จ่ายในการประกาศการแก้ไข
ราคาตามข้อ 2(3) ในหนังสือพิมพ์ ค่าออกเช็ค ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเงินชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุนและผู้ขายคืน
หน่วยลงทุน เป็นต้น เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้

17. ชื อผู้เกี ยวข้อง : 

17.1. ชื อบริษัทจัดการ : 

ชื อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนแอสเซท พลัส จํากัด

17.2. ชื อผู้ดูแลผลประโยชน์ : 

ชื อ : ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)

17.3. ชื อผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : 

ไม่มี

17.4. ชื อของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : 

ชื อ :

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

17.5. ที ปรึกษา : 

17.5.1. ชื อที ปรึกษาการลงทุน : 

ชื อ :

17.5.2. ชื อที ปรึกษากองทุน : 

17.6. ผู้สอบบัญช ี: 

ชื อ : นาย ประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์

ชื อ : นาย เทอดทอง เทพมังกร

ชื อ : นางสาว ชมภูนุช แซ่แต้

ชื อ : นาย ไกรสิทธิ ศิลปมงคลกุล

รายละเอียดเพิ มเติม (ผู้สอบบัญช)ี : 

หรือบุคคลอื นที ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี โดยบริษัทจัดการจะแจังให้สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

17.7. การแต่งตั งคณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : 

18. รอบระยะเวลาบัญชีประจําปีของกองทุนรวม : 

18.1. วันที สิ นสุดรอบบัญช ี: วันที เดือน

18.2. วันที สิ นสุดรอบบัญชีครั งแรก : วันที 

18.3. รายละเอียดเพิ มเติม : 

ประมาณ 12 เดือนนับจากวันที จดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม

ทั งนี บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะขยายรอบระยะเวลาบัญชีสุดท้ายของกองทุนให้สิ นสุด ณ วันเลิกกองทุนได้ โดยรอบระยะ
เวลาบัญชีดังกล่าวจะไม่เกิน 15 เดือน ซึ งบริษัทจัดการจะจัดทํางบการเงินเพียงรอบเดียว ณ วันเลิกกองทุน

19. การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ :

19.1 การแก้ไขเพิ มเติมโครงการตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากปรากฏว่ามติของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่เกินร้อยละห้า
สิบห้าของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของโครงการ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมส่งเอกสารหลักฐานเกี ยวกับ
การขอมติและการนับมติไปยังผู้ดูแลผลประโยชน์ เพื อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองผลการนับมตินั น

มติของผู้ถือหน่วยลงทุนตามวรรคหนึ ง หมายความว่า มติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุน
รวมกันเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของโครงการ

19.2 ในกรณีที กองทุนรวมใดมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนนอกจากจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลัก
เกณฑ์เกี ยวกับการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนที กําหนดไว้ในข้อผูกพัน หรือที กําหนดไว้ในมาตรา 129 หรือตามที กําหนดใน
ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที ของ
บริษัทจัดการ การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์เพิ มเติมดังต่อไปนี ด้วย

(1) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้รับผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนไม่
เท่ากัน ให้ได้รับมติผู้ถือหน่วยลงทุนที ถือหน่วยลงทุนชนิดที ได้รับผลกระทบเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิด

(2) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใด ให้ได้รับมติผู้ถือหน่วยลงทุนที ถือ
หน่วยลงทุนชนิดที ได้รับผลกระทบเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิด

(3) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ งให้ได้รับมติผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดที ได้รับผลกระ
ทบเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนชนิดนั น

19.3 ในกรณีที การแก้ไขเพิ มเติมโครงการหรือวิธีการจัดการได้กระทําตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะแจ้งให้
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับตั งแต่วันถัดจากวันที ได้มีมติแก้ไขและแจ้งการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ
จัดการกองทุนรวมหรือวิธีการจัดการไปยังผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายและจะประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ
ภายใน 15 วันนับตั งแต่วันถัดจากวันที ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือวันที ได้มีมติให้แก้ไขเพิ ม
เติม แล้วแต่กรณี

เว้นแต่กฎหมาย ก.ล.ต. กําหนดเป็นอย่างอื น ในการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนหรือแก้ไขวิธีจัดการ หากมิได้กระทํา
ตามมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที 
จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของโครงการจัดการกองทุนรวม จะต้องได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมติดังกล่าว ให้เป็นไปตามข้อกําหนดในข้อ
ผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การขอมติเพื อแก้ไขเพิ มเติมโครงการเป็นไปตามที กําหนดไว้
ในมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

19.4 ในการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ หากไม่สามารถดําเนินการตามมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ เนื องจากข้อ
จํากัดในการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการ
ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการอาจดําเนินการขอรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ตามแนวทางที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดได้

หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมติดังกล่าว ให้เป็นไปตามข้อกําหนดในข้อ
ผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การขอมติเพื อแก้ไขเพิ มเติมโครงการเป็นไปตามที กําหนดไว้
ในมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

20. ข้อกําหนดอื น ๆ : 

1. ในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนตามนัยข้อ 4 ของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่า
ด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับการดํารงความเพียงพอของเงินกองทุน และการทําประกันภัยความรับผิดของบริษัทจัดการ บริษัท
จัดการจะเปลี ยนให้บริษัทจัดการรายอื นเข้าจัดการกองทุนรวมแทน ด้วยวิธีขอรับความเห็นชอบจากสํานักงาน หรือ ขอมติโดย
เสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้ว
ทั งหมดของกองทุนรวมภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที บริษัทจัดการรู้ หรืออาจรู้ถึงการไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงิน
กองทุนดังกล่าว ทั งนี หากมีเหตุจําเป็นและสมควร บริษัทจัดการอาจขอให้สํานักงานพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้ โดย
การคัดเลือกบริษัทจัดการรายใหม่จะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ และ ในกรณีที มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ นจาก
การเปลี ยนบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว

หากบริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการภายในระยะเวลาที กําหนด บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุนรวมต่อไป

2. ในกรณีที บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้ว
ทั งหมด บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องไม่นับคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนั นในส่วนที เกินกว่าหนึ งในสามของ
จํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด และดําเนินการแก้ไขสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนของบุคคลหรือกลุ่มบุคคล
เดียวกันนั นให้มีจํานวนไม่เกินหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนรวมนั นภายในสองเดือน
นับแต่วันที ปรากฏกรณีดังกล่าว หรือดําเนินการเลิกกองทุนรวมนั นทันที เว้นแต่เข้าข้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการตลาด
ทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัทจัดการ

3. บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื อกองทุนจากบุคคลที เป็นผู้ให้บริการ อันเนื องมาจากการใช้บริการของบุคคล
ดังกล่าวในการจัดการกองทุนได้ แต่ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 
(1) ผลประโยชน์ตอบแทนที รับไว้นั นต้องเป็นทรัพย์สินที มีมูลค่าในทางเศรษฐกิจและต้องเกี ยวกับบทบาทโดยตรงของความ
เป็นกองทุนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
(2) ต้องไม่มีพฤติกรรมที แสดงให้เห็นว่าบริษัทจัดการใช้บริการของบุคคลนั นบ่อยครั งเกินความจําเป็นเพื อให้กองทุนได้รับ
ประโยชน์จากบุคคลดังกล่าว (churning) 
ในการจัดสรรผลประโยชน์ตามวรรคหนึ งให้แก่กองทุนที อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ บริษัทต้องกระทําด้วย
ความเป็นธรรมและคํานึงถึงลักษณะและประเภทหลักทรัพย์ที อาจมีไว้ได้ของกองทุนนั นด้วย

4. ตัวชี วัด (Benchmark) ของการลงทุนในกองทุนนี จะเปรียบเทียบกับอัตราผลตอบแทนของการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลอายุ
ประมาณ 5 ปี ที ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี ไทย (ThaiBMA) (35%) และอัตราผลตอบแทนของการลงทุนใน
พันธบัตรรัฐบาลอาย ุ5 ปี ของประเทศที ลงทุน ณ วันที ลงทุน บวกด้วยส่วนชดเชยความเสี ยงจากการลงทุน (Spread) อันดับ
ความน่าเชื อถือ BBB ณ วันที ลงทุนปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี ยงอัตราแลกเปลี ยนเพื อคํานวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงิน
บาท ณ วันที ลงทุน (65%)

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ ที จะเปลี ยนแปลงเกณฑ์มาตรฐานในการวัดผลการดําเนินงาน เพื อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ
นโยบายของกองทุนหลักตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน โดย
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า และจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสมาคม
บริษัทจัดการลงทุนประกาศกําหนด

ทั งนี กรณีที มีการเปลี ยนแปลงตัวชี วัดของการลงทุนอันเนื องมาจากปัจจัยภายนอก เช่น มีการยกเลิกการคํานวณดัชนีดังกล่าว
หรือหน่วยงานที กํากับดูแลมีการเปลี ยนแปลงตัวชี วัด เป็นต้นบริษัทจัดการสงสนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงตัวชี วัดดังกล่าว โดยไม่
ถือเป็นการแก้ไขโครงการ โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ สํานักงานของ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนและประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

5. ข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน

บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดจะถือหน่วยลงทุนได้ไม่เกินหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด
ของกองทุนรวม

6. ข้อกําหนดเกี ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกัน
ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายที เรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ งต่อไปจะเรียก
ว่า FATCA) โดยมีผลบังคับใช้วันที  1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าวกําหนดให้สถาบันการเงินที ไม่ใช่สัญชาติ
อเมริกันนอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานข้อมูลเกี ยวกับบัญชีของบุคคลที อยู่ใน
บังคับต้องเสียภาษีให้กับประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ งรวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล สัญชาติอเมริกัน ผู้ซึ งมีถิ นที อยู่ถาวรใน
สหรัฐอเมริกา และผู้ซึ งมีถิ นที อยู่ทางภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึ งเปิดหรือมีไว้กับ FFI นั น นอกจากนี ยังปรากฎด้วยว่าในปัจจุบนัมี
รัฐบาลในหลายประเทศกําลังดําเนินการออกกฎหมายที มีข้อกําหนดและหลักเกณฑ์ในลักษณะที คล้ายคลึงกับ FATCA (ซึ งต่อ
ไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดังกล่าวว่า “กฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง”) 
กองทุนรวมและบริษัทจัดการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ งถูกกําหนดให้ต้องเข้าผูกพันตนกับหน่วยงาน
สรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหน้าที ต้องรายงานข้อมูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสัญชาติอเมริกันและ
บุคคลที มีลักษณะตามหลักเกณฑ์ที  FATCA กําหนด หน้าที ในการตรวจสอบข้อมูลลูกค้าเพื อหาความสัมพันธ์ของลูกค้ากับ
ประเทศสหรัฐอเมริกา และรวมถึงหน้าที ในการกําหนดให้ลูกค้าบางประเภทต้องจัดทําเอกสารยืนยันตนตามหลักเกณฑ์ของ
FATCA เป็นต้น

ภายใต้ข้อกําหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เข้าผูกพันตนเพื อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ FATCA (กล่าวคือ มีสถานะ
เป็น NonParticipating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทุนรวมนั นจะได้รับผลกระทบที สําคัญในสองกรณี
คือ
(1) ต้องถูกหักเงินในอัตรา 30 % ของเงินที กองทุนรวมจะได้รับจากรายได้ ผลประโยชน์หรือเงินจากการขายทรัพย์สินทางการ
เงินในประเทศสหรัฐอเมริกา (เงินลงทุนทางตรง) ซึ งจะเริ มต้นตั งแต่วันที  1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป และเงินลงทุน
ทางอ้อมในทรัพย์สินทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Passthru) ซึ งอาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกับสถาบันการเงิน
อื นๆ นอกประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ งจะเริ มต้นตั งแต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป โดย FATCA กําหนดให้สถาบันการเงินของประเทศ
สหรัฐอเมริกาและ FFI ที เข้าร่วมผูกพันตนตามข้อกําหนดของ FATCA (ซึ งรวมถึงธนาคารและสถาบันการเงินในประเทศไทย
ผู้รับฝากทรัพย์สิน ผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน) มีหน้าที ดําเนินการหักเงิน ณ ที จ่ายดังกล่าวก่อนชําระให้กับ
กองทุนรวมที เป็น NPFFI 
(2) ธนาคารและสถาบันการเงินทั งในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทั งผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้
สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน ที เข้าร่วมผูกพันตามข้อกําหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือระงับการทําธุรกรรม
ทางการเงินหรือยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรือบริษัทจัดการ ซึ งอาจทําให้กองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการ
ลงทุนต่อไปได้ และ/หรือดําเนินการลงทุนได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจทําให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถทํารายการ
ผ่านทางผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุนได้อีกต่อไป
เพื อมิให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมได้รับผลกระทบในการดําเนินงานรวมทั งเพื อเป็นการรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วย
ลงทุนโดยรวม บริษัทจัดการและกองทุนรวม (โดยบริษัทจัดการ) จึงเข้าผูกพันตนเพื อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และข้อกําหนด
ของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง และเพื อให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใต้ข้อกําหนด
และหลักเกณฑ์ของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องได้ บริษัทจัดการและกองทุนรวม (ซึ งรวมทั งผู้ที เกี ยวข้องกับการปฎิบัติ
งานของกองทุน เช่น ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน) จึงขอสงวน
สิทธิในการดําเนินการดังนี 
(1) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามที กฎหมายต่างประเทศที 
เกี ยวข้องกําหนด) ให้คํายินยอมบริษัทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการนําส่งข้อมูล (เช่น ชื อ ที อยู่ เลขประจําตัวผู้เสีย
ภาษีของสหรัฐอเมริกา จํานวนและมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ จํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือเงินปันผลที ได้รับ เป็นต้น)
มีอยู่ในบัญชีทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนนั นกับบริษัทจัดการ ให้กับหน่วยงานของรัฐทั งในและต่างประเทศ ตามข้อกําหนด
ของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง
(2) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนนําส่งข้อมูล เอกสาร และ/หรือคํายินยอม เพิ มเติม เพื อยืนยันหรือพิสูจน์ทราบความเกี ยวข้อง
กับประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสัญชาติอเมริกันหรือการให้ข้อมูลตามหัวข้อที กําหนดไว้ในแบบ
ฟอร์มของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจ้งปรับปรุงข้อมูลเมื อข้อมูลที เคยให้ไว้มีการเปลี ยนแปลง
เป็นต้น รวมถึงนําส่งหลักฐานเพื อยืนยันการเข้าร่วมใน FATCA หรือกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง (ในกรณีที เป็นลูกค้า
สถาบันการเงิน) ทั งนี เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายดังกล่าว
(3) ดําเนินการอื นใดเพื อให้สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง

เพื อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบที จะเกิดต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทั งเพื อให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วย
ลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ มขึ นหากมีการดําเนินการที สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องข้างต้น ในกรณีที ผู้
ถือหน่วยลงทุนปฏิเสธการดําเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวน
สิทธิในการดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี ตามความจําเป็นและความเหมาะสม โดยถือว่าผู้ถือหน่วย
ลงทุนดังกล่าวรับทราบการดําเนินการตามที บริษัทจัดการแจ้งนี แล้ว และ/หรือได้ดําเนินการตามข้อตกลงที ได้ระบุไว้ในคําขอ
เปิดบัญชี
(1) ไม่รับคําสั งซื อ/ สับเปลี ยน/ โอน หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว
(2) ระงับหรือหยุดให้บริการ และดําเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว
(3) ดําเนินการหักเงิน ณ ที จ่ายจากรายได้เงินลงทุน เงินปันผลและ/หรือเงินที ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน
รายนั นได้ เพื อให้สอดคล้องกับเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง ทั งนี ต้องไม่ขัดกับกฎหมายของ
ประเทศไทย
(4) ดําเนินการอื นใดอันเป็นการป้องกันหรือลดผลกระทบ หรือทําให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ ม
ขึ น หากมีการดําเนินการที สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องข้างต้น
การดําเนินการดังกล่าวถือเป็นความจําเป็น และเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะเป็นการกระทําเพื อหลีก
เลี ยงมิให้บริษัทจัดการและกองทุนมีการดําเนินการที ไม่สอดคล้องข้อบังคับของ FATCA และกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง
อันจะทําให้กองทุนอาจต้องถูกหัก ณ ที จ่าย หรือถูกปิดบัญชีธนาคารตามที กล่าวแล้วข้างต้น ซึ งในทางปฏิบัติบริษัทจัดการจะ
เลือกดําเนินการเฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามที กฎหมายต่าง
ประเทศที เกี ยวข้องกําหนด)เท่านั น

ทั งนี ในกรณีที กฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิ มเติมข้อกําหนดเพื อรองรับการดําเนินการตามที บริษัทจัดการได้สงวนสิทธิไว้ข้างต้น
บริษัทจัดการ(รวมถึงผู้ที เกี ยวข้อง) จะดําเนินการตามข้อกําหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนําส่งข้อมูลของผู้ถือ
หน่วยลงทุนไปยังหน่วยงาน หรือดําเนินการอื นใดที ราชการกําหนด โดยไม่จําเป็นต้องร้องขอต่อผู้ถือหน่วยลงทุน

7. บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนภายในประเทศไทย และมีวัตถุประสงค์ที จะไม่เสนอขาย
หน่วยลงทุนของกองทุนกับหรือเพื อประโยชน์ของประเทศสหรัฐอเมริกา พลเมืองสหรัฐอเมริกา รวมถึงผู้ที มีหนังสือเดินทางของ
ประเทศสหรัฐอเมริกาหรือผู้ที มีถิ นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา หรือบุคคลซึ งโดยปกติมีถิ นที อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกอง
ทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าวและบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนซึ งจัดให้มีขึ นและดําเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา บริษัทจัดการจึงขอ
สงวนสิทธิที จะปฏิเสธหรือระงับการสั งซื อ การจัดสรร และ/หรือการโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมสําหรับผู้ลงทุน
ที เป็นบุคคลอเมริกัน (US person) ดังที กล่าวมาข้างต้น เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก

21. มาตรการเยียวยากรณีบริษัทจัดการปฏิบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์เกี ยวกับการอนุมัติให้จัดตั ง
กองทุนรวมเป็นการทั วไป : 

ในกรณีที บริษัทจัดการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี ยวกับการอนุมัติให้จัดตั งกองทุนรวมแบบ autoapprove และการ
ฝ่าฝืนหรือการไม่ปฏิบัตินั นก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ลงทุน บริษัทจัดการจะดําเนินการเยียวยาความเสียหายให้แก่ผู้ลงทุน
โดยไม่ชักช้า โดยในกรณีที ไม่สามารถตกลงกันได้ บริษัทจัดการจะยินยอมให้นําข้อพิพาทเข้าสู่การพิจารณาของ
อนุญาโตตุลาการ

22. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที ปฏิบัติตามโครงการจัดการกองทุนรวม ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ
กองทุนรวม และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ และคําสั งที ออกโดยอาศัยอํานาจแห่ง
กฎหมายดังกล่าว ทั งนี ในกรณีที ข้อกําหนดในโครงการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งดังกล่าว
หากบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งนั น ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุน
รวมได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามโครงการแล้ว

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม โดยผู้ดูแล
ผลประโยชน์มีอํานาจลงนามในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การลงนามในข้อผูกพัน
ของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ได้รับการแต่งตั งโดยชอบ ให้ถือว่าผูกพันผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง

การที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจัดการกองทุน
รวมนี ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที จะผูกพันตามข้อกําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมและ
ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม

โครงการจัดการกองทุนรวมที ผ่านการอนุมัติจากสํานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็น
ส่วนหนึ งของข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม

REFERENCE CODE : 

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอเทิร์มฟันด์ 5Y1

10/11/2558 รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม  [0692/2558] หน้า 26 / 30



คําจํากัดความ / คํานิยาม : 

กองทุน หมายถึง กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอเทิร์มฟันด ์5Y1

โครงการ หมายถึง โครงการจัดการกองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอเทิร์มฟันด ์5Y1 

บริษัทจัดการ หมายถึง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จํากัด

หน่วยลงทุน หมายถึง หน่วยลงทุนของกองทุน

หนังสือชี ชวน หมายถึง หนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุน หมายถึง ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน

ผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย หมายถึง ผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ที กจ.9/2555 ว่าด้วยการกําหนดนิยามผู้ลงทุนสถาบันและผ้ลงทุนรายใหญ่ และที แก้ไขเพิ มเติม

ผู้ดูแลผลประโยชน์ หมายถึง ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) 

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน หมายถึง บุคคลที บริษัทจัดการกองทุนรวมมอบหมายให้ทําหน้าที ขายหรือรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนแล้วแต่กรณี ของกองทุน

นายทะเบียน หมายถึง นายทะเบียนหน่วยลงทุน

ผู้สอบบัญชี หมายถึง ผู้สอบบัญชีของกองทุน

วันทําการ หมายถึง วันเปิดทําการตามปกติของบริษัทจัดการ

เสนอขายครั งแรก หมายถึง เสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก

จองซื อ หมายถึง จองซื อหน่วยลงทุนในการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก

หนังสือรับรองสิทธิ หมายถึง หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน

มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหารด้วยจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดตามทะเบียน
หน่วยลงทุน เมื อสิ นวันที คํานวณนั น โดยคํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขที มีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษ
ทศนิยมตามหลักสากล

ตลาดหลักทรัพย์ หมายถึง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สมาคมตลาดตราสารหนี ไทย หมายถึง สมาคมตลาดตราสารหนี ไทย ซึ งจัดตั งขึ นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์

บริษัทจดทะเบียน หมายถึง บริษัทที มีหุ้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทขึ นทะเบียน หมายถึง บริษัทที มีหลักทรัพย์ซื อขายในสมาคมตลาดตราสารหนี ไทย

ใบแสดงสิทธิ หมายถึง ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (depositary receipt) 

หลักทรัพย์อ้างอิง หมายถึง หลักทรัพย์ประเภทใดประเภทหนึ งที ออกโดยบริษัทจดทะเบียนและใช้เพื อรองรับใบแสดงสิทธิ

คําเสนอซื อ หมายถึง คําเสนอซื อหลักทรัพย์ของกิจการเป็นการทั วไปที ผู้ทําคําเสนอซื อต้องปฏิบัติตามประกาศว่าด้วยหลัก
เกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื อครอบงํากิจการ

แก้ไขราคาย้อนหลัง หมายถึง แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องโดยแก้ไขราคาย้อนหลัง
ตั งแต่วันที ราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องจนถึงปัจจุบัน

การชดเชยราคา หมายถึง การเพิ มหรือลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที มีราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
หรือการจ่ายเงินซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องแทนการเพิ มหรือลด
จํานวนหน่วยลงทุน

กิจการ หมายถึง บริษัทที มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทที มีหลักทรัพย์ซื อขายในศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์
หรือบริษัทมหาชนจํากัด

กลุ่มกิจการ หมายถึง บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีที สภาวิชาชีพบัญชีกําหนดเกี ยวกับการจัดทํางบการเงิน
รวม

สถาบันการเงิน หมายถึง สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยดอกเบี ยเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงิน

สมาคม หมายถึง สมาคมที เกี ยวเนื องกับธุรกิจหลักทรัพย์ที ได้รับอนุญาตและจดทะเบียนกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
โดยมีวัตถุประสงค์เพื อทําการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทที เกี ยวกับการจัดการลงทุน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

กฎหมาย ก.ล.ต. หมายถึง พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ
หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ปัจจุบันและที แก้ไขเพิ มเติม

มูลค่าธุรกรรม หมายถึง ราคาซื อรวมผลประโยชน์ที กองทุนพึงได้รับจากธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืนจนถึงวันที มีการ
คํานวณ

1. ชื อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

1.1. ชื อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอเทิร์มฟันด์ 5Y1 

1.2. ชื อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  Asset Plus AI Term Fund 5Y1 

1.3. ชื อย่อ :  ASPAITF5Y1 

1.4. ประเภทโครงการ :  กองทุนเปิด

1.5. ประเภทการขาย :  ขายครั งเดียว

1.6. การกําหนดอายุโครงการ :  กําหนด

1.7. อายุโครงการ : 5  ปี   เดือน   วัน

1.8. อายุโครงการถึงวันที  (กรณีกําหนดอายุเป็นช่วงเวลา) : 

1.9. เงื อนไข (อายุโครงการ) : 

ประมาณ 5 ปี แต่ไม่ต่ํากว่า 4 ปี 11 เดือน และไม่เกิน 5 ปี 1 เดือน นับตั งแต่วันถัดจากวันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุน
รวม โดยบริษัทจัดการจะแจ้งวันครบอายุโครงการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบทางไปรษณีย์ ภายใน 30 วันนับตั งแต่วันถัดจากวัน
จดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะยุติการจัดตั งโครงการ หากหลังจากปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก มูลค่าหน่วยลงทุนที 
จําหน่ายได้แล้วทั งหมดคํานวณตามมูลค่าที ตราไว้ของหน่วยลงทุนตํ่ากว่ามูลค่าขั นตํ่าที จะลงทุนในหลักทรัพย์ได้ตาม
วัตถุประสงค์ของกองทุน โดยบริษัทจัดการจะคืนเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนตามที ระบุไว้ในข้อ 5.2.7
“การคืนเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุน”

1.10. ลักษณะโครงการ :  กองทุนรวมที เสนอขายเฉพาะผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย

2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที ตราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที 
เสนอขาย : 

2.1. จํานวนเงินทุนของโครงการ : 1,000,000,000.00 บาท

2.2. เงื อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) : 

ระหว่างระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจํานวนเงินทุนของ
โครงการได้ไม่เกิน ร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ

2.3. มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย : 10.0000 บาท

2.4. จํานวนหน่วยลงทุน : 100,000,000.0000 หน่วย

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรก : 10 บาท

2.6. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก : 50,000.00 บาท

2.7. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป : 

2.8. มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด

2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่าของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด

2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด

2.12. รายละเอียดเพิ มเติม : 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน
ลักษณะพิเศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า ประเภทและอัตราส่วนการ
ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

เพื อเพิ มทางเลือกในการลงทุนสําหรับผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย (accredited investors) ที มีศักยภาพในการดูแลตนเอง ที มุ่งหวัง
ผลตอบแทนที ดี และยอมรับความเสี ยงของการลงทุนได้ในระดับสูง

3.2. ชนิดกองทุนรวม :  ลงทุนโดยตรง

3.3. ประเภทกองทุนรวม :  ทั วไป

3.4. นโยบายการลงทุน :  ตราสารแห่งหนี 

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้าม)ี :  

3.6. การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) :  ลงทุน
เพื อ การลดความเสี ยง (Hedging)

3.7. การลงทุนในตราสารที มีลักษณะของสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ไม่ลงทุน

3.8. ลักษณะพิเศษ : 

ไม่มี

3.9. รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 

รายละเอียดเพิ มเติมเกี ยวกับนโยบายการลงทุน

1. กองทุนมีนโยบายที จะลงทุนในตราสารแห่งหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน ตราสารทางการเงิน และ/หรือเงินฝาก และ/หรือหลัก
ทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดให้กองทุนลงทุนได้

2. กองทุนอาจจะพิจารณาลงทุนในตราสารแห่งหนี ต่างประเทศ และอาจเข้าทําสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives)โดยมี
วัตถุประสงค์เพื อลดความเสี ยง (Hedging) จากการลงทุน ตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกําหนด
โดยจะไม่ลงทุนในหรือมีไว้ซึ งตราสารที มีลักษณะของสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured note)

3. กรณีที กองทุนมีการลงทุนในต่างประเทศ บริษัทจัดการมีนโยบายที จะทําการป้องกันความเสี ยงด้านอัตราแลกเปลี ยนเงินตรา
ต่างประเทศเต็มจํานวน (Fully hedge)

4. กองทุนอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ งตราสารแห่งหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือตํ่ากว่าที สามารถลงทุนได้ (NonInvestment
Grade) และ/หรือตราสารที ไม่ได้รับการจัดอ้นดับความน่าเชื อถือ (Unrated Securities) ซึ งเป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือได้รับ
ความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

3.10. การลงทุนในต่างประเทศ : ลงทุนในต่างประเทศบางส่วน
วงเงินการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน ไม่เกิน 0  ล้านเหรียญ หรือไม่เกินร้อยละ 79.00  ของ NAV
และมีนโยบายลดหรือป้องกันความเสี ยงจากอัตราแลกเปลี ยนทั งหมดที มีอยู่

3.11. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 

กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในต่างประเทศไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและไม่เกินวงเงินที ได้รับจัดสรร

3.12. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.12.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในประเทศ : 

บริษัทจัดการจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื นอย่างใดอย่างหนึ งหรือหลาย
อย่างตามที ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนประกาศกําหนดดังต่อไปนี รวมถึงการลงทุนในหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือหาดอกผลโดย
วิธีอื นอย่างใด ตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการกํากับตลาดทุนจะได้มี
ประกาศแก้ไขหรือเพิ มเติม หรือผ่อนผันให้กองทุนรวมสามารถลงทุนได้เพิ มเติมในอนาคตอีกด้วย
3.12.1.1 ตราสารแห่งหนี ในประเทศ ได้แก่ หลักทรัพย์ ตราสาร หรือสัญญา ที เสนอขายในประเทศ หรือมีผู้ออกหรือคู่สัญญา
เป็นนิติบุคคลที จัดตั งขึ นตามกฎหมายไทย ดังต่อไปนี 
(1) ตราสารแห่งหนี ที มีลักษณะคล้ายเงินฝาก ได้แก่
(1.1) ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน บัตรเงินฝาก หรือหุ้นกู้ระยะสั น ที ธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น ธนาคารพาณิชย์ หรือ
บริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกัน
(1.2) ตั วแลกเงินหรือตั วสัญญาใช้เงินที บริษัทหลักทรัพย์ที ประกอบธุรกิจประเภทการให้สินเชื อเพื อธุรกิจหลักทรัพย์เป็นผู้ออก
ซึ งกําหนดวันใช้เงินตามตั วไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตั ว และเป็นตั วเมื อทวงถามหรือเมื อได้เห็น
(1.3) ตั วแลกเงินหรือตั วสัญญาใช้เงินอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที ออก ซึ งมีอันดับความน่าเชื อถือดังต่อไปนี 
(ก) อันดับความน่าเชื อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับแรก ทั งนี ในกรณีที เป็นอันดับความน่าเชื อถือของผู้
ออกตราสาร ต้องเป็นอันดับความน่าเชื อถือที ได้มาจากการจัดอันดับความน่าเชื อถือระยะสั น (shortterm rating) ด้วย หรือ
(ข) อันดับความน่าเชื อถือของผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกัน อยู่ในอันดับที สามารถลงทุนได ้(investment
grade) ทั งนี โดยการจัดอันดับความน่าเชื อถือของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื อถือภายใต้ชื อ Standard & Poor หรือ
Moody’s หรือ Fitch หรือสถาบันอื นที สํานักงานกําหนดเพิ มเติม
(2) ตราสารแห่งหนี ทั วไป ได้แก่
(2.1) ตราสารภาครัฐไทย อันได้แก่
(ก) ตั วเงินคลัง
(ข) พันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
(ค) พันธบัตร ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน หุ้นกู้ หรือใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้นกู้ ที กระทรวงการคลังหรือกองทุนเพื อการ
ฟื นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินเป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล หรือผู้ค้ําประกัน
(2.2) ตราสารภาครัฐต่างประเทศ อันได้แก่ ตราสารที มีรูปแบบทํานองเดียวกับตราสารภาครัฐไทยที รัฐบาลต่างประเทศ
องค์การหรือหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศ รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศ เป็นผู้ออก
หรือผู้ค้ําประกัน ทั งนี ตราสารดังกล่าวต้องมีลักษณะตามเงื อนไขท้ายข้อ 3.12.1.1 ด้วย
(2.3) ตราสารที เปลี ยนมือได้ ซึ งหมายถึง พันธบัตร ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน หรือหุ้นกู้ที ไม่รวมถึงหุ้นกู้แปลงสภาพและหุ้น
กู้อนุพันธ์ ที สํานักงานอนุญาตให้เสนอขายในลักษณะทั วไปหรือในลักษณะจํากัด หรือที ออกภายใต้ข้อผูกพันที กําหนดและ
อนุญาตโดยกระทรวงการคลัง หรือที นิติบุคคลที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ นเป็นผู้ออก หรือที เป็นหลักทรัพย์ที ออกใหม่ ซึ งผู้
ออกหลักทรัพย์ได้เสนอขายหลักทรัพย์ที ออกใหม่นั นทั งหมดต่อผู้ถือหุ้นโดยได้รับชําระราคาเต็มมูลค่าที เสนอขายจากผู้ถือหุ้น
ทั งนี ตราสารที เปลี ยนมือได้ต้องมีลักษณะตามเงื อนไขท้ายข้อ 3.12.1.1 ด้วย
(2.4) ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทยที มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้ที ไม่ใช่หุ้นกู้
อนุพันธ์
(2.5) ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน หุ้นกู้ หรือใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้นกู้ ที เสนอขายในต่างประเทศโดยมีผู้ออกเป็น
นิติบุคคลที จัดตั งขึ นตามกฎหมายไทย ทั งนี หุ้นกู้ดังกลา่วไมร่วมถงึหุน้กูแ้ปลงสภาพและหุน้กูอ้นุพันธ์
(2.6) หน่วยลงทุนหรือใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหน่วยลงทุนของกอ งทุนรวมตราสารแห่งหนี หรือของกองทุนรวมอื นที มีนโย
บายการลงทุนเฉพาะเงินฝาก ตราสารแห่งหนี หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที สํานักงานกําหนด หรือให้ความเห็นชอบ เช่น
กองทุนรวมตลาดเงิน เป็นต้น
(2.7) ธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืน ทั งนี บริษัทจัดการต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
(2.8) ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์โดยหลักทรัพย์ที ให้ยืมเป็นตราสารแห่งหนี ตาม (1.1)(1.2)(1.3) (2.1)(2.2)(2.3)(2.4)
หรือ (2.6) ทั งนี บริษัทจัดการต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

ในกรณีที ตราสารแห่งหนี ตามข้อ 3.12.1.1 เป็นตั วแลกเงินหรือตั วสัญญาใช้เงินที มีการจ่ายผลตอบแทน ผลตอบแทนนั นต้อง
อยู่ในรูปอัตราดอกเบี ยคงที หรืออัตราดอกเบี ยลอยตัวเท่านั น

การรับรอง รับอาวัล สลักหลัง หรือคํ้าประกันของบุคคลที กําหนดไว้ในข้อ 3.12.1.1 ต้องเป็นการรับรองตลอดไป รับอาวัลทั ง
จํานวน สลักหลังโอนประเภทมีสิทธิไล่เบี ยโดยไม่มีข้อกําหนดลบล้างหรือจํากัดความรับผิดของผู้สลักหลัง หรือค้ําประกันต้น
เงินและดอกเบี ยเต็มจํานวนแบบไม่มีเงื อนไข

เงื อนไข : ตราสารภาครัฐต่างประเทศตามข้อ (2.2) และตราสารที เปลี ยนมือได้ตามข้อ (2.3) ต้องมีลักษณะดังต่อไปนี 
(1) เป็นตราสารขึ นทะเบียนในสมาคมตลาดตราสารหนี ไทย
(2) มีราคาที เหมาะสมตามที สมาคมตลาดตราสารหนี ไทยกําหนด หรือมีผู้แสดงตนต่อบุคคลทั วไปว่าพร้อมจะเสนอราคาซื อ
และรับซื อตราสารนั น ในราคาดังกล่าว (bid price แบบ firm quote) ตามจํานวนและวิธีการที สมาคมตลาดตราสารหนี ไทย
กําหนดอยู่เสมอ โดยได้ส่งสําเนาราคาแก่สมาคมตลาดตราสารหนี ไทยตลอดอายุของตราสารนั น และ
(3) เป็นตราสารที เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 
(ก) ในกรณีที เป็นตราสารภาครัฐต่างประเทศ ตราสารดังกล่าวต้องเป็นตราสารที มีอันดับความน่าเชื อถือของตราสารหรือของผู้
ออกตราสารอยู่ในอันดับที สามารถลงทุนได ้(investment grade) เว้นแต่ผู้ออกตราสารดังกล่าวเป็นรัฐวิสาหกิจตามกฎหมาย
ต่างประเทศ ตราสารนั นต้องมีอันดับความน่าเชื อถือของตราสารอยู่ในอันดับที สามารถลงทุนได ้(investment grade) เท่านั น
(ข) ในกรณีที ผู้ออกตราสารเป็นนิติบุคคลต่างประเทศ ตราสารนั นต้องมีอันดับความน่าเชื อถือของตราสารอยู่ในอันดับที 
สามารถลงทุนได ้(investment grade) 
(ค) ในกรณีที กองทุนลงทุนในตราสารอื นนอกเหนือจาก (ก) และ (ข) ในการเสนอขายครั งแรก หากตราสารดังกล่าวไม่มี
อันดับความน่าเชื อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับที สามารถลงทุนได ้(investment grade) ตราสารนั นต้อง
มีบริษัทจัดการไม่ต่ํากว่าสามรายเป็นผู้ซื อตราสารดังกล่าวเพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนภายใต้การจัดการ

3.12.1.2 ตราสารกึ งหนี กึ งทุน ได้แก่
(1) หุ้นกู้แปลงสภาพที เสนอขายในประเทศ ซึ งต้องมีลักษณะตามเงื อนไขในท้ายข้อ 3.12.1.1 (1) และ (2) ทั งนี ในกรณีที 
กองทุนลงทุนในหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวในการเสนอขายครั งแรก หุ้นกู้แปลงสภาพนั นต้องเป็นหุ้นกู้แปลงสภาพที มีอันดับ
ความน่าเชื อถืออยู่ในอันดับที สามารถลงทุนได ้(investment grade) หรือเป็นหุ้นกู้แปลงสภาพที มีบริษัทจัดการไม่ตํ่ากว่าสาม
รายเป็นผู้ซื อตราสารดังกล่าวเพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนภายใต้การจัดการ
ในกรณีที หุ้นกู้แปลงสภาพตามวรรคหนึ งมีการค้ําประกัน การค้ําประกันดังกล่าวต้องเป็นการค้ําประกันต้นเงินและดอกเบี ยเต็ม
จํานวนแบบไม่มีเงื อนไข
(2) หุ้นกู้แปลงสภาพที เสนอขายในต่างประเทศโดยมีผู้ออกเป็นนิติบุคคลที จัดตั งขึ นตามกฎหมายไทย

นอกจากนี ในการลงทุนในตราสารกึ งหนี กึ งทุนนั น ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 
(1) ในขณะที ลงทุน หรือได้มา มูลค่าของหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวมีมูลค่าสูงกว่าราคาตลาดของหุ้นที รองรับหุ้นกู้แปลงสภาพ
นั น (out of the money) 
(2) ในกรณีที มีการใช้สิทธิแปลงสภาพ ให้บริษัทจัดการขายหุ้นที ได้รับจากการแปลงสภาพนั นภายใน 30 วัน นับแต่วันที ได้หุ้น
ดังกล่าวมา
การใช้สิทธิแปลงสภาพตาม (2) หมายความว่า การแปลงสภาพแห่งสิทธิในหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้น ไม่ว่าการแปลงสภาพดัง
กล่าวจะเกิดจากการใช้สิทธิแปลงสภาพหรือเกิดจากข้อกําหนดบังคับการแปลงสภาพ

3.12.1.3 เงินฝากในสถาบันการเงินตามกฎหมายไทย

3.12.1.4 สัญญาซื อขายล่วงหน้าที มีตัวแปรเป็นอัตราแลกเปลี ยนเงิน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื อลดความเสี ยง (hedging) ตาม
หลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

3.12.1.5 หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์

3.12.1.6 ทรัพย์สินอื นที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กําหนดเพิ มเติมในอนาคต หรือทรัพย์สินอื นที มีลักษณะทํานองเดียว
กับ 3.12.1.1 – 3.12.1.5 โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

3.12.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในต่างประเทศ : 

บริษัทจัดการอาจลงทุนในทรัพย์สินในต่างประเทศเพื อกองทุนได้เทียบเท่ากับประเภททรัพย์สินในประเทศ โดยกรอบประเทศ
ที ลงทุนต้องมีคุณสมบัติดังนี 
1. มีการเสนอขายในประเทศที มีหน่วยงานกํากับดูแลเป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO หรือประเทศที มีตลาดหลักทรัพย์เป็น
สมาชิกของ WFE 
2. การลงทุนนั นต้องไม่ทําให้การจัดการกองทุนเบี ยงเบนไปจากวัตถุประสงค์ หรือนโยบายการลงทุนของกองทุนและไม่ทําให้
กองทุนขาดทุนเป็นมูลค่าสูงกว่ามูลค่าลงทุน
3. บริษัทจัดการต้องสามารถเข้าถึงข้อมูลเกี ยวกับหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินดังกล่าวเป็นภาษาอังกฤษผ่านระบบอินเตอร์เนตได้
4. มีข้อมูลทางด้านราคาที สะท้อนมูลค่ายุติธรรม โดยเป็นราคาที น่าเชื อถือ อ้างอิงได้ และสอดคล้องตามหลักวิชาการอันเป็นที 
ยอมรับในระดับสากล
5. มีการคุ้มครองประโยชน์ของผู้ลงทุน (investor protection) ที ถือได้ว่าเทียบเท่ากับการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที 
มีลักษณะคล้ายกันในประเทศไทย
6. ลักษณะอื นใดที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจกําหนดเพิ มเติม

3.12.2.1 ตราสารแห่งหนี ต่างประเทศ ได้แก่ หลักทรัพย์หรือตราสารที ออกโดยบุคคลต่างประเทศ และเสนอขายในต่าง
ประเทศ
(1) ตราสารภาครัฐต่างประเทศ อันได้แก่
(1.1) พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี ที รัฐบาลต่างประเทศ องค์การหรือหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศหรือองค์การระหว่าง
ประเทศเป็นผู้ออก หรือผู้ค้ําประกัน
(1.2) พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี ที รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายต่างประเทศเป็นผู้ออก หรือผู้ค้ําประกัน
(2) ตราสารแห่งหนี ภาคเอกชน อันได้แก่ ตราสารแห่งหนี ที ออกโดยนิติบุคคลต่างประเทศ ทั งนี ผู้ลงทุนต้องสามารถเข้าถึง
ข้อมูลเกี ยวกับตราสารแห่งหนี ดังกล่าวเป็นภาษาอังกฤษผ่านระบบอินเตอร์เนตด้วย
(3) ตราสารแห่งหนี อื น อันได้แก่ หน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที เป็นกองทุนรวมตราสารแห่งหนี หรือกองทุนรวมอื น
ที มีนโยบายการลงทุนเฉพาะเงินฝาก ตราสารแห่งหนี หรือทรัพย์สินอื นที สํานักงานให้ความเห็นชอบให้ลงทุนได้ เช่น กองทุน
รวมตลาดเงิน เป็นต้น ซึ งต้องเป็นไปตามเงื อนไขที สํานักงานคณะกํารรมการ ก.ล.ต.ประกาศกําหนด ดังต่อไปนี 
(3.1) ต้องเป็นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที อยู่ภายใต้การกํากับดูแลของหน่วยงานกํากับดูแล
ด้านหลักทรัพย์และตลาดซื อขายหลักทรัพย์ที เป็นสมาชิกสามัญของ International Organizations of Securities 
Commission (IOSCO) หรือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที มีการซื อขายในตลาดซื อขายหลักทรัพย์
ที เป็นสมาชิกของ World Federations of Exchange (WFE) 
(3.2) ต้องเป็นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที มีทรัพย์สินที ลงทุนเป็นประเภทและชนิดเดียวกับ
ทรัพย์สินที กองทุนอาจลงทุนหรือมีไว้ได้ เว้นแต่เป็นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที มีนโยบาย
การลงทุนในทองคําโดยตรง
(3.3) ในกรณีที เป็นการลงทุนหรือมีไว้เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป (retail fund) กองทุน
สํารองเลี ยงชีพ หรือกองทุนส่วนบุคคลรายย่อย หน่วยลงทุนที จะลงทุนหรือมีไว้ได้ ต้องเป็นหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมต่างประเทศที จัดตั งขึ นเพื อผู้ลงทุนทั วไปเช่นกัน
(3.4) ต้องไม่ใช่หน่วยลงทุนของกองทุนรวมประเภทเฮ็ดจ์ฟันด ์(hedge fund)

3.12.2.2 ตราสารหนี ที มีลักษณะคล้ายเงินฝาก ได้แก่ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน บัตรเงินฝาก หรือหุ้นกู้ระยะสั นที 
ออกโดยสถาบันการเงินต่างประเทศ ที ตั งอยู่ในประเทศที กองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินต่างประเทศ ทั งนี ให ้
หมายรวมถึงการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงิน (money market fund) ในต่างประเทศด้วย โดยการ
มีไว้ซึ งเงินฝากหรือตราสารดังกล่าวต้องมีวัตถุประสงค์เพื ออํานวยความสะดวกหรือป้องกันปัญหาในการดําเนินงานใน
ต่างประเทศของกองทุน เช่น เพื อรอการลงทุน หรือเพื อชําระค่าใช้จ่าย หรือเพื อรักษาสภาพคล่องของกองทุนเป็นต้น

3.12.2.3 สัญญาซื อขายล่วงหน้าที มีวัตถุประสงค์ เพื อการลดความเสี ยง (hedging) ตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

3.12.2.4 เงินฝากในสถาบันการเงินต่างประเทศ

3.13.2.5 ใบแสดงสิทธิในประโยชน์ที เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงที มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นพันธบัตร หรือหุ้นกู้ที มิใช่หุ้นกู้อนุพันธ์

3.12.2.6 หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และตราสารของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศ

3.12.2.7 ทรัพย์สินอื นที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กําหนดเพิ มเติมในอนาคตหรือทรัพย์สินอื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับ
ข้อ 3.12.2.1 3.12.2.6 โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน

3.13. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม : 

3.13.1. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นในประเทศ : 

บริษัทจัดการจะลงทุนหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื นเพื อเป็นทรัพย์สินของ
กองทุนรวม ตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนดดังต่อไปนี ในกรณีที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศแก้ไขเปลี ยนแปลงอัตราส่วนการลงทุน
บริษัทจัดการจะลงทุนให้เป็นไปตามประกาศที แก้ไขด้วย

3.13.1.1 บริษัทจัดการอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินดังต่อไปนี เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม โดยไม่จํากัดอัตราส่วน
(1) ตราสารภาครัฐไทย
(2) ตราสารภาครัฐต่างประเทศตามข้อ 3.12.1.2 (2.2) ที มีอันดับความน่าเชื อถืออยู่ในสองอันดับแรก หรือสัญญาซื อขายล่วง
หน้าที มีสินค้าเป็นตราสารดังกล่าว

ในกรณีของกองทุนรวมเปิด มูลค่าของตราสารภาครัฐต่างประเทศตามข้อ (2) เมื อรวมกันแล้วต้องไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่า
ตราสารนั นในแต่ละรุ่น เว้นแต่เป็นกองทุนรวมเปิดที มีการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งล่วงหน้าซึ งระบุเวลาแน่นอน
(auto redemption) 

3.13.1.2 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งตราสารภาครัฐต่างประเทศที นอกเหนือจากข้อ 3.13.1.1 (2) หรือสัญญาซื อขาย
ล่วงหน้าที มีสินค้าเป็นตราสารดังกล่าว เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนได้ โดยมีมูลค่ารวมกันทั งสิ นเมื อคํานวณเฉพาะผู้ออกหรือ
ผู้เป็นคู่สัญญารายนั น ไม่เกินร้อยละ 35 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

การคํานวณอัตราส่วนตามวรรคหนึ ง ให้นับตราสารตามวรรคหนึ งและทรัพย์สินทุกประเภทที ผู้ออกหรือผู้เป็นคู่สัญญารายดัง
กล่าวเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญา ซึ งกองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินเหล่านั น
รวมในอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าวด้วย
ในกรณีของกองทุนรวมเปิด มูลค่าของตราสารภาครัฐต่างประเทศตามวรรคหนึ ง ต้องไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าตราสารนั นใน
แต่ละรุ่น เว้นแต่เป็นกองทุนรวมเปิดที มีการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งล่วงหน้าซึ งระบุเวลาแน่นอน (auto
redemption) 

3.13.1.3 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินดังต่อไปนี ซึ งธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น ธนาคารพาณิชย์
หรือบริษัทเงินทุนรายใดเป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญา เพื อเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนได้ โดยมีมูลค่ารวมกันทั งสิ นเมื อคํานวณเฉพาะธนาคารหรือบริษัทเงินทุนรายนั น ไม่เกินร้อยละ 25 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
(1) ตราสารแห่งหนี ในประเทศ ตามข้อ 13.2.1.1
(2) ตราสารกึ งหนี กึ งทุน ตามข้อ 13.2.1.2 
(3) เงินฝากในสถาบันการเงินตามกฎหมายไทย ตามข้อ 13.2.1.3
(4) สัญญาซื อขายล่วงหน้าตามข้อ 3.12.1.4 ที คู่สัญญามี อันดับความน่าเชื อถืออยู่ในอันดับที สามารถลงทุนได ้(investment
grade)
การคํานวณอัตราส่วนตามวรรคหนึ ง ให้นับตราสารตามวรรคหนึ งและทรัพย์สินตามข้อ 3.13.1.7 (1) ที ธนาคารหรือบริษัทเงิน
ทุนดังกล่าวเป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญา ซึ งกองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้รวมใน
อัตราส่วนดังกล่าว โดยในกรณีของธนาคารพาณิชย์หากธนาคารพาณิชย์นั นเป็นสาขาของธนาคารต่างประเทศให้นําทรัพย์สินที 
นาคารต่างประเทศดังกล่าวเป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้อาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ําประกันหรือคู่สัญญา ซึ งกองทุนได้ลงทุนหรือมี
ไว้รวมในอัตราส่วนดังกล่าวด้วย

ทั งนี ในกรณีที กองทุนมีเงินฝากในนิติบุคคลตามวรรคหนึ ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื อการดําเนินงานของกองทุน มิให้นับมูลค่าของ
เงินฝากดังกล่าวรวมในอัตราส่วนตามวรรคหนึ ง

3.13.1.4 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินดังต่อไปนี ที บุคคลใดเป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลัก
หลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญา เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนได้ โดยมีมูลค่ารวมกันทั งสิ นเมื อคํานวณเฉพาะผู้ออก ผู้สั งจ่าย
ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญารายนั น ไม่เกินร้อยละ 25 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
(1) ตราสารแห่งหนี ในประเทศตามข้อ 3.12.1.1 
(2) ตราสารกึ งหนี กึ งทุนตามข้อ 3.12.1.3 
(3) สัญญาซื อขายล่วงหน้า ตามข้อ 3.12.1.4 ที คู่สัญญามีอันดับความน่าเชื อถืออยู่ในอันดับที สามารถลงทุนได ้(investment
grade) 
ตราสารแห่งหนี ตาม (1) มิให้หมายความรวมถึงหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที ถูกจัดให้เป็นตราสารแห่งหนี ตามข้อ 3.12.1.1

3.13.1.5 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินที กลุ่มกิจการใดเป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้คํ้า
ประกัน หรือคู่สัญญา เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนได้ โดยมีมูลค่ารวมกันทั งสิ นของกลุ่มกิจการนั นไม่เกินอัตราอย่างใดอย่าง
หนึ งดังต่อไปนี แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า
(1) ร้อยละสามสิบของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน
(2) อัตราที คํานวณได้จากนํ้าหนักของกลุ่มกิจการดังกล่าวในตัวชี วัด (benchmark) ของกองทุนนั นรวมกับร้อยละสิบของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนนั น ทั งนี ตัวชี วัดดังกล่าวต้องเป็นดัชนีหรือองค์ประกอบของดัชนี ที มีการเผยแพร่อย่างกว้างขวาง
และสอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนั น

3.13.1.6 การลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินที บริษัทในกลุ่มกิจการใดเป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย หรือคู่สัญญา เพื อเป็นทรัพย์สินของกอง
ทุน หากทรัพย์สินดังกล่าวเป็นองค์ประกอบที ใช้ในการคํานวณตัวชี วัด (benchmark) ของกองทุนนั น บริษัทจัดการอาจลงทุน
หรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินดังกล่าวโดยมีมูลค่ารวมกันทั งสิ นเมื อคํานวณเฉพาะผู้ออก ผู้สั งจ่าย หรือคู่สัญญารายนั น ไม่เกินอัตราที 
คํานวณได้จากนํ้าหนักของทรัพย์สินดังกล่าวในตัวชี วัดรวมกับร้อยละสิบของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั งนี เฉพาะใน
กรณีที อัตราดังกล่าวสูงกว่าอัตราส่วนที กําหนดไว้ในข้อ 3.13.1.3 และข้อ 3.13.1.4 แล้วแต่กรณี
มิให้นําความในข้อ 3.13.1.3 และข้อ 3.13.1.4 มาใช้บังคับกับกรณีตามวรรคหนึ ง

3.13.1.7 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินอื นนอกเหนือจากกรณีที กําหนดไว้ในข้อ 3.13.1.2 ข้อ 3.13.1.3 และ
ข้อ 3.13.1.4 เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมตามอัตราส่วนดังต่อไปนี 
(1) การลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินดังกล่าวซึ งบุคคลใดเป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่
สัญญา ต้องมีมูลค่ารวมกันทั งสิ นเมื อคํานวณเฉพาะผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญา
รายนั น ไม่เกินร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
(2) การลงทุนในหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินตาม (1) เมื อคํานวณรวมทุกบุคคลที เป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง
ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญาแล้วต้องมีมูลค่ารวมกันทั งสิ นไม่เกินร้อยละ15 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

3.13.1.8 ในกรณีของกองทุนรวม ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมลงทุนหรือมีไว้ซึ งเงินฝาก บัตรเงินฝาก ตั วแลกเงิน หรือตั ว
สัญญาใช้เงิน ที ธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ บรรษัทตลาดรอง
สินเชื อที อยู่อาศัย หรือสถาบันการเงินที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น เป็นผู้ออกหรือคู่สัญญา เป็นจํานวนที มีมูลค่ารวมโดยเฉลี ย
ในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 45 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

อัตราส่วนตามวรรคหนึ งมิให้นํามาใช้บังคับกับกองทุนรวมที มีการกําหนดอายุโครงการตั งแต่หนึ งปีขึ นไป ทั งนี เฉพาะในระยะ
เวลาหกเดือนก่อนวันครบกําหนดอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม
ในกรณีที เงินฝากหรือตราสารแห่งหนี ที มีลักษณะคล้ายเงินฝากที กองทุนรวมลงทุนในหรือมีไว้เกินอัตราส่วนที กําหนดตามวรรค
หนึ ง ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินดังกล่าวให้มีมูลค่ารวมโดยเฉลี ยไม่เกินร้อยละ 45 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมภายในสามสิบวันนับแต่วันสิ นรอบปีบัญชีนั น ทั งนี ให้คํานวณอัตราส่วนการลงทุนหรือมีไว้ซึ ง
ทรัพย์สินดังกล่าวโดยเฉลี ยตั งแต่วันแรกของรอบปีบัญชีนั นจนถึงวันที ทรัพย์สินนั นมีมูลค่าเป็นไปตามอัตราส่วนดังกล่าว

เมื อบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ปฏิบัติตามวรรคสามแล้ว ให้บริษัทรายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมทราบภายใน
วันทําการถัดจากวันที ทรัพย์สินนั นมีมูลค่ารวมโดยเฉลี ยไม่เกินร้อยละ 45 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม เพื อให้ผู้
ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ตรวจสอบการปฏิบัติดังกล่าว ทั งนี บริษัทต้องดําเนินการให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน
รวมแจ้งให้สํานักงานทราบภายในห้าวันนับแต่วันที ได้รับรายงานจากบริษัทด้วย

หากบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถปฏิบัติตามวรรคสามได้ สํานักงานอาจสั งให้บริษัทเลิกกองทุนรวมนั น

3.13.1.9 ในกรณีที มีเหตุจําเป็นและสมควร เพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนอันเนื องมาจากปัญหาความผันผวน
(fluctuation) ของตลาดเงินและตลาดทุนในวงกว้างในรอบปีบัญชีใด บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจขอผ่อนผันต่อสํานักงาน
เพื อไม่ต้องนําการลงทุนในหรือมีไว้ซึ งเงินฝาก บัตรเงินฝาก ตั วแลกเงิน หรือตั วสัญญาใช้เงิน ในช่วงเวลาที เกิดความผันผวนดัง
กล่าวมารวมคํานวณอัตราส่วนการลงทุนตามข้อ 3.13.1.8 ได้สําหรับรอบปีบัญชีนั น

3.13.1.10 บริษัทจัดการอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ งสัญญาซื อขายล่วงหน้า ที มีวัตถุประสงค์เพื อการลดความเสี ยง (hedging)
เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนได้ โดยไม่เกินมูลค่าความเสี ยงทั งหมดที กองทุนมีอยู่

3.13.1.11 การคํานวณมูลค่าการลงทุนหรือมีไว้ซึ งสัญญาซื อขายล่วงหน้าเพื อการคํานวณอัตราส่วนการลงทุน ตามข้อ
3.13.1.2 ข้อ 3.13.1.3 และข้อ 3.13.1.4 ให้นับมูลค่าที คู่สัญญาอีกผ่ายหนึ งมีหน้าที ต้องชําระตามสัญญาซื อขายล่วงหน้า รวม
คํานวณในอัตราส่วนของบุคคลที เป็นคู่สัญญาดังกล่าว เว้นแต่กรณีที กองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้ซึ งสัญญานั น ในศูนย์ซื อขาย
สัญญาซื อขายล่วงหน้า บริษัทจัดการไม่ต้องคํานวณมูลค่าและอัตราส่วนตามที กําหนดในข้อดังกล่าว

3.13.1.12 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนได้
โดยมีมูลค่าไม่เกินร้อยละ 25 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

3.13.1.13 บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งหน่วยลงทุนและใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหน่วยลงทุนเพื อเป็น
ทรัพย์สินของกองทุนรวมได้ ไม่เกินอัตราส่วนดังต่อไปนี ทั งนี การลงทุนดังกล่าวไม่รวมถึงหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย์
(1) ลงทุนหรือมีไว้ซึ งหน่วยลงทุนและใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหน่วยลงทุนของแต่ละกองทุนรวมที บริษัทจัดการอื นเป็นผู้รับ
ผิดชอบดําเนินการ ไม่เกินร้อยละ 25 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของแต่ละกองทุนรวมที บริษัทจัดการเป็นผู้รับผิดชอบดําเนินการ
(2) ลงทุนหรือมีไว้ซึ งหน่วยลงทุนและใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหน่วยลงทุนของทุกกองทุนรวมที บริษัทจัดการอื นเป็นผู้รับผิด
ชอบดําเนินการ ไม่เกินร้อยละ 25 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของแต่ละกองทุนรวมที บริษัทจัดการเป็นผู้รับผิดชอบดําเนินการ

3.13.1.14 บริษัทจัดการอาจทําธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืนในนามกองทุนได้ โดยมีมูลค่าธุรกรรมรวมกันทั งสิ นไม่เกิน
ร้อยละ 25 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

3.13.1.15 การลงทุนในหรือมีไว้ซึ งธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืน ให้บริษัทจัดการคํานวณอัตราส่วนการลงทุนตาม
ข้อ3.13.1.3 และ 3.13.1.4 ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 
(1) ในกรณีที มูลค่ารวมของหลักทรัพย์ หรือตราสารแห่งหนี ที ซื อและที โอนมาเพื อดํารงมูลค่าธุรกรรมตามประกาศกําหนด (ถ้า
มี) ณ สิ นวันไม่น้อยกว่ามูลค่าธุรกรรม ให้นําหลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนี ดังกล่าวมาคํานวณอัตราสาวนการลงทุนเท่ากับ
มูลค่าธุรกรรม ทั งนี บริษัทจัดการไม่ต้องนําธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืนมาคํานวณอัตราส่วนการลงทุนที คู่สัญญา
(2) ในกรณีมูลค่ารวมของหลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนี ที ซื อและที โอนมาเพื อดํารงมูลค่าธุรกรรมตามประกาศกําหนด (ถ้าม)ี 
ณ สิ นวัน น้อยกว่ามูลค่าธุรกรรม ให้คํานวณอัตราส่วนการลงทุนดังต่อไปนี 
(ก) นําหลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนี ดังกล่าวมาคํานวณอัตราส่วนการลงทุนเท่ากับมูลค่าหลักทรัพย์ หรือตราสารแห่งหนี นั น
ตามราคาตลาด และ
(ข) นําธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืนมาคํานวณอัตราส่วนการลงทุนที คู่สัญญาเท่ากับส่วนต่างของมูลค่าธุรกรรมกับมูลค่า
หลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนี นั นตามราคาตลาด
(3) ในกรณีเป็นธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืนตามสัญญาที มีข้อกําหนดให้คํานวณมูลค่าหลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนี ที 
ซื อและมูลค่าธุรกรรมรวมเป็นยอดสุทธิของธุรกรรมทั งหมดที กองทุนมีอยู่กับคู่สัญญารายเดียวกัน และที สัญญากําหนดให้
สามารถบังคับชําระหนี ตามธุรกรรมใดธุรกรรมหนึ งจากหลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนี ที ซื อหรือทรัพย์สินที โอนเพื อดํารงมูลค่า
ธุรกรรมตามประกาศกําหนด (ถ้ามี) ของธุรกรรมอื นได้ ให้คํานวณอัตราส่วนการลงทุนดังนี 
(ก) ในกรณีที มูลค่ารวมของหลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนี ที ซื อและที โอนมา เพื อดํารงมูลค่าธุรกรรมตามประกาศกําหนด (ถ้า
มี) ณ สิ นวันของแต่ละธุรกรรม มีมูลค่าไม่น้อยกว่ามูลค่าธุรกรรมแต่ละธุรกรรมนั น ให้คํานวณอัตราสาวนการลงทุนตามหลัก
เกณฑ์ในข้อ (1) 
(ข) ในกรณีที มูลค่ารวมของหลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนี ที ซื อและที โอนมา เพื อดํารงมูลค่าธุรกรรมตามประกาศกําหนด(ถ้า
มี) ณ สิ นวันของแต่ละธุรกรรม มีมูลค่าน้อยกว่ามูลค่าธุรกรรมแต่ละธุรกรรม ให้คํานวณอัตราส่วนการลงทุนตามหลักเกณฑ์ใน
ข้อ (2) 
(ค) ในกรณีที บางธุรกรรมที มูลค่ารวมของหลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนี ที ซื อและที โอนมาเพื อดํารงมูลค่าธุรกรรมตามประกาศ
กําหนด (ถ้ามี) ณ สิ นวันน้อยกว่ามูลค่าธุรกรรม ให้บริษัทจัดการนําหลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนี ที ซื อของธุรกรรม ที มูลค่า
รวมของหลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนี ที ซื อและที โอนมา เพื อดํารงมูลค่าธุรกรรมตามประกาศกําหนด (ถ้าม)ี ณ สิ นวันไม่น้อย
กว่ามูลค่าธุรกรรม มาคํานวณอัตราส่วนการลงทุนเพิ มเติมเพื อชดเชยส่วนต่างของมูลค่าธุรกรรมกับมูลค่ารวมของหลักทรัพย์
หรือตราสารแห่งหนี ที ซื อและที โอนมา เพื อดํารงมูลค่าธุรกรรมตามประกาศกําหนด (ถ้ามี) ณ สิ นวันของธุรกรรมแรก ทั งนี หาก
ภายหลังการชดเชยส่วนต่างข้างต้น มูลค่าสุทธิของทุกหลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนี ที ซื อโดยมีสัญญาขายคืนยังคงน้อยกว่า
มูลค่าสุทธิของทุกธุรกรรม ให้นําธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืนมาคํานวณอัตราส่วนการลงทุนที คู่สัญญาเท่ากับส่วนต่าง
ดังกล่าว

3.13.1.16 บริษัทจัดการอาจทําธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ของกองทุนได้ โดยมีมูลค่าธุรกรรมรวมกันทั งสิ นไม่เกินร้อยละ
25 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั งนี การคํานวณมูลค่าธุรกรรมดังกล่าว ให้บริษัทจัดการคํานวณโดยใช้มูลค่าหลัก
ทรัพย์ที ให้ยืม รวมผลประโยชน์ที พึงได้รับจนถึงวันที คํานวณมูลค่าธุรกรรมดังกล่าว

ในกรณีที ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ในขณะที กองทุนเข้าทําธุรกรรม มีมูลค่าไม่เกินอัตราส่วนที กําหนดในวรรคหนึ ง หากต่อ
มาธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์นั นมีมูลค่าเกินอัตราส่วนดังกล่าวโดยมิได้เกิดจากการทําธุรกรรมเพิ มเติม บริษัทจัดการจะยังคง
มีไว้ซึ งธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ดังกล่าวต่อไปก็ได้

ให้บริษัทจัดการจัดทํารายงานโดยระบุวันที ทรัพย์สินนั นมีมูลค่าเกินอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดพร้อมสาเหตุ และส่งรายงาน
ดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมทราบภายในสามวันทําการนับแต่วันที ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์นั นมีมูลค่า
เกินอัตราส่วนที กําหนด พร้อมทั งจัดทําสําเนารายงานดังกล่าวไว้ที บริษัทจัดการเพื อให้สํานักงานสามารถตรวจสอบได้

3.13.1.17 ให้บริษัทจัดการคํานวณอัตราส่วนการลงทุนหรือมีไว้ซึ งใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิง
ไทย หน่วยลงทุนของกองทุนรวมพันธบัตรเอเชีย หรือธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 
(1) ในกรณีของใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย ให้นับมูลค่าของหลักทรัพย์อ้างอิงของใบแสดง
สิทธิดังกล่าว รวมในอัตราส่วนสําหรับหลักทรัพย์อ้างอิงดังกล่าวที กําหนดในโครงการนี โดยถือเสมือนหนึ งว่ากองทุนได้ลงทุน
หรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์อ้างอิงนั นโดยตรง ทั งนี บริษัทจัดการอาจไม่นับมูลค่าของใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที เกิดจากหลัก
ทรัพย์อ้างอิงไทยรวมในอัตราส่วนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญาที กําหนดตามข้อ 3.13.1.2 3.13.1.3 3.7.1.4
และข้อ 3.13.1.7 ก็ได้

มูลค่าของหลักทรัพย์อ้างอิงที นํามาคํานวณรวมในอัตราส่วนตามวรรคหนึ งให้มีมูลค่าเท่ากับมูลค่าใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์
ที เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทยที กองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้

(2) ในกรณีของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมพันธบัตรเอเชียบริษัทจัดการจะคํานวณอัตราส่วนการลงทุนโดยวิธีใดวิธีหนึ งดังต่อ
ไปนี 
(ก) นับมูลค่าของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมพันธบัตรเอเชียที กองทุนได้ลงทุนในหรือมีไว้ซึ งหน่วยลงทุนดังกล่าว หรือ
(ข) นับมูลค่าของทรัพย์สินที กองทุนรวมพันธบัตรเอเชียดังกล่าวลงทุนหรือมีไว้ รวมในอัตราส่วนสําหรับทรัพย์สินที กําหนดไว้
ในโครงการนี โดยถือเสมือนหนึ งว่ากองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินนั นโดยตรง
(3) ในกรณีของธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ บริษัทจัดการจะคํานวณอัตราส่วนการลงทุนใน หรือมีไว้ซึ งการให้ยืมหลักทรัพย์
โดยให้นับมูลค่าทรัพย์สินที ให้ยืมรวมในอัตราส่วนสําหรับหลักทรัพย์ที กําหนดไว้ในข้อ 3.13.1.2 3.13.1.3 3.13.1.4 และ
3.13.1.7 โดยถือเสมือนหนึ งว่ากองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์นั นอยู่ ทั งนี บริษัทจัดการอาจไม่นับรวมในอัตราส่วนที 
คํานวณตามคู่สัญญาที กําหนดตามข้อ 3.13.1.2 3.13.1.3 3.13.1.4 และ 3.13.1.7 ก็ได้

3.13.1.18 ในการคํานวณอัตราส่วนตามข้อ 3.13.1.2 และ ข้อ 3.13.1.3 ให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี รวม
ทั งเงื อนไขตามข้อ 3.13.1.18 ด้วย
(1) ในกรณีที ทรัพย์สินดังกล่าวมีผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกัน บริษัทจัดการจะคํานวณอัตราส่วนที ผู้ออก
ทรัพย์สินหรือผู้ที เป็นคู่สัญญาดังกล่าว หรือคํานวณอัตราส่วนผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกัน แล้วแต่กรณีก็ได้
(2) ในกรณีที ทรัพย์สินมีบุคคลมากกว่าหนึ งรายเป็นผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกัน บริษัทจัดการจะเลือก
คํานวณอัตราส่วนที ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกันรายใดรายหนึ งก็ได้

3.13.1.19 การคํานวณอัตราส่วนที ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกันตามข้อ 3.13.1.14 จะทําได้ต่อเมื อบุคคลดัง
กล่าวได้ทําการรับรองตลอดไป รับอาวัลทั งจํานวน สลักหลังโอนประเภทมีสิทธิไล่เบี ยโดยไม่มีข้อกําหนดลบล้างหรือจํากัด
ความรับผิดของผู้สลักหลัง หรือค้ําประกันต้นเงินและดอกเบี ยเต็มจํานวนแบบไม่มีเงื อนไข

3.13.1.20 ในกรณีที ตราสารแห่งหนี หรือ ตราสารกึ งหนี กึ งทุน ในขณะที ลงทุนหรือในขณะที ได้มาเป็นทรัพย์สินของกองทุน มี
มูลค่าไม่เกินอัตราส่วนที กําหนดข้างต้น หากต่อมาตราสารแห่งหนี หรือตราสารกึ งหนี กึ งทุนนั น มีมูลค่าเกินอัตราส่วนดังกล่าว
โดยสาเหตุถูกปรับลดอันดับความน่าเชื อถือ ให้บริษัทดําเนินการแก้ไขอัตราส่วนให้เป็นไปตามที กําหนด ภายใน 30 วันนับแต่
วันที มีการประกาศให้ทราบถึงเหตุดังกล่าว เว้นแต่ในกรณีที มีเหตุจําเป็นและสมควรโดยได้รับผ่อนผันจากสํานักงาน

3.13.1.21 ในกรณีที ทรัพย์สินในขณะที ลงทุนหรือในขณะที ได้มาเป็นทรัพย์สินของกองทุน มีมูลค่าไม่เกินอัตราส่วนที กําหนด
ข้างต้น หากต่อมามีมูลค่าเกินอัตราส่วนดังกล่าวจากการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น บริษัทจัดการจะยังคงมีไว้ซึ งทรัพย์สินดัง
กล่าวต่อไป ก็ได้ให้บริษัทจัดการจัดทํารายงานโดยระบุชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินตามวรรคหนึ ง และ
วันที ทรัพย์สินนั นมีมูลค่าเกินอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดพร้อมสาเหตุ และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกอง
ทุนรวมทราบ ภายในสามวันทําการนับแต่วันที ทรัพย์สินนั นมีมูลค่าเกินอัตราส่วนที กําหนด พร้อมทั งจัดทําสําเนารายงานดัง
กล่าวไว้ที บริษัทจัดการ เพื อให้สํานักงานสามารถตรวจสอบได้

3.13.1.22 ในกรณีที การรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นเป็นผลให้กองทุนรวมเป็นผู้ถือหุ้นที บริษัทใดเป็นผู้ออก เพื อเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนรวม เมื อรวมกันทุกกองทุนรวมที บริษัทจัดการเป็นผู้รับผิดชอบดําเนินการเกินกว่าร้อยละ 25 ของจํานวนหุ้นที 
จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของบริษัทนั น บริษัทจัดการจะดําเนินการตามประกาศที สน. 24/2552 เรื อง การลงทุนและการมีไว้
เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุน ลงวันที  28 กรกฎาคม 2552 ดังนี คือ
(1) ปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศที กําหนดให้บริษัทจัดการสามารถรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นได้
(2) งดเว้นการใช้สิทธิออกเสียงในหุ้นจํานวนที เกินอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าว เว้นแต่กรณีที มีเหตุ
จําเป็นและสมควรโดยได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน และ
(3) กรณีที เป็นหุ้นของบริษัทจดทะเบียน และการได้มาซึ งหุ้นของบริษัทดังกล่าว เป็นผลให้กองทุนได้มา หรือเป็นผู้ถือหุ้นของ
บริษัทนั นจนถึงหรือข้ามจุดที ต้องทําคําเสนอซื อ บริษัทจัดการต้องดําเนินการเพื อให้ได้รับการยกเว้นการทําคําเสนอซื อโดย
การลดสัดส่วนการถือหุ้นหรือลดการมีอํานาจควบคุม หรือยื นคําขอผ่อนผันการทําคําเสนอซื อ ตามประกาศคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื อครอบงํากิจการ ทั งนี การ
ลดสัดส่วนการถือหุ้นดังกล่าว ให้บริษัทจัดการลดสัดส่วนตามสัดส่วนของหุ้นของบริษัทจดทะเบียนที แต่ละกองทุนได้มาจาก
การรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น

3.13.1. 23 ในกรณีที ทรัพย์สินในขณะที ลงทุนหรือในขณะที ได้มาเป็นทรัพย์สินของกองทุน มีมูลค่าไม่เกินอัตราส่วนที กําหนด
ข้างต้น หากต่อมามีมูลค่าเกินอัตราส่วนดังกล่าวโดยไม่เข้าลักษณะตามข้อ 3.13.1.6 ข้อ 3.13.1.17  19 และการเกิน
อัตราส่วนดังกล่าวมิได้เกิดจากการลงทุนหรือได้ทรัพย์สินมาเพิ มเติม บริษัทจัดการจะยังคงมีไว้ซึ งทรัพย์สินดังกล่าวต่อไปก็ได้

ให้บริษัทจัดการจัดทํารายงานโดยระบุชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินตามวรรคหนึ ง และวันที ทรัพย์สินนั น
มีมูลค่าเกินอัตราส่วนที กําหนดพร้อมสาเหตุ และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ทราบภายในสามวัน
ทําการ
นับแต่วันที ทรัพย์สินนั นมีมูลค่าเกินอัตราส่วนที กําหนด พร้อมทั งจัดทําสําเนารายงานดังกล่าวไว้ที บริษัทจัดการเพื อให้สํานักงาน
สามารถตรวจสอบได้

3.13.1.24 ข้อจํากัดการลงทุนข้างต้นจะไม่นํามาบังคับใช้ในกรณีที ปรากฏเหตุตามหัวข้อ “การเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม”
และบริษัทจัดการต้องดําเนินการเพื อเลิกกองทุนตามหัวข้อ “การดําเนินการของบริษัทจัดการเมื อเลิกกองทุนรวม”

สรุปอัตราส่วนการลงทุน : 

1. Total noninvestment grade : ลงทุนไม่เกินร้อยละ 100.00 
2. Noninvestment grade company limit : ลงทุนไม่เกินร้อยละ 25.00 
3. Investment grade company limit : ลงทุนไม่เกินร้อยละ 25 
4. Financial institution company limit : ลงทุนไม่เกินร้อยละ 25 
5. Individual fund limit : ลงทุนไม่เกินร้อยละ 25.00 
6. Total fund limit : ลงทุนไม่เกินร้อยละ 25.00 

3.13.2. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นในต่างประเทศ : 

สําหรับกองทุนที มีการลงทุนหรือเข้าเป็นคู่สัญญาในต่างประเทศ ให้บริษัทจัดการลงทุนหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นเพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุน ตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดดังต่อไปนี เพิ มเติมด้วย ทั งนี อัตราส่วนที คํานวณ
ตามประเภททรัพย์สิน ข้อกําหนดในการคํานวณอัตราส่วน และการดําเนินการเมื อมีเหตุที ทําให้ไม่เป็นไปตาม
อัตราส่วน ให้เป็นไปตามที กําหนดในข้อ 3.13.1. โดยอนุโลม

3.13.2.1 บริษัทจัดการอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินดังต่อไปนี เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม โดยไม่จํากัดอัตราส่วน
(1) เงินฝากในสถาบันการเงินต่างประเทศหรือตราสารหนี ที มีลักษณะคล้ายเงินฝากในต่างประเทศตามข้อ 3.12.2.2 ที มี
วัตถุประสงค์เพื อการดําเนินงาน
(2) ตราสารภาครัฐต่างประเทศตามข้อ 3.12.2.1 (1) ที มีอันดับความน่าเชื อถืออยู่ในสองอันดับแรก หรือสัญญาซื อขายล่วง
หน้าที มีสินค้าเป็นตราสารดังกล่าว
ในกรณีของกองทุนรวมเปิด มูลค่าของตราสารภาครัฐต่างประเทศตามข้อ (2) เมื อรวมกันแล้วต้องไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่า
ตราสารนั นในแต่ละรุ่น เว้นแต่เป็นกองทุนรวมเปิดที มีการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งล่วงหน้าซึ งระบุเวลาแน่นอน
(auto redemption) 

3.13.2.2 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งตราสารภาครัฐต่างประเทศที นอกเหนือจากข้อ 3.13.2.1 (2)หรือสัญญาซื อขาย
ล่วงหน้าที มีสินค้าเป็นตราสารดังกล่าว เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนได้โดยมีมูลค่ารวมกันทั งสิ นเมื อคํานวณเฉพาะผู้ออกหรือผู้
เป็นคู่สัญญารายนั น ไม่เกินร้อยละ 35 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั งนี ให้นับรวมกับอัตราส่วนการลงทุนในประเทศ
ด้วย

ในกรณีของกองทุนรวมเปิด มูลค่าของตราสารภาครัฐต่างประเทศตามวรรคหนึ ง ต้องไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าตราสารนั นใน
แต่ละรุ่น เว้นแต่เป็นกองทุนรวมเปิดที มีการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งล่วงหน้าซึ งระบุเวลาแน่นอน (auto
redemption) 

การคํานวณอัตราส่วนตามวรรคหนึ ง ให้นับตราสารตามวรรคหนึ งและทรัพย์สินทุกประเภทที ผู้ออกหรือผู้เป็นคู่สัญญารายดัง
กล่าวเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญา ซึ งกองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินเหล่านั น
รวมในอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าวด้วย

3.13.2.3 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งเงินฝากในสถาบันการเงินต่างประเทศที มีอันดับความน่าเชื อถืออยู่ในอันดับที 
สามารถลงทุนได้ โดยมีมูลค่ารวมกันทั งสิ นเมื อคํานวณเพาะสถาบันการเงินต่างประเทศรายนั น ไม่เกินร้อยละ 25 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

การคํานวณอัตราส่วนตามวรรคหนึ ง ให้นับมูลค่าของทรัพย์สินที กองทุนลงทุนหรือมีไว้ดังต่อไปนี รวมในอัตราส่วนดังกล่าว
1. ทรัพย์สินตามข้อ 3.13.2.4 วรรคหนึ ง และข้อ3.13.2.7 (1) ที สถาบันการเงินต่างประเทศรายเดียวกันเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู ้
รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญา
2. ทรัพย์สินตามข้อ 3.13.1.3 ข้อ 3.13.2.4 และข้อ 3.13.2.7 (1) ที ธนาคารพาณิชย์ซึ งเป็นสาขาของสถาบันการเงินต่าง
ประเทศรายนั นเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญา
ในกรณีที กองทุนมีเงินฝากตามวรรคหนึ ง หรือวรรคสอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื อการดําเนินงานของกองทุน ให้นับมูลค่าของเงิน
ฝากดังกล่าวรวมในอัตราส่วนตามวรรคหนึ ง

3.13.2.4 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินดังต่อไปนี ที บุคคลใดเป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลัก
หลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญา เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนได้ โดยมีมูลค่ารวมกันทั งสิ นเมื อคํานวณเฉพาะผู้ออก ผู้สั งจ่าย
ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญารายนั น ไม่เกินร้อยละ 25 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั งนี 
ให้นับรวมกับอัตราส่วนการลงทุนในประเทศด้วย
(1) ตราสารแห่งหนี ต่างประเทศตามข้อ 3.12.2.1 
(2) หน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศตามข้อ 3.12.2.1 (3) 
(3) สัญญาซื อขายล่วงหน้า ตามข้อ 3.12.2.3 ที คู่สัญญามีอันดับความน่าเชื อถืออยู่ในอันดับที สามารถลงทุนได ้(investment
grade) 
(4) เงินฝากในสถาบันการเงินต่างประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื อการลงทุน
(5) ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิง ที มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นพันธบัตร หรือหุ้นกู้ที ไม่ใช่หุ้นกู้อนุพันธ์
ตามข้อ 13.2.2.5 ทั งนี เฉพาะที มีอันดับความน่าเชื อถืออยู่ในอันดับที สามารถลงทุนได ้(investment grade)
(6) หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และตราสารของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศ ตามข้อ 13.2.2.6

3.13.2.5 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินที กลุ่มกิจการใดเป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้คํ้า
ประกัน หรือคู่สัญญา เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนได้ โดยมีมูลค่ารวมกันทั งสิ นของกลุ่มกิจการนั นไม่เกินอัตราอย่างใดอย่าง
หนึ งดังต่อไปนี แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า
(1) ร้อยละสามสิบของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน
(2) อัตราที คํานวณได้จากนํ้าหนักของกลุ่มกิจการดังกล่าวในตัวชี วัด (benchmark) ของกองทุนนั นรวมกับร้อยละสิบของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนนั น ทั งนี ตัวชี วัดดังกล่าวต้องเป็นดัชนีหรือองค์ประกอบของดัชนี ที มีการเผยแพร่อย่างกว้างขวาง
และสอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนั น

3.13.2.6 การลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินที บริษัทในกลุ่มกิจการใดเป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย หรือคู่สัญญา เพื อเป็นทรัพย์สินของกอง
ทุน หากทรัพย์สินดังกล่าวเป็นองค์ประกอบที ใช้ในการคํานวณตัวชี วัด (benchmark) ของกองทุนนั น บริษัทจัดการอาจลงทุน
หรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินดังกล่าวโดยมีมูลค่ารวมกันทั งสิ นเมื อคํานวณเฉพาะผู้ออก ผู้สั งจ่าย หรือคู่สัญญารายนั น ไม่เกินอัตราที 
คํานวณได้จากนํ้าหนักของทรัพย์สินดังกล่าวในตัวชี วัดรวมกับร้อยละสิบของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั งนี เฉพาะใน
กรณีที อัตราดังกล่าวสูงกว่าอัตราส่วนที กําหนดไว้ในข้อ 3.13.2.2 ข้อ 3.13.2.4 และข้อ 3.13.2.7 แล้วแต่กรณี

มิให้นําความในข้อ 3.13.2.2 ข้อ 3.13.2.4 และข้อ 3.13.2.7 มาใช้บังคับกับกรณีตามวรรคหนึ ง

3.13.2.7 บริษัทจัดการอาจลงทุน หรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินอื นนอกเหนือจากกรณีที กําหนดไว้ในข้อ 3.13.2.2  3.13.2.3 และข้อ
3.13.2.4 เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมตามอัตราส่วนดังต่อไปนี 
(1) การลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินดังกล่าวซึ งบุคคลใดเป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่
สัญญา ต้องมีมูลค่ารวมกันทั งสิ นเมื อคํานวณเฉพาะผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญา
รายนั น ไม่เกินร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
(2) การลงทุนในหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินตาม (1) เมื อคํานวณรวมทุกบุคคลที เป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง
ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญาแล้วต้องมีมูลค่ารวมกันทั งสิ นไม่เกินร้อยละ15 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

3.13.2.8 ในกรณีของกองทุนรวม ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมลงทุนหรือมีไว้ซึ งเงินฝาก บัตรเงินฝาก ตั วแลกเงิน หรือตั ว
สัญญาใช้เงิน ที ธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ บรรษัทตลาดรอง
สินเชื อที อยู่อาศัย หรือสถาบันการเงินที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น หรือธนาคารต่างประเทศเป็นผู้ออกหรือคู่สัญญา เป็นจํานวน
ที มีมูลค่ารวมโดยเฉลี ยไม่เกิน ร้อยละ 45 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ในรอบระยะเวลาบัญชี หรือในรอบอายุ
ของกองทุนรวมสําหรับกองทุนรวมที มีอายุน้อยกว่า 1 ปีแล้วแต่กรณี โดยให้นับรวมเงินฝากในประเทศและต่างประเทศ ทั งนี 
ไม่ว่ากรณีใด มิให้คํานวณเงินฝากในบัญชีเงินฝากเพื อการดําเนินงานของกองทุนเข้าในอัตราส่วนดังกล่าว
อัตราส่วนตามวรรคหนึ งมิให้นํามาใช้บังคับกับกองทุนรวมที มีการกําหนดอายุโครงการตั งแต่หนึ งปีขึ นไป ทั งนี เฉพาะในระยะ
เวลาหกเดือนก่อนวันครบกําหนดอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม
ในกรณีที เงินฝากหรือตราสารแห่งหนี ที มีลักษณะคล้ายเงินฝากที กองทุนรวมลงทุนในหรือมีไว้เกินอัตราส่วนที กําหนดตามวรรค
หนึ ง ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินดังกล่าวให้มีมูลค่ารวมโดยเฉลี ยไม่เกินร้อยละ 45 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมภายในสามสิบวันนับแต่วันสิ นรอบปีบัญชีนั น ทั งนี ให้คํานวณอัตราส่วนการลงทุนหรือมีไว้ซึ ง
ทรัพย์สินดังกล่าว โดยเฉลี ยตั งแต่วันแรกของรอบปีบัญชีนั นจนถึงวันที ทรัพย์สินนั นมีมูลค่าเป็นไปตามอัตราส่วนดังกล่าว
เมื อบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ปฏิบัติตามวรรคสามแล้ว ให้บริษัทรายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมทราบภายใน
วันทําการถัดจากวันที ทรัพย์สินนั นมีมูลค่ารวมโดยเฉลี ยไม่เกินร้อยละ 45 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม เพื อให้ผู้
ดูแลผล ประโยชน์ของกองทุนรวม ตรวจสอบการปฏิบัติดังกล่าว ทั งนี บริษัทต้องดําเนินการให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน
รวมแจ้งให้สํานักงานทราบภายในห้าวันนับแต่วันที ได้รับรายงานจากบริษัทด้วย
หากบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถปฏิบัติตามวรรคสามได้ สํานักงานอาจสั งให้บริษัทเลิกกองทุนรวมนั น

3.13.2.9 ในกรณีที มีเหตุจําเป็นและสมควร เพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนอันเนื องมาจากปัญหาความผันผวน
(fluctuation) ของตลาดเงินและตลาดทุนในวงกว้างในรอบปีบัญชีใด บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจขอผ่อนผันต่อสํานักงาน
เพื อไม่ต้องนําการลงทุนในหรือมีไว้ซึ งเงินฝาก บัตรเงินฝาก ตั วแลกเงิน หรือตั วสัญญาใช้เงิน ในช่วงเวลาที เกิดความผันผวนดัง
กล่าวมารวมคํานวณอัตราส่วนการลงทุนตามข้อ 3.13.2.8 ได้สําหรับรอบปีบัญชีนั น

3.13.2.10 บริษัทจัดการอาจลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้าที มีคู่สัญญาเป็นศูนย์ซื อขายสัญญาซื อขายล่วงหน้าโดยไม่จํากัด
อัตราส่วนของคู่สัญญา

3.13.2.11 การคํานวณมูลค่าการลงทุนหรือมีไว้ซึ งสัญญาซื อขายล่วงหน้าเพื อการคํานวณอัตราส่วนการลงทุนตามข้อ 3.13.2.2
และข้อ 3.13.2.4 ให้นับมูลค่าที คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งมีหน้าที ต้องชําระตามสัญญาซื อขายล่วงหน้า รวมคํานวณในอัตราส่วนของ
บุคคลที เป็นคู่สัญญาดังกล่าว เว้นแต่กรณีที กองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้ซึ งสัญญานั น ในศูนย์ซื อขายสัญญาซื อขายล่วงหน้า
บริษัทจัดการไม่ต้องคํานวณมูลค่าและอัตราส่วนตามที กําหนดในข้อดังกล่าว

3.13.2.12 ในการคํานวณอัตราส่วนตามข้อ 3.13.2.2 และ ข้อ 3.13.2.4 ให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี รวม
ทั งเงื อนไขตามข้อ 3.13.2.13 ด้วย
(1) ในกรณีที ทรัพย์สินดังกล่าวมีผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกัน บริษัทจัดการจะคํานวณอัตราส่วนที ผู้ออก
ทรัพย์สินหรือผู้ที เป็นคู่สัญญาดังกล่าว หรือคํานวณอัตราส่วนผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกัน แล้วแต่กรณีก็ได้
(2) ในกรณีที ทรัพย์สินมีบุคคลมากกว่าหนึ งรายเป็นผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกัน บริษัทจัดการจะเลือก
คํานวณอัตราส่วนที ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกันรายใดรายหนึ งก็ได้

3.13.2.13 การคํานวณอัตราส่วนที ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกันตามข้อ 3.13.2.12 จะทําได้ต่อเมื อบุคคลดัง
กล่าวได้ทําการรับรองตลอดไป รับอาวัลทั งจํานวน สลักหลังโอนประเภทมีสิทธิไล่เบี ยโดยไม่มีข้อกําหนดลบล้างหรือจํากัด
ความรับผิดของผู้สลักหลัง หรือค้ําประกันต้นเงินและดอกเบี ยเต็มจํานวนแบบไม่มีเงื อนไข

3.13.2.14 ในกรณีที ตราสารแห่งหนี ในขณะที ลงทุนหรือในขณะที ได้มาเป็นทรัพย์สินของกองทุน มีมูลค่าไม่เกินอัตราส่วนที 
กําหนดข้างต้น หากต่อมาตราสารแห่งหนี มีมูลค่าเกินอัตราส่วนดังกล่าวโดยสาเหตุ ถูกปรับลดอันดับความน่าเชื อถือให้บริษัท
ดําเนินการแก้ไขอัตราส่วนให้เป็นไปตามที กําหนดภายใน 30 วันนับแต่วันที มีการประกาศให้ทราบถึงเหตุดังกล่าว เว้นแต่ใน
กรณีที มีเหตุจําเป็นและสมควรโดยได้รับผ่อนผันจากสํานักงาน

3.13.2.15 ในกรณีที ทรัพย์สินในขณะที ลงทุนหรือในขณะที ได้มาเป็นทรัพย์สินของกองทุน มีมูลค่าไม่เกินอัตราส่วนที กําหนด
ข้างต้น หากต่อมามีมูลค่าเกินอัตราส่วนดังกล่าวจากการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น บริษัทจัดการจะยังคงมีไว้ซึ งทรัพย์สินดัง
กล่าวต่อไปก็ได้

ให้บริษัทจัดการจัดทํารายงานโดยระบุชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินตามวรรคหนึ ง และวันที ทรัพย์สินนั น
มีมูลค่าเกินอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดพร้อมสาเหตุ และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ทราบ
ภายในสามวันทําการนับแต่วันที ทรัพย์สินนั นมีมูลค่าเกินอัตราส่วนที กําหนด พร้อมทั งจัดทําสําเนารายงานดังกล่าวไว้ ที บริษัท
จัดการเพื อให้สํานักงานสามารถตรวจสอบได้

3.13.2.16 ในกรณีที ทรัพย์สินในขณะที ลงทุนหรือในขณะที ได้มาเป็นทรัพย์สินของกองทุน มีมูลค่าไม่เกินอัตราส่วนที กําหนด
ข้างต้น หากต่อมามีมูลค่าเกินอัตราส่วนดังกล่าวโดยไม่เข้าลักษณะตาม 3.13.2.8 ข้อ 3.13.2.14 และข้อ 3.13.2.15 และการ
เกินอัตราส่วนดังกล่าวมิได้เกิดจากการลงทุนหรือได้ทรัพย์สินมาเพิ มเติม บริษัทจัดการจะยังคงมีไว้ซึ งทรัพย์สินดังกล่าวต่อไป
ก็ได้

ให้บริษัทจัดการจัดทํารายงานโดยระบุชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินตามวรรคหนึ ง และวันที ทรัพย์สินนั น
มีมูลค่าเกินอัตราส่วนที กําหนดพร้อมสาเหตุ และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ทราบภายในสามวัน
ทําการนับแต่วันที ทรัพย์สินนั นมีมูลค่าเกินอัตราส่วนที กําหนด พร้อมทั งจัดทําสําเนารายงานดังกล่าวไว้ที บริษัทจัดการเพื อให้
สํานักงานสามารถตรวจสอบได้

3.13.2.17 ข้อจํากัดการลงทุนข้างต้นจะไม่นํามาบังคับใช้ในกรณีที ปรากฏเหตุตามหัวข้อ “การเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม”
และบริษัทจัดการต้องดําเนินการเพื อเลิกกองทุนตามหัวข้อ “การดําเนินการของบริษัทจัดการเมื อเลิกกองทุนรวม”

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) : 

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.3. รายละเอียดเพิ มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : 

ไม่มี

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 โทรสาร

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

บริษัทจัดการจะเสนอขายหน่วยลงทุนในระยะเวลาเสนอขายครั งแรกที ระบุไว้ในหนังสือชี ชวน โดยเริ มตั งแต่เวลาเปิดทําการ
ของบริษัทจัดการ หรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ถึงเวลา 15.30 น.

5.2.1 การขอรับหนังสือชี ชวนและเอกสารการจองซื อ
ผู้สนใจจองซื อหน่วยลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี ชวน และ เอกสารการจองซื อได้ที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื อคืน ทุกวัน ระหว่าง เวลาทําการ

5.2.2 วิธีการเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน
ในกรณีที ไม่เคยมีบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน ผู้สนใจลงทุนต้องเปิดบัญชีดังกล่าวก่อน โดยกรอกรายละเอียดในใบคําขอเปิดบัญชีผู้
ถือหน่วยลงทุน และเอกสารที กําหนดอย่างถูกต้องและตามความเป็นจริง พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน ตามที บริษัทจัดการ
กําหนดในการเปิดบัญชีซึ งลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง

ผู้จองซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนต้องรับทราบและยินยอมที จะปฏิบัติตามเงื อนไขที กําหนดในใบคําขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน
และใบคําขอเปลี ยนแปลงข้อมูล รวมทั งเงื อนไขอื น ๆ ที บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะกําหนดต่อไป ซึ งจะติดประกาศไว้ที 
บริษัทจัดการ หรือมีจดหมายเพื อแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ ทั งนี กรณีบริษัทจัดการจะแก้ไขเปลี ยนแปลงวิธีการเปิดบัญชี
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยติดประกาศไว้ที บริษัทจัดการ และสํานักงานของผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื อคืน

5.2.3 เอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชี
1. กรณีบุคคลธรรมดา
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรประจําตัวข้าราชการ หรือสําเนาบัตรประจําตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือสําเนา
หนังสือเดินทางซึ งลงนามรับรองความถูกต้อง

2. กรณีนิติบุคคล
(1) สําเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์
(2) สําเนาหนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับ
(3) ตัวอย่างลายมือชื อผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล และเงื อนไขการลงนาม
(4) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล

ทั งนี เอกสารต่าง ๆ ต้องลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง

5.2.4 วิธีการจองซื อหน่วยลงทุน
เมื อผู้สนใจจองซื อหน่วยลงทุนมีบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน แล้ว สามารถจองซื อหน่วยลงทุนด้วยตนเองที บริษัทจัดการหรือผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ได้ตามราคาเสนอขายหน่วยลงทุนในการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก โดยกรอกใบคําสั งซื อ
หน่วยลงทุนให้ครบถ้วนพร้อมชําระเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุน โดยผู้สั งซื อจะต้องสั งซื อหน่วยลงทุนไม่ตํ่ากว่า 50,000 บาท

5.2.5 การรับชําระ และการเก็บรักษาเงินค่าซื อหน่วยลงทุน
ผู้จองซื ออาจชําระเป็นเงินสด หรือชําระเป็นเช็ค ดราฟต์ หรือวิธีอื นใด โดยการชําระเป็นเช็ค ดราฟต์ หรือวิธีอื นใดผู้จองซื อต้อง
ขีดคร่อมเฉพาะสั งจ่าย “บัญชีจองซื อหน่วยลงทุนของ บลจ.แอสเซท พลัส จํากัด” ซึ งเป็นบัญชีกระแสรายวัน ที เปิดไว้กับ
ธนาคารดังต่อไปนี ซึ งดอกเบี ยรับหรือผลประโยชน์ใดๆ ที ได้รับจากบัญชีจองซื อหน่วยลงทุนข้างต้น บริษัทจัดการจะดําเนินการ
ให้เป็นผลประโยชน์ต่อกองทุน
• ธนาคารกสิกรไทย สาขาราษฎร์บูรณะ
• ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาพระรามที  3
• ธนาคารกรุงเทพ สาขาสาทร
• ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาถนนวิทยุ
บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงเพิ มเติมบัญชีดังกล่าว โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ โดยจะติดประกาศไ
ที ที ทําการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

ทั งนี ในการชําระเงินไม่ว่าด้วยวิธีใด หากมิใช่กรณีที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิดอื นภายใต้การ
จัดการของบริษัทจัดการเพื อจองซื อหน่วยลงทุนของกองทุน บริษัทจัดการต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้ก่อนระยะเวลาเสนอ
ขายครั งแรกจะสิ นสุด

ในกรณีที ผู้จองซื อชําระเป็นเงินสด หรือวิธีอื นใดที สามารถเรียกเก็บเงินได้ทันที ผู้จองซื อสามารถจองซื อได้ภายในเวลา 15.30
น. แต่หากผู้จองซื อชําระเป็นเช็ค ดราฟต์ หรือวิธีอื นใดที ต้องส่งเรียกเก็บเงินและทราบผลในวันทําการถัดไป ผู้จองซื อต้อง
ชําระค่าซื อหน่วยลงทุนภายในเวลา 12.00 น.

การจองซื อหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื อบริษัทจัดการได้รับเงินค่าซื อหน่วยลงทุนครบตามจํานวนเงินที สั งซื อ และได้ทํา
รายการขายหน่วยลงทุนแล้ว เพื อให้บริษัทจัดการจัดสรรหน่วยลงทุน ผู้จองซื อหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกคําสั งจองซื อ
หน่วยลงทุนนั นได้เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

ในกรณีที ผู้จองซื อหน่วยลงทุนชําระเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุนเป็นเช็ค ดราฟต์ หรือวิธีอื นใดซึ งถูกปฏิเสธการจ่ายเงิน บริษัท
จัดการจะดําเนินการยกเลิกรายการจองซื อหน่วยลงทุนนั นและแจ้งให้ผู้จองซื อทราบ
บริษัทจัดการจะนําเงินที ได้รับจากการจองซื อหน่วยลงทุนนี เก็บรักษาไว้ในบัญชีเงินฝากในนาม “บัญชีจองซื อหน่วยลงทุนของ
บลจ. แอสเซท พลัส จํากัด” 

5.2.6 การจัดสรรหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื อโดยคํานวณจากจํานวนเงินที ได้รับชําระหารด้วยมูลค่าที ตราไว้ โดยจํานวน
หน่วยลงทุนที ได้รับจัดสรรจะคํานวณตามหลักสากลเป็นตัวเลขทศนิยม 5 ตําแหน่งแต่ใช้ทศนิยม 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยม
ตําแหน่งที  5 ทิ ง

กรณีที ผู้จองซื อชําระค่าจองซื อหน่วยลงทุนเป็นเช็ค ดราฟต์ ตั วแลกเงิน คําสั งจ่ายเงิน หรือวิธีอื นใด บริษัทจัดการจะจัดสรร
หน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื อหน่วยลงทุน ณ วันที บริษัทจัดการ สามารถเรียกเก็บเงินจากเช็ค ดราฟต์ ตั วแลกเงิน คําสั งจ่ายเงิน
หรือวิธีการอื นใดได้เรียบร้อยแล้ว และวันที บริษัทจัดการได้รับเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุนจะต้องอยู่ระหว่างระยะเวลาเสนอขาย
โดยบริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนตามหลักการ “จองซื อก่อนได้ก่อน” 

ในกรณีที จํานวนเงินที ระบุในใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนไม่ตรงกับจํานวนเงินที บริษัทจัดการได้รับชําระ บริษัทจัดการจะจัดสรร
หน่วยลงทุนให้ตามจํานวนเงินที ได้รับชําระเป็นเกณฑ์
ในกรณีที การจองซื อหน่วยลงทุนนั นมีผลให้จํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินจํานวนหน่วยลงทุนที ได้รับอนุมัติจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนโดยใช้หลักการ “จองซื อก่อนได้ก่อน” ตามคําสั งซื อที สามารถเรียก
เก็บเงินได้ ในกรณีที จองซื อพร้อมกัน และมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรร บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรหน่วยลงทุน
ที เหลืออยู่ให้ผู้จองซื อ ที จองซื อพร้อมกันนั นตามสัดส่วนจํานวนหน่วยลงทุนที ผู้จองซื อแต่ละรายจองซื อเข้ามา (Pro Rata)
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทั งหมดก็ได้โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้
ทราบล่วงหน้า

ในกรณีที บริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการจัดสรรหน่วยลงทุนมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือหน่วย
ลงทุน หรือต่อชื อเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะจัดสรรหรือไม่
จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทั งหมดก็ได้ โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ผู้จองซื อทราบล่วงหน้า

5.2.7 การคืนเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุน
ในกรณีที ผู้จองซื อหน่วยลงทุนในการเสนอขายครั งแรกไม่ได้รับการจัดสรรไม่ว่าทั งหมด หรือบางส่วน และ/หรือในกรณีที 
บริษัทจัดการต้องยุติโครงการจัดการเนื องจากไม่สามารถจําหน่ายให้แก่ประชาชนได้ถึง 35 ราย หรือในกรณีที มีการจัดสรร
หน่วยลงทุนให้แก่บุคคลใด หรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกินกว่าหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด
บริษัทจัดการจะแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันสิ นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุน
ครั งแรก และจะคืนเงินค่าซื อหน่วยลงทุนส่วนที ไม่ได้รับการจัดสรรพร้อมดอกเบี ย (ถ้ามี) ให้ผู้จองซื อตามวิธีการรับเงินค่าขาย
คืนหน่วยลงทุนที ผู้จองซื อระบุไว้ในใบคําขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน ภายใน 1 เดือน นับแต่วันสิ นสุดการเสนอขายหน่วย
ลงทุนครั งแรก หรือนับตั งแต่วันปิดการเสนอขายแล้วแต่กรณี เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ให้ดําเนินการโครงการจัดการต่อไปได้ หากบริษัทจัดการไม่สามารถคืนเงินพร้อมดอกเบี ย (ถ้าม)ี อันเนื องจากความผิด
พลาดของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะชําระดอกเบี ยในอัตราไม่ต่ํากว่าร้อยละเจ็ดครึ งต่อปี นับแต่วันที ครบกําหนดเวลาดัง
กล่าวข้างต้น ถึงวันที บริษัทจัดการชําระเงินค่าจองซื อคืนจนครบถ้วน

5.2.8 เงื อนไขการขายหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะปฏิเสธคําสั งซื อหากผู้ลงทุนไม่ใช่ "ผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย"

บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนภายในประเทศไทย และมีวัตถุประสงค์ที จะไม่เสนอขาย
หน่วยลงทุนของกองทุนกับหรือเพื อประโยชน์ของประเทศสหรัฐอเมริกา พลเมืองสหรัฐอเมริกา รวมถึงผู้ที มีหนังสือเดินทางของ
ประเทศสหรัฐอเมริกาหรือผู้ที มีถิ นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา หรือบุคคลซึ งโดยปกติมีถิ นที อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกอง
ทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าวและบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนซึ งจัดให้มีขึ นและดําเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา บริษัทจัดการจึงขอ
สงวนสิทธิที จะปฏิเสธหรือระงับการสั งซื อ การจัดสรร และ/หรือการโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมสําหรับผู้
ลงทุนที เป็นบุคคลอเมริกัน (US person) ดังที กล่าวมาข้างต้น เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก

ในการชําระค่าซื อหน่วยลงทุน หากมิใช่กรณีที ผู้จองซื อหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอื นที จัดตั งโดยบริษัท
จัดการเพื อจองซื อหน่วยลงทุนของกองทุนนี ผู้จองซื อจะต้องชําระค่าซื อหน่วยลงทุนด้วยเงินจนเต็มมูลค่า จะหักกลบลบหนี กับ
บริษัทจัดการไม่ได้

การจองซื อหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื อบริษัทจัดการได้รับเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวนและได้ทํารายการขายหน่วย
ลงทุนแล้ว เพื อให้บริษัทจัดการจัดสรรหน่วยลงทุนและผู้จองซื อจะไม่สามารถยกเลิกคําสั งจองซื อหน่วยลงทุนนั นได้ เว้นแต่ จะ
ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธการจองซื อตามคําสั งจองซื อหน่วยลงทุน ในกรณีที บริษัทจัดการได้
พิจารณาแล้วว่าการจองซื อในกรณีดังกล่าวมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรือต่อชื อเสียง
หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ

สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ นหลังจากนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการจองซื อหน่วยลงทุนของผู้จองซื อ
หน่วยลงทุนแล้วเท่านั น

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

 

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

บริษัทจัดการจะเสนอขายหน่วยลงทุนระหว่างการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกเท่านั น โดยจะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนภาย
หลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก

7. การรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

7.1. ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 บริษัทจัดการ

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.3. วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 รับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.4.1 บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติดังนี 

1. บริษัทจัดการจะรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติไม่เกินปีละ 4 ครั ง โดยบริษัทจัดการจะแจ้งกําหนดวันทําการรับซื อคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบทางไปรษณีย์ ภายใน 30 วันนับตั งแต่วันถัดจากวันจดทะเบียนกองทรัพย์สิน
เป็นกองทุนรวม

ทั งนี บริษัทจัดการจะรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายที มีชื อปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วย
ลงทุน ณ เวลา 8.00 น. ของวันที บริษัทจัดการกําหนดให้มีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

ในการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ บริษัทจัดการมีนโยบายที จะรับซื อคืนเป็นจํานวนเงินที จัดสรรจากเงินสดรับที ได้จาก
ดอกเบี ย และ/หรือกําไรจากเงินลงทุนของตราสารแห่งหนี หรือหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นที กองทุนลงทุน หลังหักค่าใช้จ่าย
ของกองทุน (ถ้ามี) โดยจะจัดสรรเป็นจํานวนเงินที เท่าๆ กันสําหรับแต่ละหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน กรณีที กองทุนได้รับผลกระทบจากการได้รับชําระเงิน
ตามตราสารหนี หรือหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นที กองทุนลงทุนไว้ แตกต่างไปจากเงื อนไขที กําหนด โดยบริษัทจะประกาศใ
ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบในเวปไซต์ของบริษัทจัดการ

2. สําหรับการรับซื อคืนหน่วยลงทุนงวดสุดท้าย บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติที เหลือทั งหมดของผู้
ถือหน่วยลงทุนทุกราย ณ วันครบอายุโครงการ

7.4.2  การจัดสรรเงินให้แก่ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุน
ยกเว้นในกรณีตามข้อ “การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน” หรือ “การไม่ขายหรือไม่
รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน” หรือ “การหยุดรับซื อคืนหน่วยลงทุน” บริษัทจัดการจะจัดสรร
เงินให้แก่ ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยคํานวณจากราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ณ สิ นวันที บริษัทจัดการดําเนินการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติ หากวันดังกล่าวตรงกับวันหยุดจะเลื อนเป็นวันทําการถัดไป

บริษัทจัดการจะคํานวณจํานวนหน่วยลงทุนที จะรับซื อคืนอัตโนมัติ โดยหารจํานวนเงินที จะรับซื อคืนด้วยราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการรับซื อคืนนั น ทั งนี จํานวนหน่วยลงทุนที คํานวณได้จะเป็นตัวเลขทศนิยม 4 ตําแหน่ง โดยตัด
ทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง

บริษัทจัดการจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในทะเบียนหน่วยลงทุน ในวันทําการถัดจากวันทําการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนจํานวนนั น

7.4.3 การชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน ภายใน 5 วันทําการ นับตั งแต่วันถัดจากวัน
ที ทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ในการชําระเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนให้
แก่ ผู้ถือหน่วยลงทุนตามวิธีการที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในใบคําขอเปิดบัญชี ผู้ถือหน่วยลงทุน หรือใบคําสั งขายคืนหน่วย
ลงทุน

7.4.4  เงื อนไขในการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ตกลงสั งขายคืนหน่วยลงทุน และยินยอมให้บริษัทจัดการรับซื อหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
ตามกําหนดเวลาที บริษัทจัดการกําหนด

นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก้ผู้ถือหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ ภายใน 5 วันทําการ
นับตั งแต่วันถัดจากวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมติั

การสั งขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื อบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ได้รับคําสั งขายคืนหน่วย
ลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุน และได้ทํารายการรับซื อคืนหน่วยลงทุนแล้ว

บริษัทจัดการจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในทะเบียนหน่วยลงทุนในวันทําการถัดจากวันทําการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนจํานวนนั น

7.5. ระยะเวลาในการรับซื อคืน :  ไม่เกินปีละ 4 ครั งตามที บริษัทจัดการกําหนด

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน : 

1) บริษัทจัดการจะรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติไม่เกินปีละ 4 ครั ง โดยบริษัทจัดการจะแจ้งวันที จะดําเนินการรับซื อคืน
หน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบทางไปรษณีย์ ภายใน 30 วันนับตั งแต่วันถัดจากวันจดทะเบียนกองทรัพย์สิน
เป็นกองทุนรวม
2) สําหรับการรับซื อคืนหน่วยลงทุนงวดสุดท้าย บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติที เหลือทั งหมด
ของผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย ณ วันครบอายุโครงการ

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.9. รายละเอียดเพิ มเติม : 

8. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

8.1. ช่องทางการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

 บริษัทจัดการ

8.2. รายละเอียดการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการที บริษัทจัดการ
กําหนดให้สามารถสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ เข้ากองทุนนี ระหว่างการเสนอขายครั งแรก
การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนดังกล่าวหมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนหนึ ง (กองทุนต้นทาง) เพื อซื อหน่วยลงทุนของ
อีกกองทุนหนึ ง (กองทุนปลายทาง) โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนจาก กองทุนต้นทางซึ งได้หัก
ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เพื อไปชําระค่าซื อหน่วยลงทุนกองทุนปลายทาง ในกรณีที กองทุนต้นทางใดมี
การคิดค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามระยะเวลาการถือหน่วยลงทุน การคํานวณหน่วยลงทุนที จะขายคืนจาก
กองทุนต้นทาง จะใช้เกณฑ์การคํานวณโดยระบบ “เข้าก่อน ออกก่อน (FIFO)”

9. การชําระค่ารับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน : 

กรณีบริษัทจัดการไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน และจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื นแทน บริษัทจัดการจะกําหนดขั นตอนการดําเนินการต่อไป โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานก่อน และไม่
ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ โดยขั นตอนที กําหนดดังกล่าวต้องสามารถปฏิบัติได้จริง และเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมทุกราย และบริษัทจัดการจะต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วัน

10. การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิด
ไว้แล้วได้ ในกรณีดังต่อไปนี 
(1) บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที เข้าเหตุดังต่อไปนี โดยได้รับ
ความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(ก) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล หรือ
(ข) มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าวอยู่
นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม
(2) มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้ว แต่ในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการยังไม่ได้ชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุน บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลใน
รายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาโดยราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องนั นต่างจากราคารับซื อ
คืนหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไปและคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ถูกต้อง
(3) ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการกองทุนรวมพบว่า ราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุนไม่ถูกต้องและผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
โดยราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องนั นต่างจากราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป และคิดเป็น
อัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ถูกต้อง
การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามข้อ (1) (2)หรือ (3) บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 
(1) เลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนได้ไม่เกินสิบวันทําการนับแต่วันที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนนั น เว้นแต่ได้รับ
การผ่อนผันจากสํานักงาน
(2) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื อนกําหนดการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน
ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบเรื องดังกล่าวด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน
(3) แจ้งการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน พร้อมทั งจัดส่งรายงานที แสดงเหตุผลของการเลื อน และหลักฐานการได้รับความเห็น
ชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ (1) หรือการรับรองข้อมูลของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ (2) ต่อสํานักงานโดยพลัน ทั งนี 
บริษัทจัดการกองทุนรวมจะมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดําเนินการแทนก็ได้
(4) ในระหว่างการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าว ให้บริษัท
จัดการกองทุนรวมรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั น โดยต้องชําระค่าขายคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามลําดับวันที ส่งคําสั งขายคืนก่อน
หลัง

11. การไม่ขายไม่รับซื อคืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง : 

1. บริษัทจัดการจะไม่ขายหรือไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้ว หรือจะหยุดรับคําสั งซื อหรือ
คําสั งขายคืนหน่วยลงทุนได้ เฉพาะในกรณีที กําหนดไว้ ซึ งไม่เกินกรณีดังต่อไปนี 
(1) ตลาดหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิดทําการซื อขายได้ตามปกติ
(2) บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีดังต่อไปนี โดยได้รับความเห็น
ชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(ก) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล
(ข) ไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม หรือ
(ค) มีเหตุจําเป็นอื นใดเพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
ทั งนี การไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้ว หรือการหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนตาม
(ก) (ข) หรือ (ค) ให้กระทําได้ไม่เกินหนึ งวันทําการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน
(3) กองทุนรวมได้ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี เกิดขึ น ซึ งก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อกองทุนรวมอย่างมีนัยสําคัญ
(ก) ตลาดซื อขายหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิดทําการซื อขายได้ตามปกติ ทั งนี เฉพาะในกรณีที กองทุนรวม
ลงทุนในหลักทรัพย์ที ซื อขายในตลาดซื อขายหลักทรัพย์แห่งนั นเกินกว่าร้อยละสิบของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
(ข) มีเหตุการณ์ที ทําให้ไม่สามารถแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และทําให้ไม่สามารถโอนเงินออกจากประเทศ
หรือรับโอนเงินจากต่างประเทศได้ตามปกติ หรือ
(ค) มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าวอยู่
เหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม และผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว
(4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหน่วยลงทุนที รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุน แก่ผู้ลงทุน
เฉพาะราย เนื องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังต่อไปนี 
(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั น ๆ มีส่วนเกี ยวข้องกับการกระทําดังต่อไปนี 
1. การกระทําที เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไม่
ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
2. การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือ
3. การกระทําที เป็นการปฏิบัติตามคําสั งเกี ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน โดยบุคคลผู้มีอํานาจตามกฎหมาย
(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื อทราบข้อเท็จจริงเกี ยวกับลูกค้าได้ในสาระ
สําคัญ

2. เมื อปรากฏเหตุตามข้อ 1 และบริษัทจัดการกองทุนรวมประสงค์จะไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อ
หรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมปฏิบัติดังต่อไปนี 
(1) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุน
โดยพลัน และหากเป็นเหตุตาม ข้อ 1(1) (2) หรือ (3) ให้เปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการ
หยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลันด้วย
(2) รายงานการไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือการหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนพร้อมทั งแสดง
เหตุผล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทุนรวมเปิดนั นให้สํานักงานทราบโดยพลัน
(3) ในกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนหรือหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
ตามข้อ 1(1) (2) และ (3) เกินหนึ งวันทําการให้บริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการดังต่อไปนี ก่อนการเปิดรับคําสั งซื อหรือคํา
สั งขายคืนหน่วยลงทุน
(ก) รายงานการเปิดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนรวมเปิด ณ วันทําการ
สุดท้ายก่อนวันรายงานนั นให้สํานักงานทราบภายในวันทําการก่อนวันเปิดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
(ข) แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเปิดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน
ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการเปิดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนด้วย
วิธีการใด ๆ โดยพลัน

3. บริษัทจัดการจะหยุดการขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้วหรือหยุดรับคําสั งซื อ
หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง โดยราคาขายหน่วย
ลงทุนที ไม่ถูกต้องนั นต่างจากราคาขายหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไปและคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของ
ราคาขายหน่วยลงทุนที ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงาน
การชดเชยราคา ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการ
หยุดขายหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการหยุดรับคําสั งซื อหน่วย
ลงทุนด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน

12. การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

เพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือในกรณีที มีความจําเป็นเพื อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของ
ประเทศ หรือเพื อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศให้บริษัทจัดการหยุด
รับคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดได้เป็นการชั วคราวตามระยะเวลาที เห็นสมควร แต่
รวมแล้วต้องไม่เกิน 20 วันทําการติดต่อกัน เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ขยายระยะเวลาหยุด
รับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกไปได้

13. เงือนไขและข้อจํากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะปฏิเสธคําสั งโอนหน่วยลงทุนหากผู้ลงทุนไม่ใช่ "ผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย" 

บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนภายในประเทศไทย และมีวัตถุประสงค์ที จะไม่เสนอขาย
หน่วยลงทุนของกองทุนกับหรือเพื อประโยชน์ของประเทศสหรัฐอเมริกา พลเมืองสหรัฐอเมริกา รวมถึงผู้ที มีหนังสือเดินทางของ
ประเทศสหรัฐอเมริกาหรือผู้ที มีถิ นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา หรือบุคคลซึ งโดยปกติมีถิ นที อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกอง
ทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าวและบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนซึ งจัดให้มีขึ นและดําเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา บริษัทจัดการจึงขอ
สงวนสิทธิที จะปฏิเสธหรือระงับการสั งซื อ การจัดสรร และ/หรือการโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมสําหรับผู้ลงทุน
ที เป็นบุคคลอเมริกัน (US person) ดังที กล่าวมาข้างต้น เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะไม่จัดสรร และ/หรือปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุนที จะทําให้การถือหน่วยลงทุนเกินข้อจํากัดการถือ
หน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและ
หน้าที ของบริษัทจัดการ

ข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน
ในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัทจัดการมีข้อยกเว้นได้ในกรณีดังต่อไปนี 

(1)  กรณียกเว้นให้ถือหน่วยลงทุนได้โดยไม่จํากัดสัดส่วนสําหรับผู้ถือหน่วยลงทุนดังต่อไปนี 

(ก)  กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ

(ข)  กองทุนประกันสังคม

(ค)  กองทุนการออมแห่งชาติ

(ง)  กองทุนบําเหน็จบํานาญแห่งชาติ

(จ)  กองทุนสํารองเลี ยงชีพ

(ฉ)  กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป

(ช)  กองทุนต่างประเทศที มีลักษณะตาม (ก) ถึง (ฉ)

(ซ)  กองทุนอื นใดที มีลักษณะทํานองเดียวกับกองทุนตาม (ก) ถึง (ฉ)

(ฌ)  นิติบุคคลที จัดตั งขึ นตามกฎหมายไทยนอกเหนือจาก  (ก)  ถึง  (ฉ)  ซึ งไม่อยู่ภายใต้บังคับต้องเสียภาษีเงินไ
นิติบุคคล เช่น ธนาคารออมสิน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มูลนิธิ หรือวัด เป็นต้น

(ญ) บุคคลอื นที ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงานเมื อมีเหตุจําเป็นและสมควร

(2) กรณียกเว้นให้โดยผ่อนคลายสัดส่วนการถือหน่วยลงทุน หรือเมื อเป็นไปตามเงื อนไข ซึ งได้แก่กรณีดังต่อไปนี 

(ก)  กรณีที เป็นการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมอีทีเอฟโดยผู้ลงทุนรายใหญ่และผู้ดูแลสภาพคล่องที ได้รับการแต่ง
ตั งจากบริษัทจัดการ อาจถือหน่วยลงทุนได้โดยไม่จํากัดสัดส่วน ทั งนี เฉพาะในช่วงระยะเวลาตั งแต่วันจดทะเบียน
กองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมจนถึงวันที ครบกําหนดหนึ งปีนับแต่วันที เริ มซื อขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟ
ดังกล่าวในตลาดรอง

(ข)  กรณีของกองทุนรวมที มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนตามอัตราผลประโยชน์ตอบแทนที ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับ
จากการลงทุนในหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจถือหน่วยลงทุนเกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะ
กรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัท
จัดการได้ไม่เกินสัดส่วนที ระบุไว้ในโครงการ ทั งนี เมื อได้รับการผ่อนผันจากสํานักงานตามเหตุจําเป็นและสมควร

(ค)   กรณีที มีเหตุจําเป็นและสมควรอื นใด ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจถือหน่วยลงทุนเกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนตาม
ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและ
หน้าที ของบริษัทจัดการได้แต่ไม่เกินร้อยละห้าสิบของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด โดยได้รับการ
ผ่อนผันจากสํานักงาน ทั งนี ในการผ่อนผันดังกล่าว ให้สํานักงานพิจารณาถึงประโยชน์โดยรวมของผู้ถือหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมดังกล่าวเป็นสําคัญ

14. การจ่ายเงินปันผล : 

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่าย

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : 

14.3. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที ประมาณการได้ที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด) : 

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) : 
ประมาณการค่าธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่าใช้จ่ายทั งหมดข้างต้น ไม่เกินร้อยละ 4.00 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิถัวเฉลี ย (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ ม) 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนทั งหมดไม่เกินร้อยละ 4.00 ต่อปีของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิถัวเฉลี ย (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ ม)

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวม : 

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
อัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วันที คํานวณ *

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
อัตราไม่เกินร้อยละ 0.07 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วันที คํานวณ *

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
อัตราไม่เกินร้อยละ 1.50 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วันที คํานวณ *

15.2.4. ค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการลงทุน : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่าย : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
(1) ค่าใช้จ่ายเพื อวัตถุประสงค์ในการเสนอขายครั งแรกจะจ่ายตามจํานวนที จ่ายจริง โดยทางบัญชีจะตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ของกองทุนเฉลี ยเท่ากันทุกวัน ตลอดอายุโครงการ ได้แก่
(ก) ค่าใช้จ่ายในการจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ การจัดอบรมเผยแพร่ความรู้ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด การส่งเสริมการขาย
ตลอดจนการสัมมนาแนะนํากองทุน ตามที จ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 0.50 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ
(ข) ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที เกี ยวข้องในการจัดตั งกองทุน และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามกฎหมาย
ก.ล.ต.
(2) ค่าใช้จ่ายเพื อการดําเนินงานของกองทุนที เรียกเก็บตามจํานวนที จ่ายจริง โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาตัดจ่ายทั งจํานวน
หรือทยอยตัดจ่ายตามระยะเวลาการใช้งานของค่าใช้จ่ายนั น ได้แก่
(ก) ค่าใช้จ่ายในการจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าสื อโฆษณาประชาสัมพันธ์ การจัดอบรมเผยแพร่ความรู้ ค่าใช้จ่ายด้านการ
ตลาด การส่งเสริมการขายตลอดจนการสัมมนาแนะนํากองทุน ตามที จ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 0.50 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุน
(ข) ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี ค่าที ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามคําสั ง หรือตามกฎหมาย หรือ
ประกาศของสมาคม
(ค) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์และจัดส่งใบแจ้งผลการจัดสรรหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการจัดทําและจัดพิมพ์ ใบคําขอเปิดบัญชี ผู้ถือ
หน่วยลงทุน ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน ใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน เอกสารที เกี ยวข้อง ค่าจัดทําจัดพิมพ์ และจัดส่งหนังสือบอก
กล่าวรายงานต่าง ๆ สาส์นถึงผู้ถือหน่วยลงทุน
(ง) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งเอกสารที เกี ยวกับการแก้ไขเปลี ยนแปลงโครงการ ค่าใช้จ่ายในการลงประกาศในหนังสือพิมพ์
การจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามกฎหมาย ก.ล.ต.
(จ) ค่าจัดทํา ค่าพิมพ์และจัดส่งหนังสือชี ชวนและรายงานประจําปีถึงผู้ถือหน่วยลงทุน
(ฉ) ค่าแปลเอกสารที เกี ยวกับการดําเนินงานของกองทุนเป็นภาษาต่างประเทศ
(ช) ค่าเอกสารทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าเอกสารการลงบัญชีกองทุน
(ซ) ค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) ในการดําเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติหน้าที หรือเรียกค่าสินไหม
ทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการเพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายเพื อรักษาสิทธิของกองทุน ค่าใช้จ่ายในการติดตามหนี ของกองทุน
(ฌ) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระหนี เป็นทรัพย์สินอื นแทนการชําระหนี ด้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนี 
ค่าธรรมเนียมศาล ค่าธรรมเนียมทนายความ ค่าใช้จ่ายในด้านนิติกรรม ค่าประเมินราคา ค่าจดจํานอง ค่าปลดจํานอง ค่าจัด
พิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่าย หรือค่าธรรมเนียมอื นใดที เกี ยวข้องกับทางราชการ ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการรับชําระหนี เป็นทรัพย์สิน
อื นแทนการชําระหนี ด้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนี ค่าใช้จ่ายด้านภาษี ค่าทําประกันภัยดูแล และเก็บรักษาตลอดจน ค่าใช้จ่าย
ในการจําหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สินดังกล่าว
(ญ) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
(ฎ) ค่าธรรมเนียมธนาคารต่าง ๆ ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าประกาศในหนังสือพิมพ์ ค่า
ไปรษณียากรสําหรับหนังสือโต้ตอบกับผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าพาหนะ ค่าใช้จ่ายในการสื อสารโต้ตอบโดยวิธีอื นที มิใช่ทาง
ไปรษณีย์
(ฏ) ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการชําระบัญชีและเลิกกองทุน
(ฐ) ค่าใช้จ่ายที เกิดขึ นจากการติดตามทวงถาม หรือการดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใด ของกองทุนรวม
การคิดค่าใช้จ่ายตาม (1) และ (2) จะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที กําหนดโดยสมาคมนักบัญชี และผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
แห่งประเทศไทย
(3) ค่าธรรมเนียมที เกี ยวกับการซื อหลักทรัพย์ ซึ งจะรวมอยู่ในต้นทุนของค่าซื อหลักทรัพย์เมื อมีการซื อหลักทรัพย์และค่า
ธรรมเนียมที เกี ยวกับการขายหลักทรัพย์จะถูกหักจากค่าขายหลักทรัพย์เมื อมีการขายหลักทรัพย์ ได้แก่
(ก) ค่าอากรแสตมป์
(ข) ค่าธรรมเนียมหรือค่านายหน้าการซื อขายหลักทรัพย์
(ค) ค่าใช้จ่ายอื น ๆ (ถ้ามี) 
(4) ค่าใช้จ่ายที อาจเกิดขึ นจากการลงทุนในต่างประเทศ เช่น ค่าธรรมเนียมการทํารายการซื อ ขาย รับมอบ ส่งมอบทรัพย์สิน
ในต่างประเทศ (Transaction Fee) อากรแสตมป์ และภาษีต่างๆที เกี ยวข้อง ค่าใช้จ่าย หรือค่าธรรมเนียมที ต้องจ่ายตามข้อ
กําหนด หรือกฎหมายของประเทศที กองทุนไปลงทุน ตลอดจนค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้องกับการติดต่อประสานงานกับผู้จัดการ
กองทุนในต่างประเทศ เช่น ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าโทรสารทางไกล เป็นต้น (ถ้ามี) ตามที จ่ายจริง
(5) ค่าใช้จ่ายเกี ยวกับการเก็บรักษาทรัพย์สินในต่างประเทศ (ถ้ามี) นอกเหนือจาก ”ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี”
ตามที จ่ายจริง โดยจะไม่เกินร้อยละ 0.15 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
(6) ค่าใช้จ่ายในการประกันความเสี ยงจากอัตราแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศ หรืออัตราดอกเบี ย (ถ้าม)ี ตามที จ่ายจริง
(7) ใช้จ่ายที เกิดจากการผิดนัดชําระราคา (Failed Trade) 
(8) ค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้อง กับการจัดการกองทุนซึ งมิได้ระบุไว้ในข้อ 23.2 (ถ้ามี) โดยบริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากกองทุนตาม
จํานวนเงินและเวลาที เกิดค่าใช้จ่ายนั นจริง ทั งนี การเรียกเก็บค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะไม่เกินร้อยละ 0.01 ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนโดยบริษัทจัดการจะเป็นผู้รับผิดชอบส่วนที เกินกว่าอัตราที กําหนด

ในกรณีที มีค่าใช้จ่ายตามข้อ (8) บริษัทจัดการจะเปิดเผยแยกเป็นรายการอย่างชัดเจนในหนังสือชี ชวนฉบับข้อมูลสําคัญที ผ ู ้
ลงทุนควรทราบและในรายงานประจําปี ซึ งบริษัทจัดการ จัดทําเมื อสิ นรอบระยะเวลาบัญชีแต่ละปี

ค่าใช้จ่ายตามข้อ (1) และข้อ (2) จะถูกเปิดเผยเป็นยอดรวมของค่าใช้จ่าย ปรากฎในรายการค่าใช้จ่าย การดําเนินงานในงบ
กําไรขาดทุน ของกองทุนซึ งเป็นส่วนหนึ งของรายงานประจําปี

ทั งนี ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั งหมดของกองทุนจะบวกด้วยภาษีมูลค่าเพิ มและภาษีอื นใดในทํานองเดียวกัน

อย่างไรก็ตาม หากมีการเปลี ยนแปลงเกี ยวกับภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดในทํานองเดียวกัน บริษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงการรับรู้ภาษีต่าง ๆ ดังกล่าวโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

15.3. ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Frontend Fee) : มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ไม่เกินร้อยละ 1 ของมูลค่าหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจเก็บค่าธรรมเนียมการขายจากผู้สั งซื อหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มใน
อัตราที ไม่เท่ากัน

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (Backend Fee) : ไม่มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 

15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) : มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
คิดเช่นเดียวกับการคิดค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน โดยอาจคิดค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนแต่ละกลุ่มมนอัตราที ไม่เท่ากัน

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ในอัตรา 50 บาท ต่อรายการ โดยผู้โอนจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวในวันที ยื นคําขอโอนหน่วยลงทุน

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนขอให้บริษัทจัดการออกใบหน่วยลงทุน ทั งนี ภายใต้เงื อนไขข้อ 14.2 หรือขอให้ออกเอกสารแสดงสิทธิ
แทนฉบับเดิมที สูญหาย บริษัทจัดการจะคิดค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนในอัตรา 50 บาท ต่อ 1
ฉบับ

15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
1. ค่าธรรมเนียมการทํารายการซื อขายหน่วยลงทุนตามอัตราที ธนาคารพาณิชย์กําหนด (ถ้ามี)
2. ค่าธรรมเนียมการโอนเงินเพื อซื อหน่วยลงทุนหรือการโอนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือค่าธรรมเนียมการหักเงินจากบัญชีผู้
ซื อหน่วยลงทุน ตามอัตราที ธนาคารพาณิชย์กําหนด (ถ้ามี)
บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าใช้จ่ายอื นๆจากผู้ถือหน่วยลงทุนที ขอให้บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนดําเนินการให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือจากกรณีปกติ ที บริษัทจัดการดําเนินการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย เช่น ค่าใช้จ่ายในการจด
แจ้งจํานํากับนายทะเบียน ค่าแก้ไขเปลี ยนแปลงข้อมูลในทะเบียน เป็นต้น ทั งนี บริษัทจัดการจะคิดค่าธรรมเนียมการดําเนิน
การให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นกรณีพิเศษ ในอัตราไม่เกิน 75 บาท ต่อ 1 รายการ

15.4. วิธีการคํานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม : 

* บริษัทจัดการจะคํานวณค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วย
ลงทุน ทุกวันที มีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิโดยใช้มูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่า
ธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วันที คํานวณ นั นเป็น
ฐานในการคํานวณค่าธรรมเนียม โดยค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะบวกด้วยภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื นใดใน
ทํานองเดียวกัน (ถ้ามี) และบริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการ, ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน เป็นราย
3 เดือน และค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ เป็นรายเดือน

ทั งนี การตัดค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที กําหนดโดยสมาคมบริษัทนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
แห่งประเทศไทยและหากมีการเปลี ยนแปลงเกี ยวกับภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื นใดในทํานองเดียวกัน บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงการรับรู้ภาษีต่าง ๆ ดังกล่าวโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

15.5. การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย : 

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายโดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ โดยบริษัทจะ
ดําเนินการดังต่อไปนี 

1. กรณีเพิ มอัตราค่าธรรมเนียม หรืออัตราค่าใช้จ่ายที บริษัทจัดการได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนและหรือจากกองทุน บริษัท
จัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วันโดยจะติดประกาศที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการและ
ที ทําการทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับเป็นเวลา 3
วันติดต่อกัน ทั งนี การเพิ มอัตราค่าธรรมเนียมหรืออัตราค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะต้องไม่เกินร้อยละ 5 ของอัตราค่าธรรมเนียมหรือ
อัตราค่าใช้จ่ายภายในรอบระยะเวลา 1 ปี

2. กรณีที บริษัทจัดการจะลดค่าธรรมเนียมหรืออัตราค่าใช้จ่าย บริษัทจัดการจะปิดประกาศไว้ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ
และที ทําการทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ทั งนี การเปลี ยนแปลงดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการต้องแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับตั งแต่
วันเปลี ยนแปลง กรณีที สมาคม คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือหน่วยงานที เกี ยวข้องมีการ
เปลี ยนแปลงหลักเกณฑ์ในการตัดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมตามที ระบุเป็นอย่างอื นในอนาคต บริษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงวิธีการตัดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ที บังคับใช้ใหม่ โดยถือว่าได้รับมติจากผู้
ถือหน่วยลงทุนแล้ว

15.6. หมายเหตุ : 

16. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.1. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน : ในประเทศ

16.2. เงื อนไขพิเศษ : 

1. บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกําหนด
ทั งนี กรณีที กองทุนมีการลงทุนในทรัพย์สินต่างประเทศบริษัทจัดการจะใช้อัตราแลกเปลี ยนที เหมาะสม ภายใต้ความเห็นชอบ
ของผู้ดูแลผลประโยชน์ ซึ งเป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือประกาศของสมาคมบริษัทจัดการลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคํานวณ
ทรัพย์สินสุทธิส่วนที ลงทุนในต่างประเทศ
2. บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี 
(2.1) คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการ
(2.2) คํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ทั งนี ให้ใช้มูลค่าหน่วย
ลงทุนของสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาดังกล่าว
(2.3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังต่อไปนี 
(ก) วันทําการก่อนวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศภายในวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด
(ข) วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศภายในวันทําการถัดไป
(ค) วันทําการสุดท้ายของแต่ละเดือน โดยให้ประกาศภายในวันทําการถัดไป ทั งนี เฉพาะในกรณีที กองทุนรวมกําหนดวัน
ทําการซื อขายหน่วยลงทุนแต่ละครั งห่างกันยาวกว่าหนึ งเดือน
(ง) วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล โดยให้ประกาศภายในวันทําการถัดไป
ความใน (ก) มิให้นํามาใช้บังคับกับกองทุนรวมเปิดที ซื อขายหน่วยลงทุนทุกวันทําการ และกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภท
สถาบัน
(4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศ
ภายในวันทําการถัดไป
การประกาศมูลค่าและราคาตามวรรคหนึ ง (3) และ (4) ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมปฏิบัติดังต่อไปนี 
(1) ใช้ตัวเลขทศนิยมตามที กําหนดไว้ในข้อ 3. และต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(2) ดําเนินการด้วยวิธีการใด ๆ เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที เหมาะสม เช่น การประกาศทางหนังสือพิมพ์
หรือการประกาศทางเว็บไซต์ เป็นต้น และภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้ และ
(3) จัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวม และสถานที ทุกแห่งที ผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซื อคืนหน่วยลงทุนใช้ซื อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการกองทุนรวม
จะจัดให้มีข้อมูลดังกล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้

ในกรณีที มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดไม่ถูกต้อง บริษัทจัดการจะดําเนิน
การตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศกําหนด

3. การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือจํานวนหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมเปิด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
(3.1) คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยม ตามหลัก
สากล
(3.2) คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลัก
สากล สําหรับมูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณ ราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมตําแหน่ง
ที  4 ขึ น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตําแหน่ง
ที  5 ทิ ง
(3.3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (3.2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหน่ง โดยตัดทศนิยม
ตําแหน่งที  5 ทิ ง และประกาศราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ตามที คํานวณได้ใน (3.2) 
(3.4) คํานวณจํานวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล แต่จะ ใช ้
ผลลัพธ์เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตําแหน่ง โดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
ในกรณีที มีผลประโยชน์เกิดขึ นจากการคํานวณตาม (3.1) ถึง (3.4) บริษัทจัดการจะนําผลประโยชน์นั นรวมเข้าเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนรวมเปิด

16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : 

ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการที www.assetfund.co.th
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะประกาศ โดยช่องทางอื นใดที เหมาะสม โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
และบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน

16.4. หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

1.ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องน้อยกว่าหนึ งสตางค์ หรือต่างจากราคาหน่วยลงทุน
ที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป แต่ไม่ถึงร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง บริษัทจัดการจะจัดทําและส่งรายงานให้
ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบถึงความผิดพลาดภายใน 7 วันทําการนับแต่วันที พบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และจัดให้มีสําเนา
รายงานดังกล่าวไว้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการเพื อให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้ โดยรายงานดัง
กล่าวจะมีรายการอย่างน้อย ดังต่อไปนี 
(1) ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง
(2) ราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง
(3) สาเหตุที ทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
(4) มาตรการป้องกันเพื อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง ทั งนี เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจาก
ปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือ
ศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง
ในกรณีที เหตุของความผิดพลาดซึ งทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามวรรคหนึ งมีผลต่อเนื องต่อการคํานวณราคาหน่วย
ลงทุนครั งต่อไป เช่น การกําหนดอัตราดอกเบี ยผิดพลาด เป็นต้น บริษัทจัดการจะแก้ไขราคาหน่วยลงทุนให้ถูกต้องนับแต่วันที 
บริษัทจัดการพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องด้วย

2.ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราตั งแต่
ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง บริษัทจัดการจะคํานวณราคาหน่วยลงทุนย้อนหลังนับแต่วันที พบราคาหน่วยลงทุน
ไม่ถูกต้องจนถึงวันที ราคาหน่วยลงทุนถูกต้อง และดําเนินการดังต่อไปนี เฉพาะวันที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องต่างจากราคา
หน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราส่วนตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง

(1) จัดทํารายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาให้เสร็จสิ นภายในวันทําการถัดจากวันที พบว่าราคาหน่วย
ลงทุนนั นไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ภายในวันทําการถัดจากวันที คํานวณราคาหน่วยลงทุนเสร็จ
สิ น เพื อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าวภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการส่งรายงานให้ผู้ดูแล
ผลประโยชน์ ทั งนี รายงานดังกล่าวจะมีรายการอย่างน้อยดังต่อไปนี 
(ก) ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง
(ข) ราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง
(ค) สาเหตุที ทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
(ง) การดําเนินการของบริษัทจัดการเมื อพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
ทั งนี บริษัทจัดการจะจัดให้มีสําเนารายงานตาม (1) ไว ้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการ เพื อให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
สามารถตรวจสอบได้
(2) แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนที ถุกต้องภายในวันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาตาม (1)
(3) ประกาศชื อกองทุนรวมที มีการแก้ไขราคาตาม (2) และวัน เดือน ปีที มีการแก้ไขราคาตาม (2)ในหนังสือพิมพ์รายวันอย่าง
น้อยหนึ งฉบับภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว
(4) ชดเชยราคาให้แล้วเสร็จและแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที ได้ซื อหรือขายคืนหน่วยลงทุน
ในช่วงระยะเวลาที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องทราบถึงการแก้ไขราคาตาม (2) และการชดเชยราคา ภายใน 5 วันทําการนับแต่
วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว
(5) จัดทํารายงานมาตรการป้องกันเพื อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าว พร้อมทั งสําเนารายงานการ
แก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาที จัดทําตาม (1) ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 7 วันทําการนับ
แต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคานั น เว้นแต่ในกรณีที 
ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ บริษัทจัดการจะไม่ส่งรายงานมาตรการป้องกัน
ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่จะส่งสําเนาเอกสารที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่าการที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมี
สาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้แทน

3. ในการชดเชยราคาตามข้อ 2 (4) บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี 
(1) กรณีราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องตํ่ากว่าราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง (understate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี 
(ก) กรณีที เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับ
ส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องหากปรากฏว่าผู้ซื อหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลือ
อยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จะต้องลด บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวน
เท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วยลงทุนที เหลืออยู่นั นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับ
ส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื อชดเชยราคาให้แก่กองทุนเปิด เว้นแต่การที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมา
จากปัจจัยภายนอกที 
ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื อขายหลัก
ทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว
(ข) กรณีที เป็นการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่า
เท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับ
ส่วนต่างของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน แต่หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่
บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน
(2) กรณีราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องสูงกว่าราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง (overstate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี 
(ก) กรณีที เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับ
ส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่าง
ของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุน
(ข) กรณีที เป็นการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่า
เท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องหากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วย
ลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จะต้องลด บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการ
เองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วยลงทุนที เหลืออยู่นั นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็น
จํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื อชดเชยราคาให้แก่กองทุนเปิด เว้นแต่การที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูก
ต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว
ในกรณีที บริษัทจัดการต้องชดเชยราคาเป็นเงินให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนรายใดมีมูลค่าไม่ถึงหนึ งร้อย
บาท บริษัทจัดการอาจนําเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที มีการจ่ายเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุน แต่ถ้าบุคคลดังกล่าว
ไม่มีสถานะเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจัดการจะชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาการจ่ายเงินของกองทุนเปิดเพื อชดเชย
ราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนตาม (1) (ข) หรือผู้ซื อหน่วยลงทุนตาม 2(ก) บริษัทจัดการอาจจ่ายเงินของบริษัทจัดการเอง
แทนกองทุนเปิดก็ได้

4. บริษัทจัดการจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที เกิดขึ นจากราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง เช่น ค่าใช้จ่ายในการประกาศการแก้ไข
ราคาตามข้อ 2(3) ในหนังสือพิมพ์ ค่าออกเช็ค ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเงินชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุนและผู้ขายคืน
หน่วยลงทุน เป็นต้น เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้

17. ชื อผู้เกี ยวข้อง : 

17.1. ชื อบริษัทจัดการ : 

ชื อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนแอสเซท พลัส จํากัด

17.2. ชื อผู้ดูแลผลประโยชน์ : 

ชื อ : ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)

17.3. ชื อผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : 

ไม่มี

17.4. ชื อของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : 

ชื อ :

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

17.5. ที ปรึกษา : 

17.5.1. ชื อที ปรึกษาการลงทุน : 

ชื อ :

17.5.2. ชื อที ปรึกษากองทุน : 

17.6. ผู้สอบบัญช ี: 

ชื อ : นาย ประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์

ชื อ : นาย เทอดทอง เทพมังกร

ชื อ : นางสาว ชมภูนุช แซ่แต้

ชื อ : นาย ไกรสิทธิ ศิลปมงคลกุล

รายละเอียดเพิ มเติม (ผู้สอบบัญช)ี : 

หรือบุคคลอื นที ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี โดยบริษัทจัดการจะแจังให้สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

17.7. การแต่งตั งคณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : 

18. รอบระยะเวลาบัญชีประจําปีของกองทุนรวม : 

18.1. วันที สิ นสุดรอบบัญช ี: วันที เดือน

18.2. วันที สิ นสุดรอบบัญชีครั งแรก : วันที 

18.3. รายละเอียดเพิ มเติม : 

ประมาณ 12 เดือนนับจากวันที จดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม

ทั งนี บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะขยายรอบระยะเวลาบัญชีสุดท้ายของกองทุนให้สิ นสุด ณ วันเลิกกองทุนได้ โดยรอบระยะ
เวลาบัญชีดังกล่าวจะไม่เกิน 15 เดือน ซึ งบริษัทจัดการจะจัดทํางบการเงินเพียงรอบเดียว ณ วันเลิกกองทุน

19. การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ :

19.1 การแก้ไขเพิ มเติมโครงการตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากปรากฏว่ามติของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่เกินร้อยละห้า
สิบห้าของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของโครงการ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมส่งเอกสารหลักฐานเกี ยวกับ
การขอมติและการนับมติไปยังผู้ดูแลผลประโยชน์ เพื อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองผลการนับมตินั น

มติของผู้ถือหน่วยลงทุนตามวรรคหนึ ง หมายความว่า มติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุน
รวมกันเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของโครงการ

19.2 ในกรณีที กองทุนรวมใดมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนนอกจากจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลัก
เกณฑ์เกี ยวกับการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนที กําหนดไว้ในข้อผูกพัน หรือที กําหนดไว้ในมาตรา 129 หรือตามที กําหนดใน
ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที ของ
บริษัทจัดการ การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์เพิ มเติมดังต่อไปนี ด้วย

(1) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้รับผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนไม่
เท่ากัน ให้ได้รับมติผู้ถือหน่วยลงทุนที ถือหน่วยลงทุนชนิดที ได้รับผลกระทบเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิด

(2) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใด ให้ได้รับมติผู้ถือหน่วยลงทุนที ถือ
หน่วยลงทุนชนิดที ได้รับผลกระทบเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิด

(3) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ งให้ได้รับมติผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดที ได้รับผลกระ
ทบเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนชนิดนั น

19.3 ในกรณีที การแก้ไขเพิ มเติมโครงการหรือวิธีการจัดการได้กระทําตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะแจ้งให้
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับตั งแต่วันถัดจากวันที ได้มีมติแก้ไขและแจ้งการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ
จัดการกองทุนรวมหรือวิธีการจัดการไปยังผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายและจะประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ
ภายใน 15 วันนับตั งแต่วันถัดจากวันที ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือวันที ได้มีมติให้แก้ไขเพิ ม
เติม แล้วแต่กรณี

เว้นแต่กฎหมาย ก.ล.ต. กําหนดเป็นอย่างอื น ในการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนหรือแก้ไขวิธีจัดการ หากมิได้กระทํา
ตามมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที 
จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของโครงการจัดการกองทุนรวม จะต้องได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมติดังกล่าว ให้เป็นไปตามข้อกําหนดในข้อ
ผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การขอมติเพื อแก้ไขเพิ มเติมโครงการเป็นไปตามที กําหนดไว้
ในมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

19.4 ในการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ หากไม่สามารถดําเนินการตามมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ เนื องจากข้อ
จํากัดในการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการ
ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการอาจดําเนินการขอรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ตามแนวทางที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดได้

หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมติดังกล่าว ให้เป็นไปตามข้อกําหนดในข้อ
ผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การขอมติเพื อแก้ไขเพิ มเติมโครงการเป็นไปตามที กําหนดไว้
ในมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

20. ข้อกําหนดอื น ๆ : 

1. ในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนตามนัยข้อ 4 ของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่า
ด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับการดํารงความเพียงพอของเงินกองทุน และการทําประกันภัยความรับผิดของบริษัทจัดการ บริษัท
จัดการจะเปลี ยนให้บริษัทจัดการรายอื นเข้าจัดการกองทุนรวมแทน ด้วยวิธีขอรับความเห็นชอบจากสํานักงาน หรือ ขอมติโดย
เสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้ว
ทั งหมดของกองทุนรวมภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที บริษัทจัดการรู้ หรืออาจรู้ถึงการไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงิน
กองทุนดังกล่าว ทั งนี หากมีเหตุจําเป็นและสมควร บริษัทจัดการอาจขอให้สํานักงานพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้ โดย
การคัดเลือกบริษัทจัดการรายใหม่จะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ และ ในกรณีที มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ นจาก
การเปลี ยนบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว

หากบริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการภายในระยะเวลาที กําหนด บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุนรวมต่อไป

2. ในกรณีที บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้ว
ทั งหมด บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องไม่นับคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนั นในส่วนที เกินกว่าหนึ งในสามของ
จํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด และดําเนินการแก้ไขสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนของบุคคลหรือกลุ่มบุคคล
เดียวกันนั นให้มีจํานวนไม่เกินหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนรวมนั นภายในสองเดือน
นับแต่วันที ปรากฏกรณีดังกล่าว หรือดําเนินการเลิกกองทุนรวมนั นทันที เว้นแต่เข้าข้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการตลาด
ทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัทจัดการ

3. บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื อกองทุนจากบุคคลที เป็นผู้ให้บริการ อันเนื องมาจากการใช้บริการของบุคคล
ดังกล่าวในการจัดการกองทุนได้ แต่ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 
(1) ผลประโยชน์ตอบแทนที รับไว้นั นต้องเป็นทรัพย์สินที มีมูลค่าในทางเศรษฐกิจและต้องเกี ยวกับบทบาทโดยตรงของความ
เป็นกองทุนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
(2) ต้องไม่มีพฤติกรรมที แสดงให้เห็นว่าบริษัทจัดการใช้บริการของบุคคลนั นบ่อยครั งเกินความจําเป็นเพื อให้กองทุนได้รับ
ประโยชน์จากบุคคลดังกล่าว (churning) 
ในการจัดสรรผลประโยชน์ตามวรรคหนึ งให้แก่กองทุนที อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ บริษัทต้องกระทําด้วย
ความเป็นธรรมและคํานึงถึงลักษณะและประเภทหลักทรัพย์ที อาจมีไว้ได้ของกองทุนนั นด้วย

4. ตัวชี วัด (Benchmark) ของการลงทุนในกองทุนนี จะเปรียบเทียบกับอัตราผลตอบแทนของการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลอายุ
ประมาณ 5 ปี ที ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี ไทย (ThaiBMA) (35%) และอัตราผลตอบแทนของการลงทุนใน
พันธบัตรรัฐบาลอาย ุ5 ปี ของประเทศที ลงทุน ณ วันที ลงทุน บวกด้วยส่วนชดเชยความเสี ยงจากการลงทุน (Spread) อันดับ
ความน่าเชื อถือ BBB ณ วันที ลงทุนปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี ยงอัตราแลกเปลี ยนเพื อคํานวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงิน
บาท ณ วันที ลงทุน (65%)

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ ที จะเปลี ยนแปลงเกณฑ์มาตรฐานในการวัดผลการดําเนินงาน เพื อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ
นโยบายของกองทุนหลักตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน โดย
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า และจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสมาคม
บริษัทจัดการลงทุนประกาศกําหนด

ทั งนี กรณีที มีการเปลี ยนแปลงตัวชี วัดของการลงทุนอันเนื องมาจากปัจจัยภายนอก เช่น มีการยกเลิกการคํานวณดัชนีดังกล่าว
หรือหน่วยงานที กํากับดูแลมีการเปลี ยนแปลงตัวชี วัด เป็นต้นบริษัทจัดการสงสนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงตัวชี วัดดังกล่าว โดยไม่
ถือเป็นการแก้ไขโครงการ โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ สํานักงานของ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนและประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

5. ข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน

บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดจะถือหน่วยลงทุนได้ไม่เกินหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด
ของกองทุนรวม

6. ข้อกําหนดเกี ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกัน
ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายที เรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ งต่อไปจะเรียก
ว่า FATCA) โดยมีผลบังคับใช้วันที  1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าวกําหนดให้สถาบันการเงินที ไม่ใช่สัญชาติ
อเมริกันนอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานข้อมูลเกี ยวกับบัญชีของบุคคลที อยู่ใน
บังคับต้องเสียภาษีให้กับประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ งรวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล สัญชาติอเมริกัน ผู้ซึ งมีถิ นที อยู่ถาวรใน
สหรัฐอเมริกา และผู้ซึ งมีถิ นที อยู่ทางภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึ งเปิดหรือมีไว้กับ FFI นั น นอกจากนี ยังปรากฎด้วยว่าในปัจจุบนัมี
รัฐบาลในหลายประเทศกําลังดําเนินการออกกฎหมายที มีข้อกําหนดและหลักเกณฑ์ในลักษณะที คล้ายคลึงกับ FATCA (ซึ งต่อ
ไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดังกล่าวว่า “กฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง”) 
กองทุนรวมและบริษัทจัดการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ งถูกกําหนดให้ต้องเข้าผูกพันตนกับหน่วยงาน
สรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหน้าที ต้องรายงานข้อมูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสัญชาติอเมริกันและ
บุคคลที มีลักษณะตามหลักเกณฑ์ที  FATCA กําหนด หน้าที ในการตรวจสอบข้อมูลลูกค้าเพื อหาความสัมพันธ์ของลูกค้ากับ
ประเทศสหรัฐอเมริกา และรวมถึงหน้าที ในการกําหนดให้ลูกค้าบางประเภทต้องจัดทําเอกสารยืนยันตนตามหลักเกณฑ์ของ
FATCA เป็นต้น

ภายใต้ข้อกําหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เข้าผูกพันตนเพื อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ FATCA (กล่าวคือ มีสถานะ
เป็น NonParticipating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทุนรวมนั นจะได้รับผลกระทบที สําคัญในสองกรณี
คือ
(1) ต้องถูกหักเงินในอัตรา 30 % ของเงินที กองทุนรวมจะได้รับจากรายได้ ผลประโยชน์หรือเงินจากการขายทรัพย์สินทางการ
เงินในประเทศสหรัฐอเมริกา (เงินลงทุนทางตรง) ซึ งจะเริ มต้นตั งแต่วันที  1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป และเงินลงทุน
ทางอ้อมในทรัพย์สินทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Passthru) ซึ งอาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกับสถาบันการเงิน
อื นๆ นอกประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ งจะเริ มต้นตั งแต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป โดย FATCA กําหนดให้สถาบันการเงินของประเทศ
สหรัฐอเมริกาและ FFI ที เข้าร่วมผูกพันตนตามข้อกําหนดของ FATCA (ซึ งรวมถึงธนาคารและสถาบันการเงินในประเทศไทย
ผู้รับฝากทรัพย์สิน ผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน) มีหน้าที ดําเนินการหักเงิน ณ ที จ่ายดังกล่าวก่อนชําระให้กับ
กองทุนรวมที เป็น NPFFI 
(2) ธนาคารและสถาบันการเงินทั งในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทั งผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้
สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน ที เข้าร่วมผูกพันตามข้อกําหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือระงับการทําธุรกรรม
ทางการเงินหรือยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรือบริษัทจัดการ ซึ งอาจทําให้กองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการ
ลงทุนต่อไปได้ และ/หรือดําเนินการลงทุนได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจทําให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถทํารายการ
ผ่านทางผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุนได้อีกต่อไป
เพื อมิให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมได้รับผลกระทบในการดําเนินงานรวมทั งเพื อเป็นการรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วย
ลงทุนโดยรวม บริษัทจัดการและกองทุนรวม (โดยบริษัทจัดการ) จึงเข้าผูกพันตนเพื อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และข้อกําหนด
ของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง และเพื อให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใต้ข้อกําหนด
และหลักเกณฑ์ของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องได้ บริษัทจัดการและกองทุนรวม (ซึ งรวมทั งผู้ที เกี ยวข้องกับการปฎิบัติ
งานของกองทุน เช่น ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน) จึงขอสงวน
สิทธิในการดําเนินการดังนี 
(1) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามที กฎหมายต่างประเทศที 
เกี ยวข้องกําหนด) ให้คํายินยอมบริษัทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการนําส่งข้อมูล (เช่น ชื อ ที อยู่ เลขประจําตัวผู้เสีย
ภาษีของสหรัฐอเมริกา จํานวนและมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ จํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือเงินปันผลที ได้รับ เป็นต้น)
มีอยู่ในบัญชีทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนนั นกับบริษัทจัดการ ให้กับหน่วยงานของรัฐทั งในและต่างประเทศ ตามข้อกําหนด
ของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง
(2) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนนําส่งข้อมูล เอกสาร และ/หรือคํายินยอม เพิ มเติม เพื อยืนยันหรือพิสูจน์ทราบความเกี ยวข้อง
กับประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสัญชาติอเมริกันหรือการให้ข้อมูลตามหัวข้อที กําหนดไว้ในแบบ
ฟอร์มของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจ้งปรับปรุงข้อมูลเมื อข้อมูลที เคยให้ไว้มีการเปลี ยนแปลง
เป็นต้น รวมถึงนําส่งหลักฐานเพื อยืนยันการเข้าร่วมใน FATCA หรือกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง (ในกรณีที เป็นลูกค้า
สถาบันการเงิน) ทั งนี เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายดังกล่าว
(3) ดําเนินการอื นใดเพื อให้สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง

เพื อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบที จะเกิดต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทั งเพื อให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วย
ลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ มขึ นหากมีการดําเนินการที สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องข้างต้น ในกรณีที ผู้
ถือหน่วยลงทุนปฏิเสธการดําเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวน
สิทธิในการดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี ตามความจําเป็นและความเหมาะสม โดยถือว่าผู้ถือหน่วย
ลงทุนดังกล่าวรับทราบการดําเนินการตามที บริษัทจัดการแจ้งนี แล้ว และ/หรือได้ดําเนินการตามข้อตกลงที ได้ระบุไว้ในคําขอ
เปิดบัญชี
(1) ไม่รับคําสั งซื อ/ สับเปลี ยน/ โอน หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว
(2) ระงับหรือหยุดให้บริการ และดําเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว
(3) ดําเนินการหักเงิน ณ ที จ่ายจากรายได้เงินลงทุน เงินปันผลและ/หรือเงินที ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน
รายนั นได้ เพื อให้สอดคล้องกับเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง ทั งนี ต้องไม่ขัดกับกฎหมายของ
ประเทศไทย
(4) ดําเนินการอื นใดอันเป็นการป้องกันหรือลดผลกระทบ หรือทําให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ ม
ขึ น หากมีการดําเนินการที สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องข้างต้น
การดําเนินการดังกล่าวถือเป็นความจําเป็น และเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะเป็นการกระทําเพื อหลีก
เลี ยงมิให้บริษัทจัดการและกองทุนมีการดําเนินการที ไม่สอดคล้องข้อบังคับของ FATCA และกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง
อันจะทําให้กองทุนอาจต้องถูกหัก ณ ที จ่าย หรือถูกปิดบัญชีธนาคารตามที กล่าวแล้วข้างต้น ซึ งในทางปฏิบัติบริษัทจัดการจะ
เลือกดําเนินการเฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามที กฎหมายต่าง
ประเทศที เกี ยวข้องกําหนด)เท่านั น

ทั งนี ในกรณีที กฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิ มเติมข้อกําหนดเพื อรองรับการดําเนินการตามที บริษัทจัดการได้สงวนสิทธิไว้ข้างต้น
บริษัทจัดการ(รวมถึงผู้ที เกี ยวข้อง) จะดําเนินการตามข้อกําหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนําส่งข้อมูลของผู้ถือ
หน่วยลงทุนไปยังหน่วยงาน หรือดําเนินการอื นใดที ราชการกําหนด โดยไม่จําเป็นต้องร้องขอต่อผู้ถือหน่วยลงทุน

7. บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนภายในประเทศไทย และมีวัตถุประสงค์ที จะไม่เสนอขาย
หน่วยลงทุนของกองทุนกับหรือเพื อประโยชน์ของประเทศสหรัฐอเมริกา พลเมืองสหรัฐอเมริกา รวมถึงผู้ที มีหนังสือเดินทางของ
ประเทศสหรัฐอเมริกาหรือผู้ที มีถิ นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา หรือบุคคลซึ งโดยปกติมีถิ นที อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกอง
ทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าวและบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนซึ งจัดให้มีขึ นและดําเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา บริษัทจัดการจึงขอ
สงวนสิทธิที จะปฏิเสธหรือระงับการสั งซื อ การจัดสรร และ/หรือการโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมสําหรับผู้ลงทุน
ที เป็นบุคคลอเมริกัน (US person) ดังที กล่าวมาข้างต้น เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก

21. มาตรการเยียวยากรณีบริษัทจัดการปฏิบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์เกี ยวกับการอนุมัติให้จัดตั ง
กองทุนรวมเป็นการทั วไป : 

ในกรณีที บริษัทจัดการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี ยวกับการอนุมัติให้จัดตั งกองทุนรวมแบบ autoapprove และการ
ฝ่าฝืนหรือการไม่ปฏิบัตินั นก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ลงทุน บริษัทจัดการจะดําเนินการเยียวยาความเสียหายให้แก่ผู้ลงทุน
โดยไม่ชักช้า โดยในกรณีที ไม่สามารถตกลงกันได้ บริษัทจัดการจะยินยอมให้นําข้อพิพาทเข้าสู่การพิจารณาของ
อนุญาโตตุลาการ

22. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที ปฏิบัติตามโครงการจัดการกองทุนรวม ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ
กองทุนรวม และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ และคําสั งที ออกโดยอาศัยอํานาจแห่ง
กฎหมายดังกล่าว ทั งนี ในกรณีที ข้อกําหนดในโครงการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งดังกล่าว
หากบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งนั น ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุน
รวมได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามโครงการแล้ว

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม โดยผู้ดูแล
ผลประโยชน์มีอํานาจลงนามในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การลงนามในข้อผูกพัน
ของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ได้รับการแต่งตั งโดยชอบ ให้ถือว่าผูกพันผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง

การที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจัดการกองทุน
รวมนี ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที จะผูกพันตามข้อกําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมและ
ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม

โครงการจัดการกองทุนรวมที ผ่านการอนุมัติจากสํานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็น
ส่วนหนึ งของข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม

REFERENCE CODE : 

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอเทิร์มฟันด์ 5Y1

10/11/2558 รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม  [0692/2558] หน้า 27 / 30



คําจํากัดความ / คํานิยาม : 

กองทุน หมายถึง กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอเทิร์มฟันด ์5Y1

โครงการ หมายถึง โครงการจัดการกองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอเทิร์มฟันด ์5Y1 

บริษัทจัดการ หมายถึง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จํากัด

หน่วยลงทุน หมายถึง หน่วยลงทุนของกองทุน

หนังสือชี ชวน หมายถึง หนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุน หมายถึง ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน

ผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย หมายถึง ผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ที กจ.9/2555 ว่าด้วยการกําหนดนิยามผู้ลงทุนสถาบันและผ้ลงทุนรายใหญ่ และที แก้ไขเพิ มเติม

ผู้ดูแลผลประโยชน์ หมายถึง ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) 

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน หมายถึง บุคคลที บริษัทจัดการกองทุนรวมมอบหมายให้ทําหน้าที ขายหรือรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนแล้วแต่กรณี ของกองทุน

นายทะเบียน หมายถึง นายทะเบียนหน่วยลงทุน

ผู้สอบบัญชี หมายถึง ผู้สอบบัญชีของกองทุน

วันทําการ หมายถึง วันเปิดทําการตามปกติของบริษัทจัดการ

เสนอขายครั งแรก หมายถึง เสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก

จองซื อ หมายถึง จองซื อหน่วยลงทุนในการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก

หนังสือรับรองสิทธิ หมายถึง หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน

มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหารด้วยจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดตามทะเบียน
หน่วยลงทุน เมื อสิ นวันที คํานวณนั น โดยคํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขที มีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษ
ทศนิยมตามหลักสากล

ตลาดหลักทรัพย์ หมายถึง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สมาคมตลาดตราสารหนี ไทย หมายถึง สมาคมตลาดตราสารหนี ไทย ซึ งจัดตั งขึ นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์

บริษัทจดทะเบียน หมายถึง บริษัทที มีหุ้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทขึ นทะเบียน หมายถึง บริษัทที มีหลักทรัพย์ซื อขายในสมาคมตลาดตราสารหนี ไทย

ใบแสดงสิทธิ หมายถึง ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (depositary receipt) 

หลักทรัพย์อ้างอิง หมายถึง หลักทรัพย์ประเภทใดประเภทหนึ งที ออกโดยบริษัทจดทะเบียนและใช้เพื อรองรับใบแสดงสิทธิ

คําเสนอซื อ หมายถึง คําเสนอซื อหลักทรัพย์ของกิจการเป็นการทั วไปที ผู้ทําคําเสนอซื อต้องปฏิบัติตามประกาศว่าด้วยหลัก
เกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื อครอบงํากิจการ

แก้ไขราคาย้อนหลัง หมายถึง แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องโดยแก้ไขราคาย้อนหลัง
ตั งแต่วันที ราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องจนถึงปัจจุบัน

การชดเชยราคา หมายถึง การเพิ มหรือลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที มีราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
หรือการจ่ายเงินซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องแทนการเพิ มหรือลด
จํานวนหน่วยลงทุน

กิจการ หมายถึง บริษัทที มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทที มีหลักทรัพย์ซื อขายในศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์
หรือบริษัทมหาชนจํากัด

กลุ่มกิจการ หมายถึง บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีที สภาวิชาชีพบัญชีกําหนดเกี ยวกับการจัดทํางบการเงิน
รวม

สถาบันการเงิน หมายถึง สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยดอกเบี ยเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงิน

สมาคม หมายถึง สมาคมที เกี ยวเนื องกับธุรกิจหลักทรัพย์ที ได้รับอนุญาตและจดทะเบียนกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
โดยมีวัตถุประสงค์เพื อทําการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทที เกี ยวกับการจัดการลงทุน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

กฎหมาย ก.ล.ต. หมายถึง พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ
หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ปัจจุบันและที แก้ไขเพิ มเติม

มูลค่าธุรกรรม หมายถึง ราคาซื อรวมผลประโยชน์ที กองทุนพึงได้รับจากธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืนจนถึงวันที มีการ
คํานวณ

1. ชื อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

1.1. ชื อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอเทิร์มฟันด์ 5Y1 

1.2. ชื อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  Asset Plus AI Term Fund 5Y1 

1.3. ชื อย่อ :  ASPAITF5Y1 

1.4. ประเภทโครงการ :  กองทุนเปิด

1.5. ประเภทการขาย :  ขายครั งเดียว

1.6. การกําหนดอายุโครงการ :  กําหนด

1.7. อายุโครงการ : 5  ปี   เดือน   วัน

1.8. อายุโครงการถึงวันที  (กรณีกําหนดอายุเป็นช่วงเวลา) : 

1.9. เงื อนไข (อายุโครงการ) : 

ประมาณ 5 ปี แต่ไม่ต่ํากว่า 4 ปี 11 เดือน และไม่เกิน 5 ปี 1 เดือน นับตั งแต่วันถัดจากวันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุน
รวม โดยบริษัทจัดการจะแจ้งวันครบอายุโครงการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบทางไปรษณีย์ ภายใน 30 วันนับตั งแต่วันถัดจากวัน
จดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะยุติการจัดตั งโครงการ หากหลังจากปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก มูลค่าหน่วยลงทุนที 
จําหน่ายได้แล้วทั งหมดคํานวณตามมูลค่าที ตราไว้ของหน่วยลงทุนตํ่ากว่ามูลค่าขั นตํ่าที จะลงทุนในหลักทรัพย์ได้ตาม
วัตถุประสงค์ของกองทุน โดยบริษัทจัดการจะคืนเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนตามที ระบุไว้ในข้อ 5.2.7
“การคืนเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุน”

1.10. ลักษณะโครงการ :  กองทุนรวมที เสนอขายเฉพาะผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย

2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที ตราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที 
เสนอขาย : 

2.1. จํานวนเงินทุนของโครงการ : 1,000,000,000.00 บาท

2.2. เงื อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) : 

ระหว่างระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจํานวนเงินทุนของ
โครงการได้ไม่เกิน ร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ

2.3. มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย : 10.0000 บาท

2.4. จํานวนหน่วยลงทุน : 100,000,000.0000 หน่วย

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรก : 10 บาท

2.6. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก : 50,000.00 บาท

2.7. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป : 

2.8. มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด

2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่าของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด

2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด

2.12. รายละเอียดเพิ มเติม : 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน
ลักษณะพิเศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า ประเภทและอัตราส่วนการ
ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

เพื อเพิ มทางเลือกในการลงทุนสําหรับผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย (accredited investors) ที มีศักยภาพในการดูแลตนเอง ที มุ่งหวัง
ผลตอบแทนที ดี และยอมรับความเสี ยงของการลงทุนได้ในระดับสูง

3.2. ชนิดกองทุนรวม :  ลงทุนโดยตรง

3.3. ประเภทกองทุนรวม :  ทั วไป

3.4. นโยบายการลงทุน :  ตราสารแห่งหนี 

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้าม)ี :  

3.6. การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) :  ลงทุน
เพื อ การลดความเสี ยง (Hedging)

3.7. การลงทุนในตราสารที มีลักษณะของสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ไม่ลงทุน

3.8. ลักษณะพิเศษ : 

ไม่มี

3.9. รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 

รายละเอียดเพิ มเติมเกี ยวกับนโยบายการลงทุน

1. กองทุนมีนโยบายที จะลงทุนในตราสารแห่งหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน ตราสารทางการเงิน และ/หรือเงินฝาก และ/หรือหลัก
ทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดให้กองทุนลงทุนได้

2. กองทุนอาจจะพิจารณาลงทุนในตราสารแห่งหนี ต่างประเทศ และอาจเข้าทําสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives)โดยมี
วัตถุประสงค์เพื อลดความเสี ยง (Hedging) จากการลงทุน ตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกําหนด
โดยจะไม่ลงทุนในหรือมีไว้ซึ งตราสารที มีลักษณะของสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured note)

3. กรณีที กองทุนมีการลงทุนในต่างประเทศ บริษัทจัดการมีนโยบายที จะทําการป้องกันความเสี ยงด้านอัตราแลกเปลี ยนเงินตรา
ต่างประเทศเต็มจํานวน (Fully hedge)

4. กองทุนอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ งตราสารแห่งหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือตํ่ากว่าที สามารถลงทุนได้ (NonInvestment
Grade) และ/หรือตราสารที ไม่ได้รับการจัดอ้นดับความน่าเชื อถือ (Unrated Securities) ซึ งเป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือได้รับ
ความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

3.10. การลงทุนในต่างประเทศ : ลงทุนในต่างประเทศบางส่วน
วงเงินการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน ไม่เกิน 0  ล้านเหรียญ หรือไม่เกินร้อยละ 79.00  ของ NAV
และมีนโยบายลดหรือป้องกันความเสี ยงจากอัตราแลกเปลี ยนทั งหมดที มีอยู่

3.11. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 

กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในต่างประเทศไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและไม่เกินวงเงินที ได้รับจัดสรร

3.12. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.12.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในประเทศ : 

บริษัทจัดการจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื นอย่างใดอย่างหนึ งหรือหลาย
อย่างตามที ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนประกาศกําหนดดังต่อไปนี รวมถึงการลงทุนในหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือหาดอกผลโดย
วิธีอื นอย่างใด ตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการกํากับตลาดทุนจะได้มี
ประกาศแก้ไขหรือเพิ มเติม หรือผ่อนผันให้กองทุนรวมสามารถลงทุนได้เพิ มเติมในอนาคตอีกด้วย
3.12.1.1 ตราสารแห่งหนี ในประเทศ ได้แก่ หลักทรัพย์ ตราสาร หรือสัญญา ที เสนอขายในประเทศ หรือมีผู้ออกหรือคู่สัญญา
เป็นนิติบุคคลที จัดตั งขึ นตามกฎหมายไทย ดังต่อไปนี 
(1) ตราสารแห่งหนี ที มีลักษณะคล้ายเงินฝาก ได้แก่
(1.1) ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน บัตรเงินฝาก หรือหุ้นกู้ระยะสั น ที ธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น ธนาคารพาณิชย์ หรือ
บริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกัน
(1.2) ตั วแลกเงินหรือตั วสัญญาใช้เงินที บริษัทหลักทรัพย์ที ประกอบธุรกิจประเภทการให้สินเชื อเพื อธุรกิจหลักทรัพย์เป็นผู้ออก
ซึ งกําหนดวันใช้เงินตามตั วไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตั ว และเป็นตั วเมื อทวงถามหรือเมื อได้เห็น
(1.3) ตั วแลกเงินหรือตั วสัญญาใช้เงินอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที ออก ซึ งมีอันดับความน่าเชื อถือดังต่อไปนี 
(ก) อันดับความน่าเชื อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับแรก ทั งนี ในกรณีที เป็นอันดับความน่าเชื อถือของผู้
ออกตราสาร ต้องเป็นอันดับความน่าเชื อถือที ได้มาจากการจัดอันดับความน่าเชื อถือระยะสั น (shortterm rating) ด้วย หรือ
(ข) อันดับความน่าเชื อถือของผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกัน อยู่ในอันดับที สามารถลงทุนได ้(investment
grade) ทั งนี โดยการจัดอันดับความน่าเชื อถือของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื อถือภายใต้ชื อ Standard & Poor หรือ
Moody’s หรือ Fitch หรือสถาบันอื นที สํานักงานกําหนดเพิ มเติม
(2) ตราสารแห่งหนี ทั วไป ได้แก่
(2.1) ตราสารภาครัฐไทย อันได้แก่
(ก) ตั วเงินคลัง
(ข) พันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
(ค) พันธบัตร ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน หุ้นกู้ หรือใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้นกู้ ที กระทรวงการคลังหรือกองทุนเพื อการ
ฟื นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินเป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล หรือผู้ค้ําประกัน
(2.2) ตราสารภาครัฐต่างประเทศ อันได้แก่ ตราสารที มีรูปแบบทํานองเดียวกับตราสารภาครัฐไทยที รัฐบาลต่างประเทศ
องค์การหรือหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศ รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศ เป็นผู้ออก
หรือผู้ค้ําประกัน ทั งนี ตราสารดังกล่าวต้องมีลักษณะตามเงื อนไขท้ายข้อ 3.12.1.1 ด้วย
(2.3) ตราสารที เปลี ยนมือได้ ซึ งหมายถึง พันธบัตร ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน หรือหุ้นกู้ที ไม่รวมถึงหุ้นกู้แปลงสภาพและหุ้น
กู้อนุพันธ์ ที สํานักงานอนุญาตให้เสนอขายในลักษณะทั วไปหรือในลักษณะจํากัด หรือที ออกภายใต้ข้อผูกพันที กําหนดและ
อนุญาตโดยกระทรวงการคลัง หรือที นิติบุคคลที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ นเป็นผู้ออก หรือที เป็นหลักทรัพย์ที ออกใหม่ ซึ งผู้
ออกหลักทรัพย์ได้เสนอขายหลักทรัพย์ที ออกใหม่นั นทั งหมดต่อผู้ถือหุ้นโดยได้รับชําระราคาเต็มมูลค่าที เสนอขายจากผู้ถือหุ้น
ทั งนี ตราสารที เปลี ยนมือได้ต้องมีลักษณะตามเงื อนไขท้ายข้อ 3.12.1.1 ด้วย
(2.4) ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทยที มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้ที ไม่ใช่หุ้นกู้
อนุพันธ์
(2.5) ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน หุ้นกู้ หรือใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้นกู้ ที เสนอขายในต่างประเทศโดยมีผู้ออกเป็น
นิติบุคคลที จัดตั งขึ นตามกฎหมายไทย ทั งนี หุ้นกู้ดังกลา่วไมร่วมถงึหุน้กูแ้ปลงสภาพและหุน้กูอ้นุพันธ์
(2.6) หน่วยลงทุนหรือใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหน่วยลงทุนของกอ งทุนรวมตราสารแห่งหนี หรือของกองทุนรวมอื นที มีนโย
บายการลงทุนเฉพาะเงินฝาก ตราสารแห่งหนี หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที สํานักงานกําหนด หรือให้ความเห็นชอบ เช่น
กองทุนรวมตลาดเงิน เป็นต้น
(2.7) ธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืน ทั งนี บริษัทจัดการต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
(2.8) ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์โดยหลักทรัพย์ที ให้ยืมเป็นตราสารแห่งหนี ตาม (1.1)(1.2)(1.3) (2.1)(2.2)(2.3)(2.4)
หรือ (2.6) ทั งนี บริษัทจัดการต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

ในกรณีที ตราสารแห่งหนี ตามข้อ 3.12.1.1 เป็นตั วแลกเงินหรือตั วสัญญาใช้เงินที มีการจ่ายผลตอบแทน ผลตอบแทนนั นต้อง
อยู่ในรูปอัตราดอกเบี ยคงที หรืออัตราดอกเบี ยลอยตัวเท่านั น

การรับรอง รับอาวัล สลักหลัง หรือคํ้าประกันของบุคคลที กําหนดไว้ในข้อ 3.12.1.1 ต้องเป็นการรับรองตลอดไป รับอาวัลทั ง
จํานวน สลักหลังโอนประเภทมีสิทธิไล่เบี ยโดยไม่มีข้อกําหนดลบล้างหรือจํากัดความรับผิดของผู้สลักหลัง หรือค้ําประกันต้น
เงินและดอกเบี ยเต็มจํานวนแบบไม่มีเงื อนไข

เงื อนไข : ตราสารภาครัฐต่างประเทศตามข้อ (2.2) และตราสารที เปลี ยนมือได้ตามข้อ (2.3) ต้องมีลักษณะดังต่อไปนี 
(1) เป็นตราสารขึ นทะเบียนในสมาคมตลาดตราสารหนี ไทย
(2) มีราคาที เหมาะสมตามที สมาคมตลาดตราสารหนี ไทยกําหนด หรือมีผู้แสดงตนต่อบุคคลทั วไปว่าพร้อมจะเสนอราคาซื อ
และรับซื อตราสารนั น ในราคาดังกล่าว (bid price แบบ firm quote) ตามจํานวนและวิธีการที สมาคมตลาดตราสารหนี ไทย
กําหนดอยู่เสมอ โดยได้ส่งสําเนาราคาแก่สมาคมตลาดตราสารหนี ไทยตลอดอายุของตราสารนั น และ
(3) เป็นตราสารที เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 
(ก) ในกรณีที เป็นตราสารภาครัฐต่างประเทศ ตราสารดังกล่าวต้องเป็นตราสารที มีอันดับความน่าเชื อถือของตราสารหรือของผู้
ออกตราสารอยู่ในอันดับที สามารถลงทุนได ้(investment grade) เว้นแต่ผู้ออกตราสารดังกล่าวเป็นรัฐวิสาหกิจตามกฎหมาย
ต่างประเทศ ตราสารนั นต้องมีอันดับความน่าเชื อถือของตราสารอยู่ในอันดับที สามารถลงทุนได ้(investment grade) เท่านั น
(ข) ในกรณีที ผู้ออกตราสารเป็นนิติบุคคลต่างประเทศ ตราสารนั นต้องมีอันดับความน่าเชื อถือของตราสารอยู่ในอันดับที 
สามารถลงทุนได ้(investment grade) 
(ค) ในกรณีที กองทุนลงทุนในตราสารอื นนอกเหนือจาก (ก) และ (ข) ในการเสนอขายครั งแรก หากตราสารดังกล่าวไม่มี
อันดับความน่าเชื อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับที สามารถลงทุนได ้(investment grade) ตราสารนั นต้อง
มีบริษัทจัดการไม่ต่ํากว่าสามรายเป็นผู้ซื อตราสารดังกล่าวเพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนภายใต้การจัดการ

3.12.1.2 ตราสารกึ งหนี กึ งทุน ได้แก่
(1) หุ้นกู้แปลงสภาพที เสนอขายในประเทศ ซึ งต้องมีลักษณะตามเงื อนไขในท้ายข้อ 3.12.1.1 (1) และ (2) ทั งนี ในกรณีที 
กองทุนลงทุนในหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวในการเสนอขายครั งแรก หุ้นกู้แปลงสภาพนั นต้องเป็นหุ้นกู้แปลงสภาพที มีอันดับ
ความน่าเชื อถืออยู่ในอันดับที สามารถลงทุนได ้(investment grade) หรือเป็นหุ้นกู้แปลงสภาพที มีบริษัทจัดการไม่ตํ่ากว่าสาม
รายเป็นผู้ซื อตราสารดังกล่าวเพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนภายใต้การจัดการ
ในกรณีที หุ้นกู้แปลงสภาพตามวรรคหนึ งมีการค้ําประกัน การค้ําประกันดังกล่าวต้องเป็นการค้ําประกันต้นเงินและดอกเบี ยเต็ม
จํานวนแบบไม่มีเงื อนไข
(2) หุ้นกู้แปลงสภาพที เสนอขายในต่างประเทศโดยมีผู้ออกเป็นนิติบุคคลที จัดตั งขึ นตามกฎหมายไทย

นอกจากนี ในการลงทุนในตราสารกึ งหนี กึ งทุนนั น ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 
(1) ในขณะที ลงทุน หรือได้มา มูลค่าของหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวมีมูลค่าสูงกว่าราคาตลาดของหุ้นที รองรับหุ้นกู้แปลงสภาพ
นั น (out of the money) 
(2) ในกรณีที มีการใช้สิทธิแปลงสภาพ ให้บริษัทจัดการขายหุ้นที ได้รับจากการแปลงสภาพนั นภายใน 30 วัน นับแต่วันที ได้หุ้น
ดังกล่าวมา
การใช้สิทธิแปลงสภาพตาม (2) หมายความว่า การแปลงสภาพแห่งสิทธิในหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้น ไม่ว่าการแปลงสภาพดัง
กล่าวจะเกิดจากการใช้สิทธิแปลงสภาพหรือเกิดจากข้อกําหนดบังคับการแปลงสภาพ

3.12.1.3 เงินฝากในสถาบันการเงินตามกฎหมายไทย

3.12.1.4 สัญญาซื อขายล่วงหน้าที มีตัวแปรเป็นอัตราแลกเปลี ยนเงิน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื อลดความเสี ยง (hedging) ตาม
หลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

3.12.1.5 หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์

3.12.1.6 ทรัพย์สินอื นที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กําหนดเพิ มเติมในอนาคต หรือทรัพย์สินอื นที มีลักษณะทํานองเดียว
กับ 3.12.1.1 – 3.12.1.5 โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

3.12.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในต่างประเทศ : 

บริษัทจัดการอาจลงทุนในทรัพย์สินในต่างประเทศเพื อกองทุนได้เทียบเท่ากับประเภททรัพย์สินในประเทศ โดยกรอบประเทศ
ที ลงทุนต้องมีคุณสมบัติดังนี 
1. มีการเสนอขายในประเทศที มีหน่วยงานกํากับดูแลเป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO หรือประเทศที มีตลาดหลักทรัพย์เป็น
สมาชิกของ WFE 
2. การลงทุนนั นต้องไม่ทําให้การจัดการกองทุนเบี ยงเบนไปจากวัตถุประสงค์ หรือนโยบายการลงทุนของกองทุนและไม่ทําให้
กองทุนขาดทุนเป็นมูลค่าสูงกว่ามูลค่าลงทุน
3. บริษัทจัดการต้องสามารถเข้าถึงข้อมูลเกี ยวกับหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินดังกล่าวเป็นภาษาอังกฤษผ่านระบบอินเตอร์เนตได้
4. มีข้อมูลทางด้านราคาที สะท้อนมูลค่ายุติธรรม โดยเป็นราคาที น่าเชื อถือ อ้างอิงได้ และสอดคล้องตามหลักวิชาการอันเป็นที 
ยอมรับในระดับสากล
5. มีการคุ้มครองประโยชน์ของผู้ลงทุน (investor protection) ที ถือได้ว่าเทียบเท่ากับการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที 
มีลักษณะคล้ายกันในประเทศไทย
6. ลักษณะอื นใดที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจกําหนดเพิ มเติม

3.12.2.1 ตราสารแห่งหนี ต่างประเทศ ได้แก่ หลักทรัพย์หรือตราสารที ออกโดยบุคคลต่างประเทศ และเสนอขายในต่าง
ประเทศ
(1) ตราสารภาครัฐต่างประเทศ อันได้แก่
(1.1) พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี ที รัฐบาลต่างประเทศ องค์การหรือหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศหรือองค์การระหว่าง
ประเทศเป็นผู้ออก หรือผู้ค้ําประกัน
(1.2) พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี ที รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายต่างประเทศเป็นผู้ออก หรือผู้ค้ําประกัน
(2) ตราสารแห่งหนี ภาคเอกชน อันได้แก่ ตราสารแห่งหนี ที ออกโดยนิติบุคคลต่างประเทศ ทั งนี ผู้ลงทุนต้องสามารถเข้าถึง
ข้อมูลเกี ยวกับตราสารแห่งหนี ดังกล่าวเป็นภาษาอังกฤษผ่านระบบอินเตอร์เนตด้วย
(3) ตราสารแห่งหนี อื น อันได้แก่ หน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที เป็นกองทุนรวมตราสารแห่งหนี หรือกองทุนรวมอื น
ที มีนโยบายการลงทุนเฉพาะเงินฝาก ตราสารแห่งหนี หรือทรัพย์สินอื นที สํานักงานให้ความเห็นชอบให้ลงทุนได้ เช่น กองทุน
รวมตลาดเงิน เป็นต้น ซึ งต้องเป็นไปตามเงื อนไขที สํานักงานคณะกํารรมการ ก.ล.ต.ประกาศกําหนด ดังต่อไปนี 
(3.1) ต้องเป็นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที อยู่ภายใต้การกํากับดูแลของหน่วยงานกํากับดูแล
ด้านหลักทรัพย์และตลาดซื อขายหลักทรัพย์ที เป็นสมาชิกสามัญของ International Organizations of Securities 
Commission (IOSCO) หรือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที มีการซื อขายในตลาดซื อขายหลักทรัพย์
ที เป็นสมาชิกของ World Federations of Exchange (WFE) 
(3.2) ต้องเป็นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที มีทรัพย์สินที ลงทุนเป็นประเภทและชนิดเดียวกับ
ทรัพย์สินที กองทุนอาจลงทุนหรือมีไว้ได้ เว้นแต่เป็นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที มีนโยบาย
การลงทุนในทองคําโดยตรง
(3.3) ในกรณีที เป็นการลงทุนหรือมีไว้เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป (retail fund) กองทุน
สํารองเลี ยงชีพ หรือกองทุนส่วนบุคคลรายย่อย หน่วยลงทุนที จะลงทุนหรือมีไว้ได้ ต้องเป็นหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมต่างประเทศที จัดตั งขึ นเพื อผู้ลงทุนทั วไปเช่นกัน
(3.4) ต้องไม่ใช่หน่วยลงทุนของกองทุนรวมประเภทเฮ็ดจ์ฟันด ์(hedge fund)

3.12.2.2 ตราสารหนี ที มีลักษณะคล้ายเงินฝาก ได้แก่ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน บัตรเงินฝาก หรือหุ้นกู้ระยะสั นที 
ออกโดยสถาบันการเงินต่างประเทศ ที ตั งอยู่ในประเทศที กองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินต่างประเทศ ทั งนี ให ้
หมายรวมถึงการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงิน (money market fund) ในต่างประเทศด้วย โดยการ
มีไว้ซึ งเงินฝากหรือตราสารดังกล่าวต้องมีวัตถุประสงค์เพื ออํานวยความสะดวกหรือป้องกันปัญหาในการดําเนินงานใน
ต่างประเทศของกองทุน เช่น เพื อรอการลงทุน หรือเพื อชําระค่าใช้จ่าย หรือเพื อรักษาสภาพคล่องของกองทุนเป็นต้น

3.12.2.3 สัญญาซื อขายล่วงหน้าที มีวัตถุประสงค์ เพื อการลดความเสี ยง (hedging) ตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

3.12.2.4 เงินฝากในสถาบันการเงินต่างประเทศ

3.13.2.5 ใบแสดงสิทธิในประโยชน์ที เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงที มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นพันธบัตร หรือหุ้นกู้ที มิใช่หุ้นกู้อนุพันธ์

3.12.2.6 หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และตราสารของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศ

3.12.2.7 ทรัพย์สินอื นที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กําหนดเพิ มเติมในอนาคตหรือทรัพย์สินอื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับ
ข้อ 3.12.2.1 3.12.2.6 โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน

3.13. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม : 

3.13.1. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นในประเทศ : 

บริษัทจัดการจะลงทุนหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื นเพื อเป็นทรัพย์สินของ
กองทุนรวม ตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนดดังต่อไปนี ในกรณีที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศแก้ไขเปลี ยนแปลงอัตราส่วนการลงทุน
บริษัทจัดการจะลงทุนให้เป็นไปตามประกาศที แก้ไขด้วย

3.13.1.1 บริษัทจัดการอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินดังต่อไปนี เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม โดยไม่จํากัดอัตราส่วน
(1) ตราสารภาครัฐไทย
(2) ตราสารภาครัฐต่างประเทศตามข้อ 3.12.1.2 (2.2) ที มีอันดับความน่าเชื อถืออยู่ในสองอันดับแรก หรือสัญญาซื อขายล่วง
หน้าที มีสินค้าเป็นตราสารดังกล่าว

ในกรณีของกองทุนรวมเปิด มูลค่าของตราสารภาครัฐต่างประเทศตามข้อ (2) เมื อรวมกันแล้วต้องไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่า
ตราสารนั นในแต่ละรุ่น เว้นแต่เป็นกองทุนรวมเปิดที มีการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งล่วงหน้าซึ งระบุเวลาแน่นอน
(auto redemption) 

3.13.1.2 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งตราสารภาครัฐต่างประเทศที นอกเหนือจากข้อ 3.13.1.1 (2) หรือสัญญาซื อขาย
ล่วงหน้าที มีสินค้าเป็นตราสารดังกล่าว เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนได้ โดยมีมูลค่ารวมกันทั งสิ นเมื อคํานวณเฉพาะผู้ออกหรือ
ผู้เป็นคู่สัญญารายนั น ไม่เกินร้อยละ 35 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

การคํานวณอัตราส่วนตามวรรคหนึ ง ให้นับตราสารตามวรรคหนึ งและทรัพย์สินทุกประเภทที ผู้ออกหรือผู้เป็นคู่สัญญารายดัง
กล่าวเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญา ซึ งกองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินเหล่านั น
รวมในอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าวด้วย
ในกรณีของกองทุนรวมเปิด มูลค่าของตราสารภาครัฐต่างประเทศตามวรรคหนึ ง ต้องไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าตราสารนั นใน
แต่ละรุ่น เว้นแต่เป็นกองทุนรวมเปิดที มีการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งล่วงหน้าซึ งระบุเวลาแน่นอน (auto
redemption) 

3.13.1.3 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินดังต่อไปนี ซึ งธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น ธนาคารพาณิชย์
หรือบริษัทเงินทุนรายใดเป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญา เพื อเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนได้ โดยมีมูลค่ารวมกันทั งสิ นเมื อคํานวณเฉพาะธนาคารหรือบริษัทเงินทุนรายนั น ไม่เกินร้อยละ 25 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
(1) ตราสารแห่งหนี ในประเทศ ตามข้อ 13.2.1.1
(2) ตราสารกึ งหนี กึ งทุน ตามข้อ 13.2.1.2 
(3) เงินฝากในสถาบันการเงินตามกฎหมายไทย ตามข้อ 13.2.1.3
(4) สัญญาซื อขายล่วงหน้าตามข้อ 3.12.1.4 ที คู่สัญญามี อันดับความน่าเชื อถืออยู่ในอันดับที สามารถลงทุนได ้(investment
grade)
การคํานวณอัตราส่วนตามวรรคหนึ ง ให้นับตราสารตามวรรคหนึ งและทรัพย์สินตามข้อ 3.13.1.7 (1) ที ธนาคารหรือบริษัทเงิน
ทุนดังกล่าวเป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญา ซึ งกองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้รวมใน
อัตราส่วนดังกล่าว โดยในกรณีของธนาคารพาณิชย์หากธนาคารพาณิชย์นั นเป็นสาขาของธนาคารต่างประเทศให้นําทรัพย์สินที 
นาคารต่างประเทศดังกล่าวเป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้อาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ําประกันหรือคู่สัญญา ซึ งกองทุนได้ลงทุนหรือมี
ไว้รวมในอัตราส่วนดังกล่าวด้วย

ทั งนี ในกรณีที กองทุนมีเงินฝากในนิติบุคคลตามวรรคหนึ ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื อการดําเนินงานของกองทุน มิให้นับมูลค่าของ
เงินฝากดังกล่าวรวมในอัตราส่วนตามวรรคหนึ ง

3.13.1.4 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินดังต่อไปนี ที บุคคลใดเป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลัก
หลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญา เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนได้ โดยมีมูลค่ารวมกันทั งสิ นเมื อคํานวณเฉพาะผู้ออก ผู้สั งจ่าย
ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญารายนั น ไม่เกินร้อยละ 25 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
(1) ตราสารแห่งหนี ในประเทศตามข้อ 3.12.1.1 
(2) ตราสารกึ งหนี กึ งทุนตามข้อ 3.12.1.3 
(3) สัญญาซื อขายล่วงหน้า ตามข้อ 3.12.1.4 ที คู่สัญญามีอันดับความน่าเชื อถืออยู่ในอันดับที สามารถลงทุนได ้(investment
grade) 
ตราสารแห่งหนี ตาม (1) มิให้หมายความรวมถึงหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที ถูกจัดให้เป็นตราสารแห่งหนี ตามข้อ 3.12.1.1

3.13.1.5 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินที กลุ่มกิจการใดเป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้คํ้า
ประกัน หรือคู่สัญญา เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนได้ โดยมีมูลค่ารวมกันทั งสิ นของกลุ่มกิจการนั นไม่เกินอัตราอย่างใดอย่าง
หนึ งดังต่อไปนี แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า
(1) ร้อยละสามสิบของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน
(2) อัตราที คํานวณได้จากนํ้าหนักของกลุ่มกิจการดังกล่าวในตัวชี วัด (benchmark) ของกองทุนนั นรวมกับร้อยละสิบของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนนั น ทั งนี ตัวชี วัดดังกล่าวต้องเป็นดัชนีหรือองค์ประกอบของดัชนี ที มีการเผยแพร่อย่างกว้างขวาง
และสอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนั น

3.13.1.6 การลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินที บริษัทในกลุ่มกิจการใดเป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย หรือคู่สัญญา เพื อเป็นทรัพย์สินของกอง
ทุน หากทรัพย์สินดังกล่าวเป็นองค์ประกอบที ใช้ในการคํานวณตัวชี วัด (benchmark) ของกองทุนนั น บริษัทจัดการอาจลงทุน
หรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินดังกล่าวโดยมีมูลค่ารวมกันทั งสิ นเมื อคํานวณเฉพาะผู้ออก ผู้สั งจ่าย หรือคู่สัญญารายนั น ไม่เกินอัตราที 
คํานวณได้จากนํ้าหนักของทรัพย์สินดังกล่าวในตัวชี วัดรวมกับร้อยละสิบของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั งนี เฉพาะใน
กรณีที อัตราดังกล่าวสูงกว่าอัตราส่วนที กําหนดไว้ในข้อ 3.13.1.3 และข้อ 3.13.1.4 แล้วแต่กรณี
มิให้นําความในข้อ 3.13.1.3 และข้อ 3.13.1.4 มาใช้บังคับกับกรณีตามวรรคหนึ ง

3.13.1.7 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินอื นนอกเหนือจากกรณีที กําหนดไว้ในข้อ 3.13.1.2 ข้อ 3.13.1.3 และ
ข้อ 3.13.1.4 เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมตามอัตราส่วนดังต่อไปนี 
(1) การลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินดังกล่าวซึ งบุคคลใดเป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่
สัญญา ต้องมีมูลค่ารวมกันทั งสิ นเมื อคํานวณเฉพาะผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญา
รายนั น ไม่เกินร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
(2) การลงทุนในหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินตาม (1) เมื อคํานวณรวมทุกบุคคลที เป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง
ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญาแล้วต้องมีมูลค่ารวมกันทั งสิ นไม่เกินร้อยละ15 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

3.13.1.8 ในกรณีของกองทุนรวม ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมลงทุนหรือมีไว้ซึ งเงินฝาก บัตรเงินฝาก ตั วแลกเงิน หรือตั ว
สัญญาใช้เงิน ที ธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ บรรษัทตลาดรอง
สินเชื อที อยู่อาศัย หรือสถาบันการเงินที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น เป็นผู้ออกหรือคู่สัญญา เป็นจํานวนที มีมูลค่ารวมโดยเฉลี ย
ในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 45 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

อัตราส่วนตามวรรคหนึ งมิให้นํามาใช้บังคับกับกองทุนรวมที มีการกําหนดอายุโครงการตั งแต่หนึ งปีขึ นไป ทั งนี เฉพาะในระยะ
เวลาหกเดือนก่อนวันครบกําหนดอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม
ในกรณีที เงินฝากหรือตราสารแห่งหนี ที มีลักษณะคล้ายเงินฝากที กองทุนรวมลงทุนในหรือมีไว้เกินอัตราส่วนที กําหนดตามวรรค
หนึ ง ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินดังกล่าวให้มีมูลค่ารวมโดยเฉลี ยไม่เกินร้อยละ 45 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมภายในสามสิบวันนับแต่วันสิ นรอบปีบัญชีนั น ทั งนี ให้คํานวณอัตราส่วนการลงทุนหรือมีไว้ซึ ง
ทรัพย์สินดังกล่าวโดยเฉลี ยตั งแต่วันแรกของรอบปีบัญชีนั นจนถึงวันที ทรัพย์สินนั นมีมูลค่าเป็นไปตามอัตราส่วนดังกล่าว

เมื อบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ปฏิบัติตามวรรคสามแล้ว ให้บริษัทรายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมทราบภายใน
วันทําการถัดจากวันที ทรัพย์สินนั นมีมูลค่ารวมโดยเฉลี ยไม่เกินร้อยละ 45 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม เพื อให้ผู้
ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ตรวจสอบการปฏิบัติดังกล่าว ทั งนี บริษัทต้องดําเนินการให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน
รวมแจ้งให้สํานักงานทราบภายในห้าวันนับแต่วันที ได้รับรายงานจากบริษัทด้วย

หากบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถปฏิบัติตามวรรคสามได้ สํานักงานอาจสั งให้บริษัทเลิกกองทุนรวมนั น

3.13.1.9 ในกรณีที มีเหตุจําเป็นและสมควร เพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนอันเนื องมาจากปัญหาความผันผวน
(fluctuation) ของตลาดเงินและตลาดทุนในวงกว้างในรอบปีบัญชีใด บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจขอผ่อนผันต่อสํานักงาน
เพื อไม่ต้องนําการลงทุนในหรือมีไว้ซึ งเงินฝาก บัตรเงินฝาก ตั วแลกเงิน หรือตั วสัญญาใช้เงิน ในช่วงเวลาที เกิดความผันผวนดัง
กล่าวมารวมคํานวณอัตราส่วนการลงทุนตามข้อ 3.13.1.8 ได้สําหรับรอบปีบัญชีนั น

3.13.1.10 บริษัทจัดการอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ งสัญญาซื อขายล่วงหน้า ที มีวัตถุประสงค์เพื อการลดความเสี ยง (hedging)
เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนได้ โดยไม่เกินมูลค่าความเสี ยงทั งหมดที กองทุนมีอยู่

3.13.1.11 การคํานวณมูลค่าการลงทุนหรือมีไว้ซึ งสัญญาซื อขายล่วงหน้าเพื อการคํานวณอัตราส่วนการลงทุน ตามข้อ
3.13.1.2 ข้อ 3.13.1.3 และข้อ 3.13.1.4 ให้นับมูลค่าที คู่สัญญาอีกผ่ายหนึ งมีหน้าที ต้องชําระตามสัญญาซื อขายล่วงหน้า รวม
คํานวณในอัตราส่วนของบุคคลที เป็นคู่สัญญาดังกล่าว เว้นแต่กรณีที กองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้ซึ งสัญญานั น ในศูนย์ซื อขาย
สัญญาซื อขายล่วงหน้า บริษัทจัดการไม่ต้องคํานวณมูลค่าและอัตราส่วนตามที กําหนดในข้อดังกล่าว

3.13.1.12 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนได้
โดยมีมูลค่าไม่เกินร้อยละ 25 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

3.13.1.13 บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งหน่วยลงทุนและใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหน่วยลงทุนเพื อเป็น
ทรัพย์สินของกองทุนรวมได้ ไม่เกินอัตราส่วนดังต่อไปนี ทั งนี การลงทุนดังกล่าวไม่รวมถึงหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย์
(1) ลงทุนหรือมีไว้ซึ งหน่วยลงทุนและใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหน่วยลงทุนของแต่ละกองทุนรวมที บริษัทจัดการอื นเป็นผู้รับ
ผิดชอบดําเนินการ ไม่เกินร้อยละ 25 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของแต่ละกองทุนรวมที บริษัทจัดการเป็นผู้รับผิดชอบดําเนินการ
(2) ลงทุนหรือมีไว้ซึ งหน่วยลงทุนและใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหน่วยลงทุนของทุกกองทุนรวมที บริษัทจัดการอื นเป็นผู้รับผิด
ชอบดําเนินการ ไม่เกินร้อยละ 25 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของแต่ละกองทุนรวมที บริษัทจัดการเป็นผู้รับผิดชอบดําเนินการ

3.13.1.14 บริษัทจัดการอาจทําธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืนในนามกองทุนได้ โดยมีมูลค่าธุรกรรมรวมกันทั งสิ นไม่เกิน
ร้อยละ 25 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

3.13.1.15 การลงทุนในหรือมีไว้ซึ งธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืน ให้บริษัทจัดการคํานวณอัตราส่วนการลงทุนตาม
ข้อ3.13.1.3 และ 3.13.1.4 ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 
(1) ในกรณีที มูลค่ารวมของหลักทรัพย์ หรือตราสารแห่งหนี ที ซื อและที โอนมาเพื อดํารงมูลค่าธุรกรรมตามประกาศกําหนด (ถ้า
มี) ณ สิ นวันไม่น้อยกว่ามูลค่าธุรกรรม ให้นําหลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนี ดังกล่าวมาคํานวณอัตราสาวนการลงทุนเท่ากับ
มูลค่าธุรกรรม ทั งนี บริษัทจัดการไม่ต้องนําธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืนมาคํานวณอัตราส่วนการลงทุนที คู่สัญญา
(2) ในกรณีมูลค่ารวมของหลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนี ที ซื อและที โอนมาเพื อดํารงมูลค่าธุรกรรมตามประกาศกําหนด (ถ้าม)ี 
ณ สิ นวัน น้อยกว่ามูลค่าธุรกรรม ให้คํานวณอัตราส่วนการลงทุนดังต่อไปนี 
(ก) นําหลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนี ดังกล่าวมาคํานวณอัตราส่วนการลงทุนเท่ากับมูลค่าหลักทรัพย์ หรือตราสารแห่งหนี นั น
ตามราคาตลาด และ
(ข) นําธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืนมาคํานวณอัตราส่วนการลงทุนที คู่สัญญาเท่ากับส่วนต่างของมูลค่าธุรกรรมกับมูลค่า
หลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนี นั นตามราคาตลาด
(3) ในกรณีเป็นธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืนตามสัญญาที มีข้อกําหนดให้คํานวณมูลค่าหลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนี ที 
ซื อและมูลค่าธุรกรรมรวมเป็นยอดสุทธิของธุรกรรมทั งหมดที กองทุนมีอยู่กับคู่สัญญารายเดียวกัน และที สัญญากําหนดให้
สามารถบังคับชําระหนี ตามธุรกรรมใดธุรกรรมหนึ งจากหลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนี ที ซื อหรือทรัพย์สินที โอนเพื อดํารงมูลค่า
ธุรกรรมตามประกาศกําหนด (ถ้ามี) ของธุรกรรมอื นได้ ให้คํานวณอัตราส่วนการลงทุนดังนี 
(ก) ในกรณีที มูลค่ารวมของหลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนี ที ซื อและที โอนมา เพื อดํารงมูลค่าธุรกรรมตามประกาศกําหนด (ถ้า
มี) ณ สิ นวันของแต่ละธุรกรรม มีมูลค่าไม่น้อยกว่ามูลค่าธุรกรรมแต่ละธุรกรรมนั น ให้คํานวณอัตราสาวนการลงทุนตามหลัก
เกณฑ์ในข้อ (1) 
(ข) ในกรณีที มูลค่ารวมของหลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนี ที ซื อและที โอนมา เพื อดํารงมูลค่าธุรกรรมตามประกาศกําหนด(ถ้า
มี) ณ สิ นวันของแต่ละธุรกรรม มีมูลค่าน้อยกว่ามูลค่าธุรกรรมแต่ละธุรกรรม ให้คํานวณอัตราส่วนการลงทุนตามหลักเกณฑ์ใน
ข้อ (2) 
(ค) ในกรณีที บางธุรกรรมที มูลค่ารวมของหลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนี ที ซื อและที โอนมาเพื อดํารงมูลค่าธุรกรรมตามประกาศ
กําหนด (ถ้ามี) ณ สิ นวันน้อยกว่ามูลค่าธุรกรรม ให้บริษัทจัดการนําหลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนี ที ซื อของธุรกรรม ที มูลค่า
รวมของหลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนี ที ซื อและที โอนมา เพื อดํารงมูลค่าธุรกรรมตามประกาศกําหนด (ถ้าม)ี ณ สิ นวันไม่น้อย
กว่ามูลค่าธุรกรรม มาคํานวณอัตราส่วนการลงทุนเพิ มเติมเพื อชดเชยส่วนต่างของมูลค่าธุรกรรมกับมูลค่ารวมของหลักทรัพย์
หรือตราสารแห่งหนี ที ซื อและที โอนมา เพื อดํารงมูลค่าธุรกรรมตามประกาศกําหนด (ถ้ามี) ณ สิ นวันของธุรกรรมแรก ทั งนี หาก
ภายหลังการชดเชยส่วนต่างข้างต้น มูลค่าสุทธิของทุกหลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนี ที ซื อโดยมีสัญญาขายคืนยังคงน้อยกว่า
มูลค่าสุทธิของทุกธุรกรรม ให้นําธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืนมาคํานวณอัตราส่วนการลงทุนที คู่สัญญาเท่ากับส่วนต่าง
ดังกล่าว

3.13.1.16 บริษัทจัดการอาจทําธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ของกองทุนได้ โดยมีมูลค่าธุรกรรมรวมกันทั งสิ นไม่เกินร้อยละ
25 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั งนี การคํานวณมูลค่าธุรกรรมดังกล่าว ให้บริษัทจัดการคํานวณโดยใช้มูลค่าหลัก
ทรัพย์ที ให้ยืม รวมผลประโยชน์ที พึงได้รับจนถึงวันที คํานวณมูลค่าธุรกรรมดังกล่าว

ในกรณีที ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ในขณะที กองทุนเข้าทําธุรกรรม มีมูลค่าไม่เกินอัตราส่วนที กําหนดในวรรคหนึ ง หากต่อ
มาธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์นั นมีมูลค่าเกินอัตราส่วนดังกล่าวโดยมิได้เกิดจากการทําธุรกรรมเพิ มเติม บริษัทจัดการจะยังคง
มีไว้ซึ งธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ดังกล่าวต่อไปก็ได้

ให้บริษัทจัดการจัดทํารายงานโดยระบุวันที ทรัพย์สินนั นมีมูลค่าเกินอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดพร้อมสาเหตุ และส่งรายงาน
ดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมทราบภายในสามวันทําการนับแต่วันที ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์นั นมีมูลค่า
เกินอัตราส่วนที กําหนด พร้อมทั งจัดทําสําเนารายงานดังกล่าวไว้ที บริษัทจัดการเพื อให้สํานักงานสามารถตรวจสอบได้

3.13.1.17 ให้บริษัทจัดการคํานวณอัตราส่วนการลงทุนหรือมีไว้ซึ งใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิง
ไทย หน่วยลงทุนของกองทุนรวมพันธบัตรเอเชีย หรือธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 
(1) ในกรณีของใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย ให้นับมูลค่าของหลักทรัพย์อ้างอิงของใบแสดง
สิทธิดังกล่าว รวมในอัตราส่วนสําหรับหลักทรัพย์อ้างอิงดังกล่าวที กําหนดในโครงการนี โดยถือเสมือนหนึ งว่ากองทุนได้ลงทุน
หรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์อ้างอิงนั นโดยตรง ทั งนี บริษัทจัดการอาจไม่นับมูลค่าของใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที เกิดจากหลัก
ทรัพย์อ้างอิงไทยรวมในอัตราส่วนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญาที กําหนดตามข้อ 3.13.1.2 3.13.1.3 3.7.1.4
และข้อ 3.13.1.7 ก็ได้

มูลค่าของหลักทรัพย์อ้างอิงที นํามาคํานวณรวมในอัตราส่วนตามวรรคหนึ งให้มีมูลค่าเท่ากับมูลค่าใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์
ที เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทยที กองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้

(2) ในกรณีของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมพันธบัตรเอเชียบริษัทจัดการจะคํานวณอัตราส่วนการลงทุนโดยวิธีใดวิธีหนึ งดังต่อ
ไปนี 
(ก) นับมูลค่าของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมพันธบัตรเอเชียที กองทุนได้ลงทุนในหรือมีไว้ซึ งหน่วยลงทุนดังกล่าว หรือ
(ข) นับมูลค่าของทรัพย์สินที กองทุนรวมพันธบัตรเอเชียดังกล่าวลงทุนหรือมีไว้ รวมในอัตราส่วนสําหรับทรัพย์สินที กําหนดไว้
ในโครงการนี โดยถือเสมือนหนึ งว่ากองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินนั นโดยตรง
(3) ในกรณีของธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ บริษัทจัดการจะคํานวณอัตราส่วนการลงทุนใน หรือมีไว้ซึ งการให้ยืมหลักทรัพย์
โดยให้นับมูลค่าทรัพย์สินที ให้ยืมรวมในอัตราส่วนสําหรับหลักทรัพย์ที กําหนดไว้ในข้อ 3.13.1.2 3.13.1.3 3.13.1.4 และ
3.13.1.7 โดยถือเสมือนหนึ งว่ากองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์นั นอยู่ ทั งนี บริษัทจัดการอาจไม่นับรวมในอัตราส่วนที 
คํานวณตามคู่สัญญาที กําหนดตามข้อ 3.13.1.2 3.13.1.3 3.13.1.4 และ 3.13.1.7 ก็ได้

3.13.1.18 ในการคํานวณอัตราส่วนตามข้อ 3.13.1.2 และ ข้อ 3.13.1.3 ให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี รวม
ทั งเงื อนไขตามข้อ 3.13.1.18 ด้วย
(1) ในกรณีที ทรัพย์สินดังกล่าวมีผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกัน บริษัทจัดการจะคํานวณอัตราส่วนที ผู้ออก
ทรัพย์สินหรือผู้ที เป็นคู่สัญญาดังกล่าว หรือคํานวณอัตราส่วนผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกัน แล้วแต่กรณีก็ได้
(2) ในกรณีที ทรัพย์สินมีบุคคลมากกว่าหนึ งรายเป็นผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกัน บริษัทจัดการจะเลือก
คํานวณอัตราส่วนที ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกันรายใดรายหนึ งก็ได้

3.13.1.19 การคํานวณอัตราส่วนที ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกันตามข้อ 3.13.1.14 จะทําได้ต่อเมื อบุคคลดัง
กล่าวได้ทําการรับรองตลอดไป รับอาวัลทั งจํานวน สลักหลังโอนประเภทมีสิทธิไล่เบี ยโดยไม่มีข้อกําหนดลบล้างหรือจํากัด
ความรับผิดของผู้สลักหลัง หรือค้ําประกันต้นเงินและดอกเบี ยเต็มจํานวนแบบไม่มีเงื อนไข

3.13.1.20 ในกรณีที ตราสารแห่งหนี หรือ ตราสารกึ งหนี กึ งทุน ในขณะที ลงทุนหรือในขณะที ได้มาเป็นทรัพย์สินของกองทุน มี
มูลค่าไม่เกินอัตราส่วนที กําหนดข้างต้น หากต่อมาตราสารแห่งหนี หรือตราสารกึ งหนี กึ งทุนนั น มีมูลค่าเกินอัตราส่วนดังกล่าว
โดยสาเหตุถูกปรับลดอันดับความน่าเชื อถือ ให้บริษัทดําเนินการแก้ไขอัตราส่วนให้เป็นไปตามที กําหนด ภายใน 30 วันนับแต่
วันที มีการประกาศให้ทราบถึงเหตุดังกล่าว เว้นแต่ในกรณีที มีเหตุจําเป็นและสมควรโดยได้รับผ่อนผันจากสํานักงาน

3.13.1.21 ในกรณีที ทรัพย์สินในขณะที ลงทุนหรือในขณะที ได้มาเป็นทรัพย์สินของกองทุน มีมูลค่าไม่เกินอัตราส่วนที กําหนด
ข้างต้น หากต่อมามีมูลค่าเกินอัตราส่วนดังกล่าวจากการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น บริษัทจัดการจะยังคงมีไว้ซึ งทรัพย์สินดัง
กล่าวต่อไป ก็ได้ให้บริษัทจัดการจัดทํารายงานโดยระบุชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินตามวรรคหนึ ง และ
วันที ทรัพย์สินนั นมีมูลค่าเกินอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดพร้อมสาเหตุ และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกอง
ทุนรวมทราบ ภายในสามวันทําการนับแต่วันที ทรัพย์สินนั นมีมูลค่าเกินอัตราส่วนที กําหนด พร้อมทั งจัดทําสําเนารายงานดัง
กล่าวไว้ที บริษัทจัดการ เพื อให้สํานักงานสามารถตรวจสอบได้

3.13.1.22 ในกรณีที การรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นเป็นผลให้กองทุนรวมเป็นผู้ถือหุ้นที บริษัทใดเป็นผู้ออก เพื อเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนรวม เมื อรวมกันทุกกองทุนรวมที บริษัทจัดการเป็นผู้รับผิดชอบดําเนินการเกินกว่าร้อยละ 25 ของจํานวนหุ้นที 
จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของบริษัทนั น บริษัทจัดการจะดําเนินการตามประกาศที สน. 24/2552 เรื อง การลงทุนและการมีไว้
เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุน ลงวันที  28 กรกฎาคม 2552 ดังนี คือ
(1) ปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศที กําหนดให้บริษัทจัดการสามารถรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นได้
(2) งดเว้นการใช้สิทธิออกเสียงในหุ้นจํานวนที เกินอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าว เว้นแต่กรณีที มีเหตุ
จําเป็นและสมควรโดยได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน และ
(3) กรณีที เป็นหุ้นของบริษัทจดทะเบียน และการได้มาซึ งหุ้นของบริษัทดังกล่าว เป็นผลให้กองทุนได้มา หรือเป็นผู้ถือหุ้นของ
บริษัทนั นจนถึงหรือข้ามจุดที ต้องทําคําเสนอซื อ บริษัทจัดการต้องดําเนินการเพื อให้ได้รับการยกเว้นการทําคําเสนอซื อโดย
การลดสัดส่วนการถือหุ้นหรือลดการมีอํานาจควบคุม หรือยื นคําขอผ่อนผันการทําคําเสนอซื อ ตามประกาศคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื อครอบงํากิจการ ทั งนี การ
ลดสัดส่วนการถือหุ้นดังกล่าว ให้บริษัทจัดการลดสัดส่วนตามสัดส่วนของหุ้นของบริษัทจดทะเบียนที แต่ละกองทุนได้มาจาก
การรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น

3.13.1. 23 ในกรณีที ทรัพย์สินในขณะที ลงทุนหรือในขณะที ได้มาเป็นทรัพย์สินของกองทุน มีมูลค่าไม่เกินอัตราส่วนที กําหนด
ข้างต้น หากต่อมามีมูลค่าเกินอัตราส่วนดังกล่าวโดยไม่เข้าลักษณะตามข้อ 3.13.1.6 ข้อ 3.13.1.17  19 และการเกิน
อัตราส่วนดังกล่าวมิได้เกิดจากการลงทุนหรือได้ทรัพย์สินมาเพิ มเติม บริษัทจัดการจะยังคงมีไว้ซึ งทรัพย์สินดังกล่าวต่อไปก็ได้

ให้บริษัทจัดการจัดทํารายงานโดยระบุชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินตามวรรคหนึ ง และวันที ทรัพย์สินนั น
มีมูลค่าเกินอัตราส่วนที กําหนดพร้อมสาเหตุ และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ทราบภายในสามวัน
ทําการ
นับแต่วันที ทรัพย์สินนั นมีมูลค่าเกินอัตราส่วนที กําหนด พร้อมทั งจัดทําสําเนารายงานดังกล่าวไว้ที บริษัทจัดการเพื อให้สํานักงาน
สามารถตรวจสอบได้

3.13.1.24 ข้อจํากัดการลงทุนข้างต้นจะไม่นํามาบังคับใช้ในกรณีที ปรากฏเหตุตามหัวข้อ “การเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม”
และบริษัทจัดการต้องดําเนินการเพื อเลิกกองทุนตามหัวข้อ “การดําเนินการของบริษัทจัดการเมื อเลิกกองทุนรวม”

สรุปอัตราส่วนการลงทุน : 

1. Total noninvestment grade : ลงทุนไม่เกินร้อยละ 100.00 
2. Noninvestment grade company limit : ลงทุนไม่เกินร้อยละ 25.00 
3. Investment grade company limit : ลงทุนไม่เกินร้อยละ 25 
4. Financial institution company limit : ลงทุนไม่เกินร้อยละ 25 
5. Individual fund limit : ลงทุนไม่เกินร้อยละ 25.00 
6. Total fund limit : ลงทุนไม่เกินร้อยละ 25.00 

3.13.2. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นในต่างประเทศ : 

สําหรับกองทุนที มีการลงทุนหรือเข้าเป็นคู่สัญญาในต่างประเทศ ให้บริษัทจัดการลงทุนหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นเพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุน ตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดดังต่อไปนี เพิ มเติมด้วย ทั งนี อัตราส่วนที คํานวณ
ตามประเภททรัพย์สิน ข้อกําหนดในการคํานวณอัตราส่วน และการดําเนินการเมื อมีเหตุที ทําให้ไม่เป็นไปตาม
อัตราส่วน ให้เป็นไปตามที กําหนดในข้อ 3.13.1. โดยอนุโลม

3.13.2.1 บริษัทจัดการอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินดังต่อไปนี เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม โดยไม่จํากัดอัตราส่วน
(1) เงินฝากในสถาบันการเงินต่างประเทศหรือตราสารหนี ที มีลักษณะคล้ายเงินฝากในต่างประเทศตามข้อ 3.12.2.2 ที มี
วัตถุประสงค์เพื อการดําเนินงาน
(2) ตราสารภาครัฐต่างประเทศตามข้อ 3.12.2.1 (1) ที มีอันดับความน่าเชื อถืออยู่ในสองอันดับแรก หรือสัญญาซื อขายล่วง
หน้าที มีสินค้าเป็นตราสารดังกล่าว
ในกรณีของกองทุนรวมเปิด มูลค่าของตราสารภาครัฐต่างประเทศตามข้อ (2) เมื อรวมกันแล้วต้องไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่า
ตราสารนั นในแต่ละรุ่น เว้นแต่เป็นกองทุนรวมเปิดที มีการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งล่วงหน้าซึ งระบุเวลาแน่นอน
(auto redemption) 

3.13.2.2 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งตราสารภาครัฐต่างประเทศที นอกเหนือจากข้อ 3.13.2.1 (2)หรือสัญญาซื อขาย
ล่วงหน้าที มีสินค้าเป็นตราสารดังกล่าว เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนได้โดยมีมูลค่ารวมกันทั งสิ นเมื อคํานวณเฉพาะผู้ออกหรือผู้
เป็นคู่สัญญารายนั น ไม่เกินร้อยละ 35 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั งนี ให้นับรวมกับอัตราส่วนการลงทุนในประเทศ
ด้วย

ในกรณีของกองทุนรวมเปิด มูลค่าของตราสารภาครัฐต่างประเทศตามวรรคหนึ ง ต้องไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าตราสารนั นใน
แต่ละรุ่น เว้นแต่เป็นกองทุนรวมเปิดที มีการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งล่วงหน้าซึ งระบุเวลาแน่นอน (auto
redemption) 

การคํานวณอัตราส่วนตามวรรคหนึ ง ให้นับตราสารตามวรรคหนึ งและทรัพย์สินทุกประเภทที ผู้ออกหรือผู้เป็นคู่สัญญารายดัง
กล่าวเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญา ซึ งกองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินเหล่านั น
รวมในอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าวด้วย

3.13.2.3 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งเงินฝากในสถาบันการเงินต่างประเทศที มีอันดับความน่าเชื อถืออยู่ในอันดับที 
สามารถลงทุนได้ โดยมีมูลค่ารวมกันทั งสิ นเมื อคํานวณเพาะสถาบันการเงินต่างประเทศรายนั น ไม่เกินร้อยละ 25 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

การคํานวณอัตราส่วนตามวรรคหนึ ง ให้นับมูลค่าของทรัพย์สินที กองทุนลงทุนหรือมีไว้ดังต่อไปนี รวมในอัตราส่วนดังกล่าว
1. ทรัพย์สินตามข้อ 3.13.2.4 วรรคหนึ ง และข้อ3.13.2.7 (1) ที สถาบันการเงินต่างประเทศรายเดียวกันเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู ้
รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญา
2. ทรัพย์สินตามข้อ 3.13.1.3 ข้อ 3.13.2.4 และข้อ 3.13.2.7 (1) ที ธนาคารพาณิชย์ซึ งเป็นสาขาของสถาบันการเงินต่าง
ประเทศรายนั นเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญา
ในกรณีที กองทุนมีเงินฝากตามวรรคหนึ ง หรือวรรคสอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื อการดําเนินงานของกองทุน ให้นับมูลค่าของเงิน
ฝากดังกล่าวรวมในอัตราส่วนตามวรรคหนึ ง

3.13.2.4 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินดังต่อไปนี ที บุคคลใดเป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลัก
หลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญา เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนได้ โดยมีมูลค่ารวมกันทั งสิ นเมื อคํานวณเฉพาะผู้ออก ผู้สั งจ่าย
ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญารายนั น ไม่เกินร้อยละ 25 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั งนี 
ให้นับรวมกับอัตราส่วนการลงทุนในประเทศด้วย
(1) ตราสารแห่งหนี ต่างประเทศตามข้อ 3.12.2.1 
(2) หน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศตามข้อ 3.12.2.1 (3) 
(3) สัญญาซื อขายล่วงหน้า ตามข้อ 3.12.2.3 ที คู่สัญญามีอันดับความน่าเชื อถืออยู่ในอันดับที สามารถลงทุนได ้(investment
grade) 
(4) เงินฝากในสถาบันการเงินต่างประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื อการลงทุน
(5) ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิง ที มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นพันธบัตร หรือหุ้นกู้ที ไม่ใช่หุ้นกู้อนุพันธ์
ตามข้อ 13.2.2.5 ทั งนี เฉพาะที มีอันดับความน่าเชื อถืออยู่ในอันดับที สามารถลงทุนได ้(investment grade)
(6) หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และตราสารของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศ ตามข้อ 13.2.2.6

3.13.2.5 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินที กลุ่มกิจการใดเป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้คํ้า
ประกัน หรือคู่สัญญา เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนได้ โดยมีมูลค่ารวมกันทั งสิ นของกลุ่มกิจการนั นไม่เกินอัตราอย่างใดอย่าง
หนึ งดังต่อไปนี แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า
(1) ร้อยละสามสิบของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน
(2) อัตราที คํานวณได้จากนํ้าหนักของกลุ่มกิจการดังกล่าวในตัวชี วัด (benchmark) ของกองทุนนั นรวมกับร้อยละสิบของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนนั น ทั งนี ตัวชี วัดดังกล่าวต้องเป็นดัชนีหรือองค์ประกอบของดัชนี ที มีการเผยแพร่อย่างกว้างขวาง
และสอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนั น

3.13.2.6 การลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินที บริษัทในกลุ่มกิจการใดเป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย หรือคู่สัญญา เพื อเป็นทรัพย์สินของกอง
ทุน หากทรัพย์สินดังกล่าวเป็นองค์ประกอบที ใช้ในการคํานวณตัวชี วัด (benchmark) ของกองทุนนั น บริษัทจัดการอาจลงทุน
หรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินดังกล่าวโดยมีมูลค่ารวมกันทั งสิ นเมื อคํานวณเฉพาะผู้ออก ผู้สั งจ่าย หรือคู่สัญญารายนั น ไม่เกินอัตราที 
คํานวณได้จากนํ้าหนักของทรัพย์สินดังกล่าวในตัวชี วัดรวมกับร้อยละสิบของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั งนี เฉพาะใน
กรณีที อัตราดังกล่าวสูงกว่าอัตราส่วนที กําหนดไว้ในข้อ 3.13.2.2 ข้อ 3.13.2.4 และข้อ 3.13.2.7 แล้วแต่กรณี

มิให้นําความในข้อ 3.13.2.2 ข้อ 3.13.2.4 และข้อ 3.13.2.7 มาใช้บังคับกับกรณีตามวรรคหนึ ง

3.13.2.7 บริษัทจัดการอาจลงทุน หรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินอื นนอกเหนือจากกรณีที กําหนดไว้ในข้อ 3.13.2.2  3.13.2.3 และข้อ
3.13.2.4 เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมตามอัตราส่วนดังต่อไปนี 
(1) การลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินดังกล่าวซึ งบุคคลใดเป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่
สัญญา ต้องมีมูลค่ารวมกันทั งสิ นเมื อคํานวณเฉพาะผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญา
รายนั น ไม่เกินร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
(2) การลงทุนในหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินตาม (1) เมื อคํานวณรวมทุกบุคคลที เป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง
ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญาแล้วต้องมีมูลค่ารวมกันทั งสิ นไม่เกินร้อยละ15 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

3.13.2.8 ในกรณีของกองทุนรวม ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมลงทุนหรือมีไว้ซึ งเงินฝาก บัตรเงินฝาก ตั วแลกเงิน หรือตั ว
สัญญาใช้เงิน ที ธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ บรรษัทตลาดรอง
สินเชื อที อยู่อาศัย หรือสถาบันการเงินที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น หรือธนาคารต่างประเทศเป็นผู้ออกหรือคู่สัญญา เป็นจํานวน
ที มีมูลค่ารวมโดยเฉลี ยไม่เกิน ร้อยละ 45 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ในรอบระยะเวลาบัญชี หรือในรอบอายุ
ของกองทุนรวมสําหรับกองทุนรวมที มีอายุน้อยกว่า 1 ปีแล้วแต่กรณี โดยให้นับรวมเงินฝากในประเทศและต่างประเทศ ทั งนี 
ไม่ว่ากรณีใด มิให้คํานวณเงินฝากในบัญชีเงินฝากเพื อการดําเนินงานของกองทุนเข้าในอัตราส่วนดังกล่าว
อัตราส่วนตามวรรคหนึ งมิให้นํามาใช้บังคับกับกองทุนรวมที มีการกําหนดอายุโครงการตั งแต่หนึ งปีขึ นไป ทั งนี เฉพาะในระยะ
เวลาหกเดือนก่อนวันครบกําหนดอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม
ในกรณีที เงินฝากหรือตราสารแห่งหนี ที มีลักษณะคล้ายเงินฝากที กองทุนรวมลงทุนในหรือมีไว้เกินอัตราส่วนที กําหนดตามวรรค
หนึ ง ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินดังกล่าวให้มีมูลค่ารวมโดยเฉลี ยไม่เกินร้อยละ 45 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมภายในสามสิบวันนับแต่วันสิ นรอบปีบัญชีนั น ทั งนี ให้คํานวณอัตราส่วนการลงทุนหรือมีไว้ซึ ง
ทรัพย์สินดังกล่าว โดยเฉลี ยตั งแต่วันแรกของรอบปีบัญชีนั นจนถึงวันที ทรัพย์สินนั นมีมูลค่าเป็นไปตามอัตราส่วนดังกล่าว
เมื อบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ปฏิบัติตามวรรคสามแล้ว ให้บริษัทรายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมทราบภายใน
วันทําการถัดจากวันที ทรัพย์สินนั นมีมูลค่ารวมโดยเฉลี ยไม่เกินร้อยละ 45 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม เพื อให้ผู้
ดูแลผล ประโยชน์ของกองทุนรวม ตรวจสอบการปฏิบัติดังกล่าว ทั งนี บริษัทต้องดําเนินการให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน
รวมแจ้งให้สํานักงานทราบภายในห้าวันนับแต่วันที ได้รับรายงานจากบริษัทด้วย
หากบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถปฏิบัติตามวรรคสามได้ สํานักงานอาจสั งให้บริษัทเลิกกองทุนรวมนั น

3.13.2.9 ในกรณีที มีเหตุจําเป็นและสมควร เพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนอันเนื องมาจากปัญหาความผันผวน
(fluctuation) ของตลาดเงินและตลาดทุนในวงกว้างในรอบปีบัญชีใด บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจขอผ่อนผันต่อสํานักงาน
เพื อไม่ต้องนําการลงทุนในหรือมีไว้ซึ งเงินฝาก บัตรเงินฝาก ตั วแลกเงิน หรือตั วสัญญาใช้เงิน ในช่วงเวลาที เกิดความผันผวนดัง
กล่าวมารวมคํานวณอัตราส่วนการลงทุนตามข้อ 3.13.2.8 ได้สําหรับรอบปีบัญชีนั น

3.13.2.10 บริษัทจัดการอาจลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้าที มีคู่สัญญาเป็นศูนย์ซื อขายสัญญาซื อขายล่วงหน้าโดยไม่จํากัด
อัตราส่วนของคู่สัญญา

3.13.2.11 การคํานวณมูลค่าการลงทุนหรือมีไว้ซึ งสัญญาซื อขายล่วงหน้าเพื อการคํานวณอัตราส่วนการลงทุนตามข้อ 3.13.2.2
และข้อ 3.13.2.4 ให้นับมูลค่าที คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งมีหน้าที ต้องชําระตามสัญญาซื อขายล่วงหน้า รวมคํานวณในอัตราส่วนของ
บุคคลที เป็นคู่สัญญาดังกล่าว เว้นแต่กรณีที กองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้ซึ งสัญญานั น ในศูนย์ซื อขายสัญญาซื อขายล่วงหน้า
บริษัทจัดการไม่ต้องคํานวณมูลค่าและอัตราส่วนตามที กําหนดในข้อดังกล่าว

3.13.2.12 ในการคํานวณอัตราส่วนตามข้อ 3.13.2.2 และ ข้อ 3.13.2.4 ให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี รวม
ทั งเงื อนไขตามข้อ 3.13.2.13 ด้วย
(1) ในกรณีที ทรัพย์สินดังกล่าวมีผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกัน บริษัทจัดการจะคํานวณอัตราส่วนที ผู้ออก
ทรัพย์สินหรือผู้ที เป็นคู่สัญญาดังกล่าว หรือคํานวณอัตราส่วนผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกัน แล้วแต่กรณีก็ได้
(2) ในกรณีที ทรัพย์สินมีบุคคลมากกว่าหนึ งรายเป็นผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกัน บริษัทจัดการจะเลือก
คํานวณอัตราส่วนที ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกันรายใดรายหนึ งก็ได้

3.13.2.13 การคํานวณอัตราส่วนที ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกันตามข้อ 3.13.2.12 จะทําได้ต่อเมื อบุคคลดัง
กล่าวได้ทําการรับรองตลอดไป รับอาวัลทั งจํานวน สลักหลังโอนประเภทมีสิทธิไล่เบี ยโดยไม่มีข้อกําหนดลบล้างหรือจํากัด
ความรับผิดของผู้สลักหลัง หรือค้ําประกันต้นเงินและดอกเบี ยเต็มจํานวนแบบไม่มีเงื อนไข

3.13.2.14 ในกรณีที ตราสารแห่งหนี ในขณะที ลงทุนหรือในขณะที ได้มาเป็นทรัพย์สินของกองทุน มีมูลค่าไม่เกินอัตราส่วนที 
กําหนดข้างต้น หากต่อมาตราสารแห่งหนี มีมูลค่าเกินอัตราส่วนดังกล่าวโดยสาเหตุ ถูกปรับลดอันดับความน่าเชื อถือให้บริษัท
ดําเนินการแก้ไขอัตราส่วนให้เป็นไปตามที กําหนดภายใน 30 วันนับแต่วันที มีการประกาศให้ทราบถึงเหตุดังกล่าว เว้นแต่ใน
กรณีที มีเหตุจําเป็นและสมควรโดยได้รับผ่อนผันจากสํานักงาน

3.13.2.15 ในกรณีที ทรัพย์สินในขณะที ลงทุนหรือในขณะที ได้มาเป็นทรัพย์สินของกองทุน มีมูลค่าไม่เกินอัตราส่วนที กําหนด
ข้างต้น หากต่อมามีมูลค่าเกินอัตราส่วนดังกล่าวจากการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น บริษัทจัดการจะยังคงมีไว้ซึ งทรัพย์สินดัง
กล่าวต่อไปก็ได้

ให้บริษัทจัดการจัดทํารายงานโดยระบุชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินตามวรรคหนึ ง และวันที ทรัพย์สินนั น
มีมูลค่าเกินอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดพร้อมสาเหตุ และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ทราบ
ภายในสามวันทําการนับแต่วันที ทรัพย์สินนั นมีมูลค่าเกินอัตราส่วนที กําหนด พร้อมทั งจัดทําสําเนารายงานดังกล่าวไว้ ที บริษัท
จัดการเพื อให้สํานักงานสามารถตรวจสอบได้

3.13.2.16 ในกรณีที ทรัพย์สินในขณะที ลงทุนหรือในขณะที ได้มาเป็นทรัพย์สินของกองทุน มีมูลค่าไม่เกินอัตราส่วนที กําหนด
ข้างต้น หากต่อมามีมูลค่าเกินอัตราส่วนดังกล่าวโดยไม่เข้าลักษณะตาม 3.13.2.8 ข้อ 3.13.2.14 และข้อ 3.13.2.15 และการ
เกินอัตราส่วนดังกล่าวมิได้เกิดจากการลงทุนหรือได้ทรัพย์สินมาเพิ มเติม บริษัทจัดการจะยังคงมีไว้ซึ งทรัพย์สินดังกล่าวต่อไป
ก็ได้

ให้บริษัทจัดการจัดทํารายงานโดยระบุชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินตามวรรคหนึ ง และวันที ทรัพย์สินนั น
มีมูลค่าเกินอัตราส่วนที กําหนดพร้อมสาเหตุ และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ทราบภายในสามวัน
ทําการนับแต่วันที ทรัพย์สินนั นมีมูลค่าเกินอัตราส่วนที กําหนด พร้อมทั งจัดทําสําเนารายงานดังกล่าวไว้ที บริษัทจัดการเพื อให้
สํานักงานสามารถตรวจสอบได้

3.13.2.17 ข้อจํากัดการลงทุนข้างต้นจะไม่นํามาบังคับใช้ในกรณีที ปรากฏเหตุตามหัวข้อ “การเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม”
และบริษัทจัดการต้องดําเนินการเพื อเลิกกองทุนตามหัวข้อ “การดําเนินการของบริษัทจัดการเมื อเลิกกองทุนรวม”

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) : 

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.3. รายละเอียดเพิ มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : 

ไม่มี

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 โทรสาร

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

บริษัทจัดการจะเสนอขายหน่วยลงทุนในระยะเวลาเสนอขายครั งแรกที ระบุไว้ในหนังสือชี ชวน โดยเริ มตั งแต่เวลาเปิดทําการ
ของบริษัทจัดการ หรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ถึงเวลา 15.30 น.

5.2.1 การขอรับหนังสือชี ชวนและเอกสารการจองซื อ
ผู้สนใจจองซื อหน่วยลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี ชวน และ เอกสารการจองซื อได้ที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื อคืน ทุกวัน ระหว่าง เวลาทําการ

5.2.2 วิธีการเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน
ในกรณีที ไม่เคยมีบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน ผู้สนใจลงทุนต้องเปิดบัญชีดังกล่าวก่อน โดยกรอกรายละเอียดในใบคําขอเปิดบัญชีผู้
ถือหน่วยลงทุน และเอกสารที กําหนดอย่างถูกต้องและตามความเป็นจริง พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน ตามที บริษัทจัดการ
กําหนดในการเปิดบัญชีซึ งลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง

ผู้จองซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนต้องรับทราบและยินยอมที จะปฏิบัติตามเงื อนไขที กําหนดในใบคําขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน
และใบคําขอเปลี ยนแปลงข้อมูล รวมทั งเงื อนไขอื น ๆ ที บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะกําหนดต่อไป ซึ งจะติดประกาศไว้ที 
บริษัทจัดการ หรือมีจดหมายเพื อแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ ทั งนี กรณีบริษัทจัดการจะแก้ไขเปลี ยนแปลงวิธีการเปิดบัญชี
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยติดประกาศไว้ที บริษัทจัดการ และสํานักงานของผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื อคืน

5.2.3 เอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชี
1. กรณีบุคคลธรรมดา
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรประจําตัวข้าราชการ หรือสําเนาบัตรประจําตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือสําเนา
หนังสือเดินทางซึ งลงนามรับรองความถูกต้อง

2. กรณีนิติบุคคล
(1) สําเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์
(2) สําเนาหนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับ
(3) ตัวอย่างลายมือชื อผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล และเงื อนไขการลงนาม
(4) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล

ทั งนี เอกสารต่าง ๆ ต้องลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง

5.2.4 วิธีการจองซื อหน่วยลงทุน
เมื อผู้สนใจจองซื อหน่วยลงทุนมีบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน แล้ว สามารถจองซื อหน่วยลงทุนด้วยตนเองที บริษัทจัดการหรือผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ได้ตามราคาเสนอขายหน่วยลงทุนในการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก โดยกรอกใบคําสั งซื อ
หน่วยลงทุนให้ครบถ้วนพร้อมชําระเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุน โดยผู้สั งซื อจะต้องสั งซื อหน่วยลงทุนไม่ตํ่ากว่า 50,000 บาท

5.2.5 การรับชําระ และการเก็บรักษาเงินค่าซื อหน่วยลงทุน
ผู้จองซื ออาจชําระเป็นเงินสด หรือชําระเป็นเช็ค ดราฟต์ หรือวิธีอื นใด โดยการชําระเป็นเช็ค ดราฟต์ หรือวิธีอื นใดผู้จองซื อต้อง
ขีดคร่อมเฉพาะสั งจ่าย “บัญชีจองซื อหน่วยลงทุนของ บลจ.แอสเซท พลัส จํากัด” ซึ งเป็นบัญชีกระแสรายวัน ที เปิดไว้กับ
ธนาคารดังต่อไปนี ซึ งดอกเบี ยรับหรือผลประโยชน์ใดๆ ที ได้รับจากบัญชีจองซื อหน่วยลงทุนข้างต้น บริษัทจัดการจะดําเนินการ
ให้เป็นผลประโยชน์ต่อกองทุน
• ธนาคารกสิกรไทย สาขาราษฎร์บูรณะ
• ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาพระรามที  3
• ธนาคารกรุงเทพ สาขาสาทร
• ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาถนนวิทยุ
บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงเพิ มเติมบัญชีดังกล่าว โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ โดยจะติดประกาศไ
ที ที ทําการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

ทั งนี ในการชําระเงินไม่ว่าด้วยวิธีใด หากมิใช่กรณีที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิดอื นภายใต้การ
จัดการของบริษัทจัดการเพื อจองซื อหน่วยลงทุนของกองทุน บริษัทจัดการต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้ก่อนระยะเวลาเสนอ
ขายครั งแรกจะสิ นสุด

ในกรณีที ผู้จองซื อชําระเป็นเงินสด หรือวิธีอื นใดที สามารถเรียกเก็บเงินได้ทันที ผู้จองซื อสามารถจองซื อได้ภายในเวลา 15.30
น. แต่หากผู้จองซื อชําระเป็นเช็ค ดราฟต์ หรือวิธีอื นใดที ต้องส่งเรียกเก็บเงินและทราบผลในวันทําการถัดไป ผู้จองซื อต้อง
ชําระค่าซื อหน่วยลงทุนภายในเวลา 12.00 น.

การจองซื อหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื อบริษัทจัดการได้รับเงินค่าซื อหน่วยลงทุนครบตามจํานวนเงินที สั งซื อ และได้ทํา
รายการขายหน่วยลงทุนแล้ว เพื อให้บริษัทจัดการจัดสรรหน่วยลงทุน ผู้จองซื อหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกคําสั งจองซื อ
หน่วยลงทุนนั นได้เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

ในกรณีที ผู้จองซื อหน่วยลงทุนชําระเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุนเป็นเช็ค ดราฟต์ หรือวิธีอื นใดซึ งถูกปฏิเสธการจ่ายเงิน บริษัท
จัดการจะดําเนินการยกเลิกรายการจองซื อหน่วยลงทุนนั นและแจ้งให้ผู้จองซื อทราบ
บริษัทจัดการจะนําเงินที ได้รับจากการจองซื อหน่วยลงทุนนี เก็บรักษาไว้ในบัญชีเงินฝากในนาม “บัญชีจองซื อหน่วยลงทุนของ
บลจ. แอสเซท พลัส จํากัด” 

5.2.6 การจัดสรรหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื อโดยคํานวณจากจํานวนเงินที ได้รับชําระหารด้วยมูลค่าที ตราไว้ โดยจํานวน
หน่วยลงทุนที ได้รับจัดสรรจะคํานวณตามหลักสากลเป็นตัวเลขทศนิยม 5 ตําแหน่งแต่ใช้ทศนิยม 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยม
ตําแหน่งที  5 ทิ ง

กรณีที ผู้จองซื อชําระค่าจองซื อหน่วยลงทุนเป็นเช็ค ดราฟต์ ตั วแลกเงิน คําสั งจ่ายเงิน หรือวิธีอื นใด บริษัทจัดการจะจัดสรร
หน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื อหน่วยลงทุน ณ วันที บริษัทจัดการ สามารถเรียกเก็บเงินจากเช็ค ดราฟต์ ตั วแลกเงิน คําสั งจ่ายเงิน
หรือวิธีการอื นใดได้เรียบร้อยแล้ว และวันที บริษัทจัดการได้รับเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุนจะต้องอยู่ระหว่างระยะเวลาเสนอขาย
โดยบริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนตามหลักการ “จองซื อก่อนได้ก่อน” 

ในกรณีที จํานวนเงินที ระบุในใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนไม่ตรงกับจํานวนเงินที บริษัทจัดการได้รับชําระ บริษัทจัดการจะจัดสรร
หน่วยลงทุนให้ตามจํานวนเงินที ได้รับชําระเป็นเกณฑ์
ในกรณีที การจองซื อหน่วยลงทุนนั นมีผลให้จํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินจํานวนหน่วยลงทุนที ได้รับอนุมัติจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนโดยใช้หลักการ “จองซื อก่อนได้ก่อน” ตามคําสั งซื อที สามารถเรียก
เก็บเงินได้ ในกรณีที จองซื อพร้อมกัน และมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรร บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรหน่วยลงทุน
ที เหลืออยู่ให้ผู้จองซื อ ที จองซื อพร้อมกันนั นตามสัดส่วนจํานวนหน่วยลงทุนที ผู้จองซื อแต่ละรายจองซื อเข้ามา (Pro Rata)
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทั งหมดก็ได้โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้
ทราบล่วงหน้า

ในกรณีที บริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการจัดสรรหน่วยลงทุนมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือหน่วย
ลงทุน หรือต่อชื อเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะจัดสรรหรือไม่
จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทั งหมดก็ได้ โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ผู้จองซื อทราบล่วงหน้า

5.2.7 การคืนเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุน
ในกรณีที ผู้จองซื อหน่วยลงทุนในการเสนอขายครั งแรกไม่ได้รับการจัดสรรไม่ว่าทั งหมด หรือบางส่วน และ/หรือในกรณีที 
บริษัทจัดการต้องยุติโครงการจัดการเนื องจากไม่สามารถจําหน่ายให้แก่ประชาชนได้ถึง 35 ราย หรือในกรณีที มีการจัดสรร
หน่วยลงทุนให้แก่บุคคลใด หรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกินกว่าหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด
บริษัทจัดการจะแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันสิ นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุน
ครั งแรก และจะคืนเงินค่าซื อหน่วยลงทุนส่วนที ไม่ได้รับการจัดสรรพร้อมดอกเบี ย (ถ้ามี) ให้ผู้จองซื อตามวิธีการรับเงินค่าขาย
คืนหน่วยลงทุนที ผู้จองซื อระบุไว้ในใบคําขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน ภายใน 1 เดือน นับแต่วันสิ นสุดการเสนอขายหน่วย
ลงทุนครั งแรก หรือนับตั งแต่วันปิดการเสนอขายแล้วแต่กรณี เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ให้ดําเนินการโครงการจัดการต่อไปได้ หากบริษัทจัดการไม่สามารถคืนเงินพร้อมดอกเบี ย (ถ้าม)ี อันเนื องจากความผิด
พลาดของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะชําระดอกเบี ยในอัตราไม่ต่ํากว่าร้อยละเจ็ดครึ งต่อปี นับแต่วันที ครบกําหนดเวลาดัง
กล่าวข้างต้น ถึงวันที บริษัทจัดการชําระเงินค่าจองซื อคืนจนครบถ้วน

5.2.8 เงื อนไขการขายหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะปฏิเสธคําสั งซื อหากผู้ลงทุนไม่ใช่ "ผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย"

บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนภายในประเทศไทย และมีวัตถุประสงค์ที จะไม่เสนอขาย
หน่วยลงทุนของกองทุนกับหรือเพื อประโยชน์ของประเทศสหรัฐอเมริกา พลเมืองสหรัฐอเมริกา รวมถึงผู้ที มีหนังสือเดินทางของ
ประเทศสหรัฐอเมริกาหรือผู้ที มีถิ นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา หรือบุคคลซึ งโดยปกติมีถิ นที อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกอง
ทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าวและบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนซึ งจัดให้มีขึ นและดําเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา บริษัทจัดการจึงขอ
สงวนสิทธิที จะปฏิเสธหรือระงับการสั งซื อ การจัดสรร และ/หรือการโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมสําหรับผู้
ลงทุนที เป็นบุคคลอเมริกัน (US person) ดังที กล่าวมาข้างต้น เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก

ในการชําระค่าซื อหน่วยลงทุน หากมิใช่กรณีที ผู้จองซื อหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอื นที จัดตั งโดยบริษัท
จัดการเพื อจองซื อหน่วยลงทุนของกองทุนนี ผู้จองซื อจะต้องชําระค่าซื อหน่วยลงทุนด้วยเงินจนเต็มมูลค่า จะหักกลบลบหนี กับ
บริษัทจัดการไม่ได้

การจองซื อหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื อบริษัทจัดการได้รับเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวนและได้ทํารายการขายหน่วย
ลงทุนแล้ว เพื อให้บริษัทจัดการจัดสรรหน่วยลงทุนและผู้จองซื อจะไม่สามารถยกเลิกคําสั งจองซื อหน่วยลงทุนนั นได้ เว้นแต่ จะ
ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธการจองซื อตามคําสั งจองซื อหน่วยลงทุน ในกรณีที บริษัทจัดการได้
พิจารณาแล้วว่าการจองซื อในกรณีดังกล่าวมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรือต่อชื อเสียง
หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ

สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ นหลังจากนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการจองซื อหน่วยลงทุนของผู้จองซื อ
หน่วยลงทุนแล้วเท่านั น

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

 

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

บริษัทจัดการจะเสนอขายหน่วยลงทุนระหว่างการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกเท่านั น โดยจะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนภาย
หลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก

7. การรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

7.1. ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 บริษัทจัดการ

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.3. วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 รับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.4.1 บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติดังนี 

1. บริษัทจัดการจะรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติไม่เกินปีละ 4 ครั ง โดยบริษัทจัดการจะแจ้งกําหนดวันทําการรับซื อคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบทางไปรษณีย์ ภายใน 30 วันนับตั งแต่วันถัดจากวันจดทะเบียนกองทรัพย์สิน
เป็นกองทุนรวม

ทั งนี บริษัทจัดการจะรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายที มีชื อปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วย
ลงทุน ณ เวลา 8.00 น. ของวันที บริษัทจัดการกําหนดให้มีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

ในการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ บริษัทจัดการมีนโยบายที จะรับซื อคืนเป็นจํานวนเงินที จัดสรรจากเงินสดรับที ได้จาก
ดอกเบี ย และ/หรือกําไรจากเงินลงทุนของตราสารแห่งหนี หรือหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นที กองทุนลงทุน หลังหักค่าใช้จ่าย
ของกองทุน (ถ้ามี) โดยจะจัดสรรเป็นจํานวนเงินที เท่าๆ กันสําหรับแต่ละหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน กรณีที กองทุนได้รับผลกระทบจากการได้รับชําระเงิน
ตามตราสารหนี หรือหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นที กองทุนลงทุนไว้ แตกต่างไปจากเงื อนไขที กําหนด โดยบริษัทจะประกาศใ
ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบในเวปไซต์ของบริษัทจัดการ

2. สําหรับการรับซื อคืนหน่วยลงทุนงวดสุดท้าย บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติที เหลือทั งหมดของผู้
ถือหน่วยลงทุนทุกราย ณ วันครบอายุโครงการ

7.4.2  การจัดสรรเงินให้แก่ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุน
ยกเว้นในกรณีตามข้อ “การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน” หรือ “การไม่ขายหรือไม่
รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน” หรือ “การหยุดรับซื อคืนหน่วยลงทุน” บริษัทจัดการจะจัดสรร
เงินให้แก่ ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยคํานวณจากราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ณ สิ นวันที บริษัทจัดการดําเนินการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติ หากวันดังกล่าวตรงกับวันหยุดจะเลื อนเป็นวันทําการถัดไป

บริษัทจัดการจะคํานวณจํานวนหน่วยลงทุนที จะรับซื อคืนอัตโนมัติ โดยหารจํานวนเงินที จะรับซื อคืนด้วยราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการรับซื อคืนนั น ทั งนี จํานวนหน่วยลงทุนที คํานวณได้จะเป็นตัวเลขทศนิยม 4 ตําแหน่ง โดยตัด
ทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง

บริษัทจัดการจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในทะเบียนหน่วยลงทุน ในวันทําการถัดจากวันทําการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนจํานวนนั น

7.4.3 การชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน ภายใน 5 วันทําการ นับตั งแต่วันถัดจากวัน
ที ทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ในการชําระเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนให้
แก่ ผู้ถือหน่วยลงทุนตามวิธีการที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในใบคําขอเปิดบัญชี ผู้ถือหน่วยลงทุน หรือใบคําสั งขายคืนหน่วย
ลงทุน

7.4.4  เงื อนไขในการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ตกลงสั งขายคืนหน่วยลงทุน และยินยอมให้บริษัทจัดการรับซื อหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
ตามกําหนดเวลาที บริษัทจัดการกําหนด

นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก้ผู้ถือหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ ภายใน 5 วันทําการ
นับตั งแต่วันถัดจากวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมติั

การสั งขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื อบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ได้รับคําสั งขายคืนหน่วย
ลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุน และได้ทํารายการรับซื อคืนหน่วยลงทุนแล้ว

บริษัทจัดการจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในทะเบียนหน่วยลงทุนในวันทําการถัดจากวันทําการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนจํานวนนั น

7.5. ระยะเวลาในการรับซื อคืน :  ไม่เกินปีละ 4 ครั งตามที บริษัทจัดการกําหนด

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน : 

1) บริษัทจัดการจะรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติไม่เกินปีละ 4 ครั ง โดยบริษัทจัดการจะแจ้งวันที จะดําเนินการรับซื อคืน
หน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบทางไปรษณีย์ ภายใน 30 วันนับตั งแต่วันถัดจากวันจดทะเบียนกองทรัพย์สิน
เป็นกองทุนรวม
2) สําหรับการรับซื อคืนหน่วยลงทุนงวดสุดท้าย บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติที เหลือทั งหมด
ของผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย ณ วันครบอายุโครงการ

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.9. รายละเอียดเพิ มเติม : 

8. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

8.1. ช่องทางการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

 บริษัทจัดการ

8.2. รายละเอียดการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการที บริษัทจัดการ
กําหนดให้สามารถสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ เข้ากองทุนนี ระหว่างการเสนอขายครั งแรก
การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนดังกล่าวหมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนหนึ ง (กองทุนต้นทาง) เพื อซื อหน่วยลงทุนของ
อีกกองทุนหนึ ง (กองทุนปลายทาง) โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนจาก กองทุนต้นทางซึ งได้หัก
ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เพื อไปชําระค่าซื อหน่วยลงทุนกองทุนปลายทาง ในกรณีที กองทุนต้นทางใดมี
การคิดค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามระยะเวลาการถือหน่วยลงทุน การคํานวณหน่วยลงทุนที จะขายคืนจาก
กองทุนต้นทาง จะใช้เกณฑ์การคํานวณโดยระบบ “เข้าก่อน ออกก่อน (FIFO)”

9. การชําระค่ารับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน : 

กรณีบริษัทจัดการไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน และจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื นแทน บริษัทจัดการจะกําหนดขั นตอนการดําเนินการต่อไป โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานก่อน และไม่
ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ โดยขั นตอนที กําหนดดังกล่าวต้องสามารถปฏิบัติได้จริง และเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมทุกราย และบริษัทจัดการจะต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วัน

10. การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิด
ไว้แล้วได้ ในกรณีดังต่อไปนี 
(1) บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที เข้าเหตุดังต่อไปนี โดยได้รับ
ความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(ก) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล หรือ
(ข) มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าวอยู่
นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม
(2) มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้ว แต่ในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการยังไม่ได้ชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุน บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลใน
รายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาโดยราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องนั นต่างจากราคารับซื อ
คืนหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไปและคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ถูกต้อง
(3) ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการกองทุนรวมพบว่า ราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุนไม่ถูกต้องและผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
โดยราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องนั นต่างจากราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป และคิดเป็น
อัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ถูกต้อง
การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามข้อ (1) (2)หรือ (3) บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 
(1) เลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนได้ไม่เกินสิบวันทําการนับแต่วันที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนนั น เว้นแต่ได้รับ
การผ่อนผันจากสํานักงาน
(2) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื อนกําหนดการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน
ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบเรื องดังกล่าวด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน
(3) แจ้งการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน พร้อมทั งจัดส่งรายงานที แสดงเหตุผลของการเลื อน และหลักฐานการได้รับความเห็น
ชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ (1) หรือการรับรองข้อมูลของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ (2) ต่อสํานักงานโดยพลัน ทั งนี 
บริษัทจัดการกองทุนรวมจะมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดําเนินการแทนก็ได้
(4) ในระหว่างการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าว ให้บริษัท
จัดการกองทุนรวมรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั น โดยต้องชําระค่าขายคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามลําดับวันที ส่งคําสั งขายคืนก่อน
หลัง

11. การไม่ขายไม่รับซื อคืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง : 

1. บริษัทจัดการจะไม่ขายหรือไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้ว หรือจะหยุดรับคําสั งซื อหรือ
คําสั งขายคืนหน่วยลงทุนได้ เฉพาะในกรณีที กําหนดไว้ ซึ งไม่เกินกรณีดังต่อไปนี 
(1) ตลาดหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิดทําการซื อขายได้ตามปกติ
(2) บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีดังต่อไปนี โดยได้รับความเห็น
ชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(ก) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล
(ข) ไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม หรือ
(ค) มีเหตุจําเป็นอื นใดเพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
ทั งนี การไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้ว หรือการหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนตาม
(ก) (ข) หรือ (ค) ให้กระทําได้ไม่เกินหนึ งวันทําการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน
(3) กองทุนรวมได้ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี เกิดขึ น ซึ งก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อกองทุนรวมอย่างมีนัยสําคัญ
(ก) ตลาดซื อขายหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิดทําการซื อขายได้ตามปกติ ทั งนี เฉพาะในกรณีที กองทุนรวม
ลงทุนในหลักทรัพย์ที ซื อขายในตลาดซื อขายหลักทรัพย์แห่งนั นเกินกว่าร้อยละสิบของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
(ข) มีเหตุการณ์ที ทําให้ไม่สามารถแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และทําให้ไม่สามารถโอนเงินออกจากประเทศ
หรือรับโอนเงินจากต่างประเทศได้ตามปกติ หรือ
(ค) มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าวอยู่
เหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม และผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว
(4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหน่วยลงทุนที รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุน แก่ผู้ลงทุน
เฉพาะราย เนื องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังต่อไปนี 
(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั น ๆ มีส่วนเกี ยวข้องกับการกระทําดังต่อไปนี 
1. การกระทําที เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไม่
ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
2. การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือ
3. การกระทําที เป็นการปฏิบัติตามคําสั งเกี ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน โดยบุคคลผู้มีอํานาจตามกฎหมาย
(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื อทราบข้อเท็จจริงเกี ยวกับลูกค้าได้ในสาระ
สําคัญ

2. เมื อปรากฏเหตุตามข้อ 1 และบริษัทจัดการกองทุนรวมประสงค์จะไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อ
หรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมปฏิบัติดังต่อไปนี 
(1) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุน
โดยพลัน และหากเป็นเหตุตาม ข้อ 1(1) (2) หรือ (3) ให้เปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการ
หยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลันด้วย
(2) รายงานการไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือการหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนพร้อมทั งแสดง
เหตุผล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทุนรวมเปิดนั นให้สํานักงานทราบโดยพลัน
(3) ในกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนหรือหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
ตามข้อ 1(1) (2) และ (3) เกินหนึ งวันทําการให้บริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการดังต่อไปนี ก่อนการเปิดรับคําสั งซื อหรือคํา
สั งขายคืนหน่วยลงทุน
(ก) รายงานการเปิดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนรวมเปิด ณ วันทําการ
สุดท้ายก่อนวันรายงานนั นให้สํานักงานทราบภายในวันทําการก่อนวันเปิดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
(ข) แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเปิดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน
ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการเปิดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนด้วย
วิธีการใด ๆ โดยพลัน

3. บริษัทจัดการจะหยุดการขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้วหรือหยุดรับคําสั งซื อ
หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง โดยราคาขายหน่วย
ลงทุนที ไม่ถูกต้องนั นต่างจากราคาขายหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไปและคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของ
ราคาขายหน่วยลงทุนที ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงาน
การชดเชยราคา ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการ
หยุดขายหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการหยุดรับคําสั งซื อหน่วย
ลงทุนด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน

12. การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

เพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือในกรณีที มีความจําเป็นเพื อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของ
ประเทศ หรือเพื อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศให้บริษัทจัดการหยุด
รับคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดได้เป็นการชั วคราวตามระยะเวลาที เห็นสมควร แต่
รวมแล้วต้องไม่เกิน 20 วันทําการติดต่อกัน เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ขยายระยะเวลาหยุด
รับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกไปได้

13. เงือนไขและข้อจํากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะปฏิเสธคําสั งโอนหน่วยลงทุนหากผู้ลงทุนไม่ใช่ "ผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย" 

บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนภายในประเทศไทย และมีวัตถุประสงค์ที จะไม่เสนอขาย
หน่วยลงทุนของกองทุนกับหรือเพื อประโยชน์ของประเทศสหรัฐอเมริกา พลเมืองสหรัฐอเมริกา รวมถึงผู้ที มีหนังสือเดินทางของ
ประเทศสหรัฐอเมริกาหรือผู้ที มีถิ นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา หรือบุคคลซึ งโดยปกติมีถิ นที อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกอง
ทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าวและบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนซึ งจัดให้มีขึ นและดําเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา บริษัทจัดการจึงขอ
สงวนสิทธิที จะปฏิเสธหรือระงับการสั งซื อ การจัดสรร และ/หรือการโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมสําหรับผู้ลงทุน
ที เป็นบุคคลอเมริกัน (US person) ดังที กล่าวมาข้างต้น เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะไม่จัดสรร และ/หรือปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุนที จะทําให้การถือหน่วยลงทุนเกินข้อจํากัดการถือ
หน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและ
หน้าที ของบริษัทจัดการ

ข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน
ในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัทจัดการมีข้อยกเว้นได้ในกรณีดังต่อไปนี 

(1)  กรณียกเว้นให้ถือหน่วยลงทุนได้โดยไม่จํากัดสัดส่วนสําหรับผู้ถือหน่วยลงทุนดังต่อไปนี 

(ก)  กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ

(ข)  กองทุนประกันสังคม

(ค)  กองทุนการออมแห่งชาติ

(ง)  กองทุนบําเหน็จบํานาญแห่งชาติ

(จ)  กองทุนสํารองเลี ยงชีพ

(ฉ)  กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป

(ช)  กองทุนต่างประเทศที มีลักษณะตาม (ก) ถึง (ฉ)

(ซ)  กองทุนอื นใดที มีลักษณะทํานองเดียวกับกองทุนตาม (ก) ถึง (ฉ)

(ฌ)  นิติบุคคลที จัดตั งขึ นตามกฎหมายไทยนอกเหนือจาก  (ก)  ถึง  (ฉ)  ซึ งไม่อยู่ภายใต้บังคับต้องเสียภาษีเงินไ
นิติบุคคล เช่น ธนาคารออมสิน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มูลนิธิ หรือวัด เป็นต้น

(ญ) บุคคลอื นที ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงานเมื อมีเหตุจําเป็นและสมควร

(2) กรณียกเว้นให้โดยผ่อนคลายสัดส่วนการถือหน่วยลงทุน หรือเมื อเป็นไปตามเงื อนไข ซึ งได้แก่กรณีดังต่อไปนี 

(ก)  กรณีที เป็นการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมอีทีเอฟโดยผู้ลงทุนรายใหญ่และผู้ดูแลสภาพคล่องที ได้รับการแต่ง
ตั งจากบริษัทจัดการ อาจถือหน่วยลงทุนได้โดยไม่จํากัดสัดส่วน ทั งนี เฉพาะในช่วงระยะเวลาตั งแต่วันจดทะเบียน
กองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมจนถึงวันที ครบกําหนดหนึ งปีนับแต่วันที เริ มซื อขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟ
ดังกล่าวในตลาดรอง

(ข)  กรณีของกองทุนรวมที มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนตามอัตราผลประโยชน์ตอบแทนที ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับ
จากการลงทุนในหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจถือหน่วยลงทุนเกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะ
กรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัท
จัดการได้ไม่เกินสัดส่วนที ระบุไว้ในโครงการ ทั งนี เมื อได้รับการผ่อนผันจากสํานักงานตามเหตุจําเป็นและสมควร

(ค)   กรณีที มีเหตุจําเป็นและสมควรอื นใด ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจถือหน่วยลงทุนเกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนตาม
ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและ
หน้าที ของบริษัทจัดการได้แต่ไม่เกินร้อยละห้าสิบของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด โดยได้รับการ
ผ่อนผันจากสํานักงาน ทั งนี ในการผ่อนผันดังกล่าว ให้สํานักงานพิจารณาถึงประโยชน์โดยรวมของผู้ถือหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมดังกล่าวเป็นสําคัญ

14. การจ่ายเงินปันผล : 

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่าย

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : 

14.3. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที ประมาณการได้ที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด) : 

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) : 
ประมาณการค่าธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่าใช้จ่ายทั งหมดข้างต้น ไม่เกินร้อยละ 4.00 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิถัวเฉลี ย (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ ม) 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนทั งหมดไม่เกินร้อยละ 4.00 ต่อปีของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิถัวเฉลี ย (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ ม)

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวม : 

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
อัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วันที คํานวณ *

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
อัตราไม่เกินร้อยละ 0.07 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วันที คํานวณ *

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
อัตราไม่เกินร้อยละ 1.50 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วันที คํานวณ *

15.2.4. ค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการลงทุน : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่าย : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
(1) ค่าใช้จ่ายเพื อวัตถุประสงค์ในการเสนอขายครั งแรกจะจ่ายตามจํานวนที จ่ายจริง โดยทางบัญชีจะตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ของกองทุนเฉลี ยเท่ากันทุกวัน ตลอดอายุโครงการ ได้แก่
(ก) ค่าใช้จ่ายในการจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ การจัดอบรมเผยแพร่ความรู้ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด การส่งเสริมการขาย
ตลอดจนการสัมมนาแนะนํากองทุน ตามที จ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 0.50 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ
(ข) ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที เกี ยวข้องในการจัดตั งกองทุน และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามกฎหมาย
ก.ล.ต.
(2) ค่าใช้จ่ายเพื อการดําเนินงานของกองทุนที เรียกเก็บตามจํานวนที จ่ายจริง โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาตัดจ่ายทั งจํานวน
หรือทยอยตัดจ่ายตามระยะเวลาการใช้งานของค่าใช้จ่ายนั น ได้แก่
(ก) ค่าใช้จ่ายในการจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าสื อโฆษณาประชาสัมพันธ์ การจัดอบรมเผยแพร่ความรู้ ค่าใช้จ่ายด้านการ
ตลาด การส่งเสริมการขายตลอดจนการสัมมนาแนะนํากองทุน ตามที จ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 0.50 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุน
(ข) ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี ค่าที ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามคําสั ง หรือตามกฎหมาย หรือ
ประกาศของสมาคม
(ค) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์และจัดส่งใบแจ้งผลการจัดสรรหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการจัดทําและจัดพิมพ์ ใบคําขอเปิดบัญชี ผู้ถือ
หน่วยลงทุน ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน ใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน เอกสารที เกี ยวข้อง ค่าจัดทําจัดพิมพ์ และจัดส่งหนังสือบอก
กล่าวรายงานต่าง ๆ สาส์นถึงผู้ถือหน่วยลงทุน
(ง) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งเอกสารที เกี ยวกับการแก้ไขเปลี ยนแปลงโครงการ ค่าใช้จ่ายในการลงประกาศในหนังสือพิมพ์
การจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามกฎหมาย ก.ล.ต.
(จ) ค่าจัดทํา ค่าพิมพ์และจัดส่งหนังสือชี ชวนและรายงานประจําปีถึงผู้ถือหน่วยลงทุน
(ฉ) ค่าแปลเอกสารที เกี ยวกับการดําเนินงานของกองทุนเป็นภาษาต่างประเทศ
(ช) ค่าเอกสารทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าเอกสารการลงบัญชีกองทุน
(ซ) ค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) ในการดําเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติหน้าที หรือเรียกค่าสินไหม
ทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการเพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายเพื อรักษาสิทธิของกองทุน ค่าใช้จ่ายในการติดตามหนี ของกองทุน
(ฌ) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระหนี เป็นทรัพย์สินอื นแทนการชําระหนี ด้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนี 
ค่าธรรมเนียมศาล ค่าธรรมเนียมทนายความ ค่าใช้จ่ายในด้านนิติกรรม ค่าประเมินราคา ค่าจดจํานอง ค่าปลดจํานอง ค่าจัด
พิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่าย หรือค่าธรรมเนียมอื นใดที เกี ยวข้องกับทางราชการ ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการรับชําระหนี เป็นทรัพย์สิน
อื นแทนการชําระหนี ด้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนี ค่าใช้จ่ายด้านภาษี ค่าทําประกันภัยดูแล และเก็บรักษาตลอดจน ค่าใช้จ่าย
ในการจําหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สินดังกล่าว
(ญ) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
(ฎ) ค่าธรรมเนียมธนาคารต่าง ๆ ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าประกาศในหนังสือพิมพ์ ค่า
ไปรษณียากรสําหรับหนังสือโต้ตอบกับผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าพาหนะ ค่าใช้จ่ายในการสื อสารโต้ตอบโดยวิธีอื นที มิใช่ทาง
ไปรษณีย์
(ฏ) ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการชําระบัญชีและเลิกกองทุน
(ฐ) ค่าใช้จ่ายที เกิดขึ นจากการติดตามทวงถาม หรือการดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใด ของกองทุนรวม
การคิดค่าใช้จ่ายตาม (1) และ (2) จะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที กําหนดโดยสมาคมนักบัญชี และผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
แห่งประเทศไทย
(3) ค่าธรรมเนียมที เกี ยวกับการซื อหลักทรัพย์ ซึ งจะรวมอยู่ในต้นทุนของค่าซื อหลักทรัพย์เมื อมีการซื อหลักทรัพย์และค่า
ธรรมเนียมที เกี ยวกับการขายหลักทรัพย์จะถูกหักจากค่าขายหลักทรัพย์เมื อมีการขายหลักทรัพย์ ได้แก่
(ก) ค่าอากรแสตมป์
(ข) ค่าธรรมเนียมหรือค่านายหน้าการซื อขายหลักทรัพย์
(ค) ค่าใช้จ่ายอื น ๆ (ถ้ามี) 
(4) ค่าใช้จ่ายที อาจเกิดขึ นจากการลงทุนในต่างประเทศ เช่น ค่าธรรมเนียมการทํารายการซื อ ขาย รับมอบ ส่งมอบทรัพย์สิน
ในต่างประเทศ (Transaction Fee) อากรแสตมป์ และภาษีต่างๆที เกี ยวข้อง ค่าใช้จ่าย หรือค่าธรรมเนียมที ต้องจ่ายตามข้อ
กําหนด หรือกฎหมายของประเทศที กองทุนไปลงทุน ตลอดจนค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้องกับการติดต่อประสานงานกับผู้จัดการ
กองทุนในต่างประเทศ เช่น ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าโทรสารทางไกล เป็นต้น (ถ้ามี) ตามที จ่ายจริง
(5) ค่าใช้จ่ายเกี ยวกับการเก็บรักษาทรัพย์สินในต่างประเทศ (ถ้ามี) นอกเหนือจาก ”ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี”
ตามที จ่ายจริง โดยจะไม่เกินร้อยละ 0.15 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
(6) ค่าใช้จ่ายในการประกันความเสี ยงจากอัตราแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศ หรืออัตราดอกเบี ย (ถ้าม)ี ตามที จ่ายจริง
(7) ใช้จ่ายที เกิดจากการผิดนัดชําระราคา (Failed Trade) 
(8) ค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้อง กับการจัดการกองทุนซึ งมิได้ระบุไว้ในข้อ 23.2 (ถ้ามี) โดยบริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากกองทุนตาม
จํานวนเงินและเวลาที เกิดค่าใช้จ่ายนั นจริง ทั งนี การเรียกเก็บค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะไม่เกินร้อยละ 0.01 ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนโดยบริษัทจัดการจะเป็นผู้รับผิดชอบส่วนที เกินกว่าอัตราที กําหนด

ในกรณีที มีค่าใช้จ่ายตามข้อ (8) บริษัทจัดการจะเปิดเผยแยกเป็นรายการอย่างชัดเจนในหนังสือชี ชวนฉบับข้อมูลสําคัญที ผ ู ้
ลงทุนควรทราบและในรายงานประจําปี ซึ งบริษัทจัดการ จัดทําเมื อสิ นรอบระยะเวลาบัญชีแต่ละปี

ค่าใช้จ่ายตามข้อ (1) และข้อ (2) จะถูกเปิดเผยเป็นยอดรวมของค่าใช้จ่าย ปรากฎในรายการค่าใช้จ่าย การดําเนินงานในงบ
กําไรขาดทุน ของกองทุนซึ งเป็นส่วนหนึ งของรายงานประจําปี

ทั งนี ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั งหมดของกองทุนจะบวกด้วยภาษีมูลค่าเพิ มและภาษีอื นใดในทํานองเดียวกัน

อย่างไรก็ตาม หากมีการเปลี ยนแปลงเกี ยวกับภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดในทํานองเดียวกัน บริษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงการรับรู้ภาษีต่าง ๆ ดังกล่าวโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

15.3. ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Frontend Fee) : มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ไม่เกินร้อยละ 1 ของมูลค่าหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจเก็บค่าธรรมเนียมการขายจากผู้สั งซื อหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มใน
อัตราที ไม่เท่ากัน

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (Backend Fee) : ไม่มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 

15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) : มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
คิดเช่นเดียวกับการคิดค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน โดยอาจคิดค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนแต่ละกลุ่มมนอัตราที ไม่เท่ากัน

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ในอัตรา 50 บาท ต่อรายการ โดยผู้โอนจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวในวันที ยื นคําขอโอนหน่วยลงทุน

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนขอให้บริษัทจัดการออกใบหน่วยลงทุน ทั งนี ภายใต้เงื อนไขข้อ 14.2 หรือขอให้ออกเอกสารแสดงสิทธิ
แทนฉบับเดิมที สูญหาย บริษัทจัดการจะคิดค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนในอัตรา 50 บาท ต่อ 1
ฉบับ

15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
1. ค่าธรรมเนียมการทํารายการซื อขายหน่วยลงทุนตามอัตราที ธนาคารพาณิชย์กําหนด (ถ้ามี)
2. ค่าธรรมเนียมการโอนเงินเพื อซื อหน่วยลงทุนหรือการโอนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือค่าธรรมเนียมการหักเงินจากบัญชีผู้
ซื อหน่วยลงทุน ตามอัตราที ธนาคารพาณิชย์กําหนด (ถ้ามี)
บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าใช้จ่ายอื นๆจากผู้ถือหน่วยลงทุนที ขอให้บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนดําเนินการให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือจากกรณีปกติ ที บริษัทจัดการดําเนินการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย เช่น ค่าใช้จ่ายในการจด
แจ้งจํานํากับนายทะเบียน ค่าแก้ไขเปลี ยนแปลงข้อมูลในทะเบียน เป็นต้น ทั งนี บริษัทจัดการจะคิดค่าธรรมเนียมการดําเนิน
การให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นกรณีพิเศษ ในอัตราไม่เกิน 75 บาท ต่อ 1 รายการ

15.4. วิธีการคํานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม : 

* บริษัทจัดการจะคํานวณค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วย
ลงทุน ทุกวันที มีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิโดยใช้มูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่า
ธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วันที คํานวณ นั นเป็น
ฐานในการคํานวณค่าธรรมเนียม โดยค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะบวกด้วยภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื นใดใน
ทํานองเดียวกัน (ถ้ามี) และบริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการ, ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน เป็นราย
3 เดือน และค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ เป็นรายเดือน

ทั งนี การตัดค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที กําหนดโดยสมาคมบริษัทนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
แห่งประเทศไทยและหากมีการเปลี ยนแปลงเกี ยวกับภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื นใดในทํานองเดียวกัน บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงการรับรู้ภาษีต่าง ๆ ดังกล่าวโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

15.5. การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย : 

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายโดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ โดยบริษัทจะ
ดําเนินการดังต่อไปนี 

1. กรณีเพิ มอัตราค่าธรรมเนียม หรืออัตราค่าใช้จ่ายที บริษัทจัดการได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนและหรือจากกองทุน บริษัท
จัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วันโดยจะติดประกาศที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการและ
ที ทําการทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับเป็นเวลา 3
วันติดต่อกัน ทั งนี การเพิ มอัตราค่าธรรมเนียมหรืออัตราค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะต้องไม่เกินร้อยละ 5 ของอัตราค่าธรรมเนียมหรือ
อัตราค่าใช้จ่ายภายในรอบระยะเวลา 1 ปี

2. กรณีที บริษัทจัดการจะลดค่าธรรมเนียมหรืออัตราค่าใช้จ่าย บริษัทจัดการจะปิดประกาศไว้ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ
และที ทําการทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ทั งนี การเปลี ยนแปลงดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการต้องแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับตั งแต่
วันเปลี ยนแปลง กรณีที สมาคม คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือหน่วยงานที เกี ยวข้องมีการ
เปลี ยนแปลงหลักเกณฑ์ในการตัดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมตามที ระบุเป็นอย่างอื นในอนาคต บริษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงวิธีการตัดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ที บังคับใช้ใหม่ โดยถือว่าได้รับมติจากผู้
ถือหน่วยลงทุนแล้ว

15.6. หมายเหตุ : 

16. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.1. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน : ในประเทศ

16.2. เงื อนไขพิเศษ : 

1. บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกําหนด
ทั งนี กรณีที กองทุนมีการลงทุนในทรัพย์สินต่างประเทศบริษัทจัดการจะใช้อัตราแลกเปลี ยนที เหมาะสม ภายใต้ความเห็นชอบ
ของผู้ดูแลผลประโยชน์ ซึ งเป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือประกาศของสมาคมบริษัทจัดการลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคํานวณ
ทรัพย์สินสุทธิส่วนที ลงทุนในต่างประเทศ
2. บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี 
(2.1) คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการ
(2.2) คํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ทั งนี ให้ใช้มูลค่าหน่วย
ลงทุนของสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาดังกล่าว
(2.3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังต่อไปนี 
(ก) วันทําการก่อนวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศภายในวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด
(ข) วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศภายในวันทําการถัดไป
(ค) วันทําการสุดท้ายของแต่ละเดือน โดยให้ประกาศภายในวันทําการถัดไป ทั งนี เฉพาะในกรณีที กองทุนรวมกําหนดวัน
ทําการซื อขายหน่วยลงทุนแต่ละครั งห่างกันยาวกว่าหนึ งเดือน
(ง) วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล โดยให้ประกาศภายในวันทําการถัดไป
ความใน (ก) มิให้นํามาใช้บังคับกับกองทุนรวมเปิดที ซื อขายหน่วยลงทุนทุกวันทําการ และกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภท
สถาบัน
(4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศ
ภายในวันทําการถัดไป
การประกาศมูลค่าและราคาตามวรรคหนึ ง (3) และ (4) ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมปฏิบัติดังต่อไปนี 
(1) ใช้ตัวเลขทศนิยมตามที กําหนดไว้ในข้อ 3. และต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(2) ดําเนินการด้วยวิธีการใด ๆ เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที เหมาะสม เช่น การประกาศทางหนังสือพิมพ์
หรือการประกาศทางเว็บไซต์ เป็นต้น และภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้ และ
(3) จัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวม และสถานที ทุกแห่งที ผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซื อคืนหน่วยลงทุนใช้ซื อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการกองทุนรวม
จะจัดให้มีข้อมูลดังกล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้

ในกรณีที มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดไม่ถูกต้อง บริษัทจัดการจะดําเนิน
การตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศกําหนด

3. การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือจํานวนหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมเปิด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
(3.1) คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยม ตามหลัก
สากล
(3.2) คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลัก
สากล สําหรับมูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณ ราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมตําแหน่ง
ที  4 ขึ น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตําแหน่ง
ที  5 ทิ ง
(3.3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (3.2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหน่ง โดยตัดทศนิยม
ตําแหน่งที  5 ทิ ง และประกาศราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ตามที คํานวณได้ใน (3.2) 
(3.4) คํานวณจํานวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล แต่จะ ใช ้
ผลลัพธ์เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตําแหน่ง โดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
ในกรณีที มีผลประโยชน์เกิดขึ นจากการคํานวณตาม (3.1) ถึง (3.4) บริษัทจัดการจะนําผลประโยชน์นั นรวมเข้าเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนรวมเปิด

16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : 

ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการที www.assetfund.co.th
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะประกาศ โดยช่องทางอื นใดที เหมาะสม โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
และบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน

16.4. หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

1.ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องน้อยกว่าหนึ งสตางค์ หรือต่างจากราคาหน่วยลงทุน
ที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป แต่ไม่ถึงร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง บริษัทจัดการจะจัดทําและส่งรายงานให้
ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบถึงความผิดพลาดภายใน 7 วันทําการนับแต่วันที พบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และจัดให้มีสําเนา
รายงานดังกล่าวไว้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการเพื อให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้ โดยรายงานดัง
กล่าวจะมีรายการอย่างน้อย ดังต่อไปนี 
(1) ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง
(2) ราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง
(3) สาเหตุที ทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
(4) มาตรการป้องกันเพื อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง ทั งนี เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจาก
ปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือ
ศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง
ในกรณีที เหตุของความผิดพลาดซึ งทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามวรรคหนึ งมีผลต่อเนื องต่อการคํานวณราคาหน่วย
ลงทุนครั งต่อไป เช่น การกําหนดอัตราดอกเบี ยผิดพลาด เป็นต้น บริษัทจัดการจะแก้ไขราคาหน่วยลงทุนให้ถูกต้องนับแต่วันที 
บริษัทจัดการพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องด้วย

2.ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราตั งแต่
ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง บริษัทจัดการจะคํานวณราคาหน่วยลงทุนย้อนหลังนับแต่วันที พบราคาหน่วยลงทุน
ไม่ถูกต้องจนถึงวันที ราคาหน่วยลงทุนถูกต้อง และดําเนินการดังต่อไปนี เฉพาะวันที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องต่างจากราคา
หน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราส่วนตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง

(1) จัดทํารายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาให้เสร็จสิ นภายในวันทําการถัดจากวันที พบว่าราคาหน่วย
ลงทุนนั นไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ภายในวันทําการถัดจากวันที คํานวณราคาหน่วยลงทุนเสร็จ
สิ น เพื อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าวภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการส่งรายงานให้ผู้ดูแล
ผลประโยชน์ ทั งนี รายงานดังกล่าวจะมีรายการอย่างน้อยดังต่อไปนี 
(ก) ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง
(ข) ราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง
(ค) สาเหตุที ทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
(ง) การดําเนินการของบริษัทจัดการเมื อพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
ทั งนี บริษัทจัดการจะจัดให้มีสําเนารายงานตาม (1) ไว ้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการ เพื อให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
สามารถตรวจสอบได้
(2) แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนที ถุกต้องภายในวันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาตาม (1)
(3) ประกาศชื อกองทุนรวมที มีการแก้ไขราคาตาม (2) และวัน เดือน ปีที มีการแก้ไขราคาตาม (2)ในหนังสือพิมพ์รายวันอย่าง
น้อยหนึ งฉบับภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว
(4) ชดเชยราคาให้แล้วเสร็จและแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที ได้ซื อหรือขายคืนหน่วยลงทุน
ในช่วงระยะเวลาที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องทราบถึงการแก้ไขราคาตาม (2) และการชดเชยราคา ภายใน 5 วันทําการนับแต่
วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว
(5) จัดทํารายงานมาตรการป้องกันเพื อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าว พร้อมทั งสําเนารายงานการ
แก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาที จัดทําตาม (1) ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 7 วันทําการนับ
แต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคานั น เว้นแต่ในกรณีที 
ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ บริษัทจัดการจะไม่ส่งรายงานมาตรการป้องกัน
ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่จะส่งสําเนาเอกสารที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่าการที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมี
สาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้แทน

3. ในการชดเชยราคาตามข้อ 2 (4) บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี 
(1) กรณีราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องตํ่ากว่าราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง (understate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี 
(ก) กรณีที เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับ
ส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องหากปรากฏว่าผู้ซื อหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลือ
อยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จะต้องลด บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวน
เท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วยลงทุนที เหลืออยู่นั นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับ
ส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื อชดเชยราคาให้แก่กองทุนเปิด เว้นแต่การที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมา
จากปัจจัยภายนอกที 
ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื อขายหลัก
ทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว
(ข) กรณีที เป็นการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่า
เท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับ
ส่วนต่างของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน แต่หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่
บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน
(2) กรณีราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องสูงกว่าราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง (overstate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี 
(ก) กรณีที เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับ
ส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่าง
ของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุน
(ข) กรณีที เป็นการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่า
เท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องหากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วย
ลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จะต้องลด บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการ
เองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วยลงทุนที เหลืออยู่นั นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็น
จํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื อชดเชยราคาให้แก่กองทุนเปิด เว้นแต่การที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูก
ต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว
ในกรณีที บริษัทจัดการต้องชดเชยราคาเป็นเงินให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนรายใดมีมูลค่าไม่ถึงหนึ งร้อย
บาท บริษัทจัดการอาจนําเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที มีการจ่ายเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุน แต่ถ้าบุคคลดังกล่าว
ไม่มีสถานะเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจัดการจะชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาการจ่ายเงินของกองทุนเปิดเพื อชดเชย
ราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนตาม (1) (ข) หรือผู้ซื อหน่วยลงทุนตาม 2(ก) บริษัทจัดการอาจจ่ายเงินของบริษัทจัดการเอง
แทนกองทุนเปิดก็ได้

4. บริษัทจัดการจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที เกิดขึ นจากราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง เช่น ค่าใช้จ่ายในการประกาศการแก้ไข
ราคาตามข้อ 2(3) ในหนังสือพิมพ์ ค่าออกเช็ค ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเงินชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุนและผู้ขายคืน
หน่วยลงทุน เป็นต้น เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้

17. ชื อผู้เกี ยวข้อง : 

17.1. ชื อบริษัทจัดการ : 

ชื อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนแอสเซท พลัส จํากัด

17.2. ชื อผู้ดูแลผลประโยชน์ : 

ชื อ : ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)

17.3. ชื อผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : 

ไม่มี

17.4. ชื อของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : 

ชื อ :

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

17.5. ที ปรึกษา : 

17.5.1. ชื อที ปรึกษาการลงทุน : 

ชื อ :

17.5.2. ชื อที ปรึกษากองทุน : 

17.6. ผู้สอบบัญช ี: 

ชื อ : นาย ประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์

ชื อ : นาย เทอดทอง เทพมังกร

ชื อ : นางสาว ชมภูนุช แซ่แต้

ชื อ : นาย ไกรสิทธิ ศิลปมงคลกุล

รายละเอียดเพิ มเติม (ผู้สอบบัญช)ี : 

หรือบุคคลอื นที ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี โดยบริษัทจัดการจะแจังให้สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

17.7. การแต่งตั งคณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : 

18. รอบระยะเวลาบัญชีประจําปีของกองทุนรวม : 

18.1. วันที สิ นสุดรอบบัญช ี: วันที เดือน

18.2. วันที สิ นสุดรอบบัญชีครั งแรก : วันที 

18.3. รายละเอียดเพิ มเติม : 

ประมาณ 12 เดือนนับจากวันที จดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม

ทั งนี บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะขยายรอบระยะเวลาบัญชีสุดท้ายของกองทุนให้สิ นสุด ณ วันเลิกกองทุนได้ โดยรอบระยะ
เวลาบัญชีดังกล่าวจะไม่เกิน 15 เดือน ซึ งบริษัทจัดการจะจัดทํางบการเงินเพียงรอบเดียว ณ วันเลิกกองทุน

19. การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ :

19.1 การแก้ไขเพิ มเติมโครงการตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากปรากฏว่ามติของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่เกินร้อยละห้า
สิบห้าของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของโครงการ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมส่งเอกสารหลักฐานเกี ยวกับ
การขอมติและการนับมติไปยังผู้ดูแลผลประโยชน์ เพื อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองผลการนับมตินั น

มติของผู้ถือหน่วยลงทุนตามวรรคหนึ ง หมายความว่า มติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุน
รวมกันเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของโครงการ

19.2 ในกรณีที กองทุนรวมใดมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนนอกจากจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลัก
เกณฑ์เกี ยวกับการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนที กําหนดไว้ในข้อผูกพัน หรือที กําหนดไว้ในมาตรา 129 หรือตามที กําหนดใน
ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที ของ
บริษัทจัดการ การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์เพิ มเติมดังต่อไปนี ด้วย

(1) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้รับผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนไม่
เท่ากัน ให้ได้รับมติผู้ถือหน่วยลงทุนที ถือหน่วยลงทุนชนิดที ได้รับผลกระทบเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิด

(2) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใด ให้ได้รับมติผู้ถือหน่วยลงทุนที ถือ
หน่วยลงทุนชนิดที ได้รับผลกระทบเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิด

(3) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ งให้ได้รับมติผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดที ได้รับผลกระ
ทบเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนชนิดนั น

19.3 ในกรณีที การแก้ไขเพิ มเติมโครงการหรือวิธีการจัดการได้กระทําตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะแจ้งให้
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับตั งแต่วันถัดจากวันที ได้มีมติแก้ไขและแจ้งการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ
จัดการกองทุนรวมหรือวิธีการจัดการไปยังผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายและจะประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ
ภายใน 15 วันนับตั งแต่วันถัดจากวันที ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือวันที ได้มีมติให้แก้ไขเพิ ม
เติม แล้วแต่กรณี

เว้นแต่กฎหมาย ก.ล.ต. กําหนดเป็นอย่างอื น ในการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนหรือแก้ไขวิธีจัดการ หากมิได้กระทํา
ตามมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที 
จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของโครงการจัดการกองทุนรวม จะต้องได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมติดังกล่าว ให้เป็นไปตามข้อกําหนดในข้อ
ผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การขอมติเพื อแก้ไขเพิ มเติมโครงการเป็นไปตามที กําหนดไว้
ในมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

19.4 ในการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ หากไม่สามารถดําเนินการตามมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ เนื องจากข้อ
จํากัดในการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการ
ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการอาจดําเนินการขอรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ตามแนวทางที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดได้

หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมติดังกล่าว ให้เป็นไปตามข้อกําหนดในข้อ
ผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การขอมติเพื อแก้ไขเพิ มเติมโครงการเป็นไปตามที กําหนดไว้
ในมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

20. ข้อกําหนดอื น ๆ : 

1. ในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนตามนัยข้อ 4 ของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่า
ด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับการดํารงความเพียงพอของเงินกองทุน และการทําประกันภัยความรับผิดของบริษัทจัดการ บริษัท
จัดการจะเปลี ยนให้บริษัทจัดการรายอื นเข้าจัดการกองทุนรวมแทน ด้วยวิธีขอรับความเห็นชอบจากสํานักงาน หรือ ขอมติโดย
เสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้ว
ทั งหมดของกองทุนรวมภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที บริษัทจัดการรู้ หรืออาจรู้ถึงการไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงิน
กองทุนดังกล่าว ทั งนี หากมีเหตุจําเป็นและสมควร บริษัทจัดการอาจขอให้สํานักงานพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้ โดย
การคัดเลือกบริษัทจัดการรายใหม่จะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ และ ในกรณีที มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ นจาก
การเปลี ยนบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว

หากบริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการภายในระยะเวลาที กําหนด บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุนรวมต่อไป

2. ในกรณีที บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้ว
ทั งหมด บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องไม่นับคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนั นในส่วนที เกินกว่าหนึ งในสามของ
จํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด และดําเนินการแก้ไขสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนของบุคคลหรือกลุ่มบุคคล
เดียวกันนั นให้มีจํานวนไม่เกินหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนรวมนั นภายในสองเดือน
นับแต่วันที ปรากฏกรณีดังกล่าว หรือดําเนินการเลิกกองทุนรวมนั นทันที เว้นแต่เข้าข้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการตลาด
ทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัทจัดการ

3. บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื อกองทุนจากบุคคลที เป็นผู้ให้บริการ อันเนื องมาจากการใช้บริการของบุคคล
ดังกล่าวในการจัดการกองทุนได้ แต่ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 
(1) ผลประโยชน์ตอบแทนที รับไว้นั นต้องเป็นทรัพย์สินที มีมูลค่าในทางเศรษฐกิจและต้องเกี ยวกับบทบาทโดยตรงของความ
เป็นกองทุนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
(2) ต้องไม่มีพฤติกรรมที แสดงให้เห็นว่าบริษัทจัดการใช้บริการของบุคคลนั นบ่อยครั งเกินความจําเป็นเพื อให้กองทุนได้รับ
ประโยชน์จากบุคคลดังกล่าว (churning) 
ในการจัดสรรผลประโยชน์ตามวรรคหนึ งให้แก่กองทุนที อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ บริษัทต้องกระทําด้วย
ความเป็นธรรมและคํานึงถึงลักษณะและประเภทหลักทรัพย์ที อาจมีไว้ได้ของกองทุนนั นด้วย

4. ตัวชี วัด (Benchmark) ของการลงทุนในกองทุนนี จะเปรียบเทียบกับอัตราผลตอบแทนของการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลอายุ
ประมาณ 5 ปี ที ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี ไทย (ThaiBMA) (35%) และอัตราผลตอบแทนของการลงทุนใน
พันธบัตรรัฐบาลอาย ุ5 ปี ของประเทศที ลงทุน ณ วันที ลงทุน บวกด้วยส่วนชดเชยความเสี ยงจากการลงทุน (Spread) อันดับ
ความน่าเชื อถือ BBB ณ วันที ลงทุนปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี ยงอัตราแลกเปลี ยนเพื อคํานวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงิน
บาท ณ วันที ลงทุน (65%)

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ ที จะเปลี ยนแปลงเกณฑ์มาตรฐานในการวัดผลการดําเนินงาน เพื อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ
นโยบายของกองทุนหลักตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน โดย
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า และจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสมาคม
บริษัทจัดการลงทุนประกาศกําหนด

ทั งนี กรณีที มีการเปลี ยนแปลงตัวชี วัดของการลงทุนอันเนื องมาจากปัจจัยภายนอก เช่น มีการยกเลิกการคํานวณดัชนีดังกล่าว
หรือหน่วยงานที กํากับดูแลมีการเปลี ยนแปลงตัวชี วัด เป็นต้นบริษัทจัดการสงสนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงตัวชี วัดดังกล่าว โดยไม่
ถือเป็นการแก้ไขโครงการ โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ สํานักงานของ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนและประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

5. ข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน

บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดจะถือหน่วยลงทุนได้ไม่เกินหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด
ของกองทุนรวม

6. ข้อกําหนดเกี ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกัน
ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายที เรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ งต่อไปจะเรียก
ว่า FATCA) โดยมีผลบังคับใช้วันที  1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าวกําหนดให้สถาบันการเงินที ไม่ใช่สัญชาติ
อเมริกันนอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานข้อมูลเกี ยวกับบัญชีของบุคคลที อยู่ใน
บังคับต้องเสียภาษีให้กับประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ งรวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล สัญชาติอเมริกัน ผู้ซึ งมีถิ นที อยู่ถาวรใน
สหรัฐอเมริกา และผู้ซึ งมีถิ นที อยู่ทางภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึ งเปิดหรือมีไว้กับ FFI นั น นอกจากนี ยังปรากฎด้วยว่าในปัจจุบนัมี
รัฐบาลในหลายประเทศกําลังดําเนินการออกกฎหมายที มีข้อกําหนดและหลักเกณฑ์ในลักษณะที คล้ายคลึงกับ FATCA (ซึ งต่อ
ไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดังกล่าวว่า “กฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง”) 
กองทุนรวมและบริษัทจัดการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ งถูกกําหนดให้ต้องเข้าผูกพันตนกับหน่วยงาน
สรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหน้าที ต้องรายงานข้อมูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสัญชาติอเมริกันและ
บุคคลที มีลักษณะตามหลักเกณฑ์ที  FATCA กําหนด หน้าที ในการตรวจสอบข้อมูลลูกค้าเพื อหาความสัมพันธ์ของลูกค้ากับ
ประเทศสหรัฐอเมริกา และรวมถึงหน้าที ในการกําหนดให้ลูกค้าบางประเภทต้องจัดทําเอกสารยืนยันตนตามหลักเกณฑ์ของ
FATCA เป็นต้น

ภายใต้ข้อกําหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เข้าผูกพันตนเพื อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ FATCA (กล่าวคือ มีสถานะ
เป็น NonParticipating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทุนรวมนั นจะได้รับผลกระทบที สําคัญในสองกรณี
คือ
(1) ต้องถูกหักเงินในอัตรา 30 % ของเงินที กองทุนรวมจะได้รับจากรายได้ ผลประโยชน์หรือเงินจากการขายทรัพย์สินทางการ
เงินในประเทศสหรัฐอเมริกา (เงินลงทุนทางตรง) ซึ งจะเริ มต้นตั งแต่วันที  1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป และเงินลงทุน
ทางอ้อมในทรัพย์สินทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Passthru) ซึ งอาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกับสถาบันการเงิน
อื นๆ นอกประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ งจะเริ มต้นตั งแต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป โดย FATCA กําหนดให้สถาบันการเงินของประเทศ
สหรัฐอเมริกาและ FFI ที เข้าร่วมผูกพันตนตามข้อกําหนดของ FATCA (ซึ งรวมถึงธนาคารและสถาบันการเงินในประเทศไทย
ผู้รับฝากทรัพย์สิน ผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน) มีหน้าที ดําเนินการหักเงิน ณ ที จ่ายดังกล่าวก่อนชําระให้กับ
กองทุนรวมที เป็น NPFFI 
(2) ธนาคารและสถาบันการเงินทั งในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทั งผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้
สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน ที เข้าร่วมผูกพันตามข้อกําหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือระงับการทําธุรกรรม
ทางการเงินหรือยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรือบริษัทจัดการ ซึ งอาจทําให้กองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการ
ลงทุนต่อไปได้ และ/หรือดําเนินการลงทุนได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจทําให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถทํารายการ
ผ่านทางผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุนได้อีกต่อไป
เพื อมิให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมได้รับผลกระทบในการดําเนินงานรวมทั งเพื อเป็นการรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วย
ลงทุนโดยรวม บริษัทจัดการและกองทุนรวม (โดยบริษัทจัดการ) จึงเข้าผูกพันตนเพื อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และข้อกําหนด
ของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง และเพื อให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใต้ข้อกําหนด
และหลักเกณฑ์ของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องได้ บริษัทจัดการและกองทุนรวม (ซึ งรวมทั งผู้ที เกี ยวข้องกับการปฎิบัติ
งานของกองทุน เช่น ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน) จึงขอสงวน
สิทธิในการดําเนินการดังนี 
(1) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามที กฎหมายต่างประเทศที 
เกี ยวข้องกําหนด) ให้คํายินยอมบริษัทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการนําส่งข้อมูล (เช่น ชื อ ที อยู่ เลขประจําตัวผู้เสีย
ภาษีของสหรัฐอเมริกา จํานวนและมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ จํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือเงินปันผลที ได้รับ เป็นต้น)
มีอยู่ในบัญชีทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนนั นกับบริษัทจัดการ ให้กับหน่วยงานของรัฐทั งในและต่างประเทศ ตามข้อกําหนด
ของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง
(2) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนนําส่งข้อมูล เอกสาร และ/หรือคํายินยอม เพิ มเติม เพื อยืนยันหรือพิสูจน์ทราบความเกี ยวข้อง
กับประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสัญชาติอเมริกันหรือการให้ข้อมูลตามหัวข้อที กําหนดไว้ในแบบ
ฟอร์มของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจ้งปรับปรุงข้อมูลเมื อข้อมูลที เคยให้ไว้มีการเปลี ยนแปลง
เป็นต้น รวมถึงนําส่งหลักฐานเพื อยืนยันการเข้าร่วมใน FATCA หรือกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง (ในกรณีที เป็นลูกค้า
สถาบันการเงิน) ทั งนี เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายดังกล่าว
(3) ดําเนินการอื นใดเพื อให้สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง

เพื อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบที จะเกิดต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทั งเพื อให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วย
ลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ มขึ นหากมีการดําเนินการที สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องข้างต้น ในกรณีที ผู้
ถือหน่วยลงทุนปฏิเสธการดําเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวน
สิทธิในการดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี ตามความจําเป็นและความเหมาะสม โดยถือว่าผู้ถือหน่วย
ลงทุนดังกล่าวรับทราบการดําเนินการตามที บริษัทจัดการแจ้งนี แล้ว และ/หรือได้ดําเนินการตามข้อตกลงที ได้ระบุไว้ในคําขอ
เปิดบัญชี
(1) ไม่รับคําสั งซื อ/ สับเปลี ยน/ โอน หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว
(2) ระงับหรือหยุดให้บริการ และดําเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว
(3) ดําเนินการหักเงิน ณ ที จ่ายจากรายได้เงินลงทุน เงินปันผลและ/หรือเงินที ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน
รายนั นได้ เพื อให้สอดคล้องกับเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง ทั งนี ต้องไม่ขัดกับกฎหมายของ
ประเทศไทย
(4) ดําเนินการอื นใดอันเป็นการป้องกันหรือลดผลกระทบ หรือทําให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ ม
ขึ น หากมีการดําเนินการที สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องข้างต้น
การดําเนินการดังกล่าวถือเป็นความจําเป็น และเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะเป็นการกระทําเพื อหลีก
เลี ยงมิให้บริษัทจัดการและกองทุนมีการดําเนินการที ไม่สอดคล้องข้อบังคับของ FATCA และกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง
อันจะทําให้กองทุนอาจต้องถูกหัก ณ ที จ่าย หรือถูกปิดบัญชีธนาคารตามที กล่าวแล้วข้างต้น ซึ งในทางปฏิบัติบริษัทจัดการจะ
เลือกดําเนินการเฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามที กฎหมายต่าง
ประเทศที เกี ยวข้องกําหนด)เท่านั น

ทั งนี ในกรณีที กฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิ มเติมข้อกําหนดเพื อรองรับการดําเนินการตามที บริษัทจัดการได้สงวนสิทธิไว้ข้างต้น
บริษัทจัดการ(รวมถึงผู้ที เกี ยวข้อง) จะดําเนินการตามข้อกําหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนําส่งข้อมูลของผู้ถือ
หน่วยลงทุนไปยังหน่วยงาน หรือดําเนินการอื นใดที ราชการกําหนด โดยไม่จําเป็นต้องร้องขอต่อผู้ถือหน่วยลงทุน

7. บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนภายในประเทศไทย และมีวัตถุประสงค์ที จะไม่เสนอขาย
หน่วยลงทุนของกองทุนกับหรือเพื อประโยชน์ของประเทศสหรัฐอเมริกา พลเมืองสหรัฐอเมริกา รวมถึงผู้ที มีหนังสือเดินทางของ
ประเทศสหรัฐอเมริกาหรือผู้ที มีถิ นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา หรือบุคคลซึ งโดยปกติมีถิ นที อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกอง
ทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าวและบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนซึ งจัดให้มีขึ นและดําเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา บริษัทจัดการจึงขอ
สงวนสิทธิที จะปฏิเสธหรือระงับการสั งซื อ การจัดสรร และ/หรือการโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมสําหรับผู้ลงทุน
ที เป็นบุคคลอเมริกัน (US person) ดังที กล่าวมาข้างต้น เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก

21. มาตรการเยียวยากรณีบริษัทจัดการปฏิบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์เกี ยวกับการอนุมัติให้จัดตั ง
กองทุนรวมเป็นการทั วไป : 

ในกรณีที บริษัทจัดการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี ยวกับการอนุมัติให้จัดตั งกองทุนรวมแบบ autoapprove และการ
ฝ่าฝืนหรือการไม่ปฏิบัตินั นก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ลงทุน บริษัทจัดการจะดําเนินการเยียวยาความเสียหายให้แก่ผู้ลงทุน
โดยไม่ชักช้า โดยในกรณีที ไม่สามารถตกลงกันได้ บริษัทจัดการจะยินยอมให้นําข้อพิพาทเข้าสู่การพิจารณาของ
อนุญาโตตุลาการ

22. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที ปฏิบัติตามโครงการจัดการกองทุนรวม ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ
กองทุนรวม และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ และคําสั งที ออกโดยอาศัยอํานาจแห่ง
กฎหมายดังกล่าว ทั งนี ในกรณีที ข้อกําหนดในโครงการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งดังกล่าว
หากบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งนั น ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุน
รวมได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามโครงการแล้ว

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม โดยผู้ดูแล
ผลประโยชน์มีอํานาจลงนามในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การลงนามในข้อผูกพัน
ของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ได้รับการแต่งตั งโดยชอบ ให้ถือว่าผูกพันผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง

การที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจัดการกองทุน
รวมนี ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที จะผูกพันตามข้อกําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมและ
ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม

โครงการจัดการกองทุนรวมที ผ่านการอนุมัติจากสํานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็น
ส่วนหนึ งของข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม

REFERENCE CODE : 

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอเทิร์มฟันด์ 5Y1

10/11/2558 รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม  [0692/2558] หน้า 28 / 30



คําจํากัดความ / คํานิยาม : 

กองทุน หมายถึง กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอเทิร์มฟันด ์5Y1

โครงการ หมายถึง โครงการจัดการกองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอเทิร์มฟันด ์5Y1 

บริษัทจัดการ หมายถึง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จํากัด

หน่วยลงทุน หมายถึง หน่วยลงทุนของกองทุน

หนังสือชี ชวน หมายถึง หนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุน หมายถึง ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน

ผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย หมายถึง ผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ที กจ.9/2555 ว่าด้วยการกําหนดนิยามผู้ลงทุนสถาบันและผ้ลงทุนรายใหญ่ และที แก้ไขเพิ มเติม

ผู้ดูแลผลประโยชน์ หมายถึง ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) 

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน หมายถึง บุคคลที บริษัทจัดการกองทุนรวมมอบหมายให้ทําหน้าที ขายหรือรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนแล้วแต่กรณี ของกองทุน

นายทะเบียน หมายถึง นายทะเบียนหน่วยลงทุน

ผู้สอบบัญชี หมายถึง ผู้สอบบัญชีของกองทุน

วันทําการ หมายถึง วันเปิดทําการตามปกติของบริษัทจัดการ

เสนอขายครั งแรก หมายถึง เสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก

จองซื อ หมายถึง จองซื อหน่วยลงทุนในการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก

หนังสือรับรองสิทธิ หมายถึง หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน

มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหารด้วยจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดตามทะเบียน
หน่วยลงทุน เมื อสิ นวันที คํานวณนั น โดยคํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขที มีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษ
ทศนิยมตามหลักสากล

ตลาดหลักทรัพย์ หมายถึง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สมาคมตลาดตราสารหนี ไทย หมายถึง สมาคมตลาดตราสารหนี ไทย ซึ งจัดตั งขึ นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์

บริษัทจดทะเบียน หมายถึง บริษัทที มีหุ้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทขึ นทะเบียน หมายถึง บริษัทที มีหลักทรัพย์ซื อขายในสมาคมตลาดตราสารหนี ไทย

ใบแสดงสิทธิ หมายถึง ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (depositary receipt) 

หลักทรัพย์อ้างอิง หมายถึง หลักทรัพย์ประเภทใดประเภทหนึ งที ออกโดยบริษัทจดทะเบียนและใช้เพื อรองรับใบแสดงสิทธิ

คําเสนอซื อ หมายถึง คําเสนอซื อหลักทรัพย์ของกิจการเป็นการทั วไปที ผู้ทําคําเสนอซื อต้องปฏิบัติตามประกาศว่าด้วยหลัก
เกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื อครอบงํากิจการ

แก้ไขราคาย้อนหลัง หมายถึง แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องโดยแก้ไขราคาย้อนหลัง
ตั งแต่วันที ราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องจนถึงปัจจุบัน

การชดเชยราคา หมายถึง การเพิ มหรือลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที มีราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
หรือการจ่ายเงินซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องแทนการเพิ มหรือลด
จํานวนหน่วยลงทุน

กิจการ หมายถึง บริษัทที มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทที มีหลักทรัพย์ซื อขายในศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์
หรือบริษัทมหาชนจํากัด

กลุ่มกิจการ หมายถึง บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีที สภาวิชาชีพบัญชีกําหนดเกี ยวกับการจัดทํางบการเงิน
รวม

สถาบันการเงิน หมายถึง สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยดอกเบี ยเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงิน

สมาคม หมายถึง สมาคมที เกี ยวเนื องกับธุรกิจหลักทรัพย์ที ได้รับอนุญาตและจดทะเบียนกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
โดยมีวัตถุประสงค์เพื อทําการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทที เกี ยวกับการจัดการลงทุน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

กฎหมาย ก.ล.ต. หมายถึง พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ
หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ปัจจุบันและที แก้ไขเพิ มเติม

มูลค่าธุรกรรม หมายถึง ราคาซื อรวมผลประโยชน์ที กองทุนพึงได้รับจากธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืนจนถึงวันที มีการ
คํานวณ

1. ชื อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

1.1. ชื อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอเทิร์มฟันด์ 5Y1 

1.2. ชื อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  Asset Plus AI Term Fund 5Y1 

1.3. ชื อย่อ :  ASPAITF5Y1 

1.4. ประเภทโครงการ :  กองทุนเปิด

1.5. ประเภทการขาย :  ขายครั งเดียว

1.6. การกําหนดอายุโครงการ :  กําหนด

1.7. อายุโครงการ : 5  ปี   เดือน   วัน

1.8. อายุโครงการถึงวันที  (กรณีกําหนดอายุเป็นช่วงเวลา) : 

1.9. เงื อนไข (อายุโครงการ) : 

ประมาณ 5 ปี แต่ไม่ต่ํากว่า 4 ปี 11 เดือน และไม่เกิน 5 ปี 1 เดือน นับตั งแต่วันถัดจากวันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุน
รวม โดยบริษัทจัดการจะแจ้งวันครบอายุโครงการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบทางไปรษณีย์ ภายใน 30 วันนับตั งแต่วันถัดจากวัน
จดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะยุติการจัดตั งโครงการ หากหลังจากปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก มูลค่าหน่วยลงทุนที 
จําหน่ายได้แล้วทั งหมดคํานวณตามมูลค่าที ตราไว้ของหน่วยลงทุนตํ่ากว่ามูลค่าขั นตํ่าที จะลงทุนในหลักทรัพย์ได้ตาม
วัตถุประสงค์ของกองทุน โดยบริษัทจัดการจะคืนเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนตามที ระบุไว้ในข้อ 5.2.7
“การคืนเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุน”

1.10. ลักษณะโครงการ :  กองทุนรวมที เสนอขายเฉพาะผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย

2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที ตราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที 
เสนอขาย : 

2.1. จํานวนเงินทุนของโครงการ : 1,000,000,000.00 บาท

2.2. เงื อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) : 

ระหว่างระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจํานวนเงินทุนของ
โครงการได้ไม่เกิน ร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ

2.3. มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย : 10.0000 บาท

2.4. จํานวนหน่วยลงทุน : 100,000,000.0000 หน่วย

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรก : 10 บาท

2.6. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก : 50,000.00 บาท

2.7. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป : 

2.8. มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด

2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่าของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด

2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด

2.12. รายละเอียดเพิ มเติม : 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน
ลักษณะพิเศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า ประเภทและอัตราส่วนการ
ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

เพื อเพิ มทางเลือกในการลงทุนสําหรับผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย (accredited investors) ที มีศักยภาพในการดูแลตนเอง ที มุ่งหวัง
ผลตอบแทนที ดี และยอมรับความเสี ยงของการลงทุนได้ในระดับสูง

3.2. ชนิดกองทุนรวม :  ลงทุนโดยตรง

3.3. ประเภทกองทุนรวม :  ทั วไป

3.4. นโยบายการลงทุน :  ตราสารแห่งหนี 

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้าม)ี :  

3.6. การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) :  ลงทุน
เพื อ การลดความเสี ยง (Hedging)

3.7. การลงทุนในตราสารที มีลักษณะของสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ไม่ลงทุน

3.8. ลักษณะพิเศษ : 

ไม่มี

3.9. รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 

รายละเอียดเพิ มเติมเกี ยวกับนโยบายการลงทุน

1. กองทุนมีนโยบายที จะลงทุนในตราสารแห่งหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน ตราสารทางการเงิน และ/หรือเงินฝาก และ/หรือหลัก
ทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดให้กองทุนลงทุนได้

2. กองทุนอาจจะพิจารณาลงทุนในตราสารแห่งหนี ต่างประเทศ และอาจเข้าทําสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives)โดยมี
วัตถุประสงค์เพื อลดความเสี ยง (Hedging) จากการลงทุน ตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกําหนด
โดยจะไม่ลงทุนในหรือมีไว้ซึ งตราสารที มีลักษณะของสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured note)

3. กรณีที กองทุนมีการลงทุนในต่างประเทศ บริษัทจัดการมีนโยบายที จะทําการป้องกันความเสี ยงด้านอัตราแลกเปลี ยนเงินตรา
ต่างประเทศเต็มจํานวน (Fully hedge)

4. กองทุนอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ งตราสารแห่งหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือตํ่ากว่าที สามารถลงทุนได้ (NonInvestment
Grade) และ/หรือตราสารที ไม่ได้รับการจัดอ้นดับความน่าเชื อถือ (Unrated Securities) ซึ งเป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือได้รับ
ความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

3.10. การลงทุนในต่างประเทศ : ลงทุนในต่างประเทศบางส่วน
วงเงินการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน ไม่เกิน 0  ล้านเหรียญ หรือไม่เกินร้อยละ 79.00  ของ NAV
และมีนโยบายลดหรือป้องกันความเสี ยงจากอัตราแลกเปลี ยนทั งหมดที มีอยู่

3.11. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 

กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในต่างประเทศไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและไม่เกินวงเงินที ได้รับจัดสรร

3.12. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.12.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในประเทศ : 

บริษัทจัดการจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื นอย่างใดอย่างหนึ งหรือหลาย
อย่างตามที ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนประกาศกําหนดดังต่อไปนี รวมถึงการลงทุนในหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือหาดอกผลโดย
วิธีอื นอย่างใด ตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการกํากับตลาดทุนจะได้มี
ประกาศแก้ไขหรือเพิ มเติม หรือผ่อนผันให้กองทุนรวมสามารถลงทุนได้เพิ มเติมในอนาคตอีกด้วย
3.12.1.1 ตราสารแห่งหนี ในประเทศ ได้แก่ หลักทรัพย์ ตราสาร หรือสัญญา ที เสนอขายในประเทศ หรือมีผู้ออกหรือคู่สัญญา
เป็นนิติบุคคลที จัดตั งขึ นตามกฎหมายไทย ดังต่อไปนี 
(1) ตราสารแห่งหนี ที มีลักษณะคล้ายเงินฝาก ได้แก่
(1.1) ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน บัตรเงินฝาก หรือหุ้นกู้ระยะสั น ที ธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น ธนาคารพาณิชย์ หรือ
บริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกัน
(1.2) ตั วแลกเงินหรือตั วสัญญาใช้เงินที บริษัทหลักทรัพย์ที ประกอบธุรกิจประเภทการให้สินเชื อเพื อธุรกิจหลักทรัพย์เป็นผู้ออก
ซึ งกําหนดวันใช้เงินตามตั วไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตั ว และเป็นตั วเมื อทวงถามหรือเมื อได้เห็น
(1.3) ตั วแลกเงินหรือตั วสัญญาใช้เงินอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที ออก ซึ งมีอันดับความน่าเชื อถือดังต่อไปนี 
(ก) อันดับความน่าเชื อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับแรก ทั งนี ในกรณีที เป็นอันดับความน่าเชื อถือของผู้
ออกตราสาร ต้องเป็นอันดับความน่าเชื อถือที ได้มาจากการจัดอันดับความน่าเชื อถือระยะสั น (shortterm rating) ด้วย หรือ
(ข) อันดับความน่าเชื อถือของผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกัน อยู่ในอันดับที สามารถลงทุนได ้(investment
grade) ทั งนี โดยการจัดอันดับความน่าเชื อถือของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื อถือภายใต้ชื อ Standard & Poor หรือ
Moody’s หรือ Fitch หรือสถาบันอื นที สํานักงานกําหนดเพิ มเติม
(2) ตราสารแห่งหนี ทั วไป ได้แก่
(2.1) ตราสารภาครัฐไทย อันได้แก่
(ก) ตั วเงินคลัง
(ข) พันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
(ค) พันธบัตร ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน หุ้นกู้ หรือใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้นกู้ ที กระทรวงการคลังหรือกองทุนเพื อการ
ฟื นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินเป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล หรือผู้ค้ําประกัน
(2.2) ตราสารภาครัฐต่างประเทศ อันได้แก่ ตราสารที มีรูปแบบทํานองเดียวกับตราสารภาครัฐไทยที รัฐบาลต่างประเทศ
องค์การหรือหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศ รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศ เป็นผู้ออก
หรือผู้ค้ําประกัน ทั งนี ตราสารดังกล่าวต้องมีลักษณะตามเงื อนไขท้ายข้อ 3.12.1.1 ด้วย
(2.3) ตราสารที เปลี ยนมือได้ ซึ งหมายถึง พันธบัตร ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน หรือหุ้นกู้ที ไม่รวมถึงหุ้นกู้แปลงสภาพและหุ้น
กู้อนุพันธ์ ที สํานักงานอนุญาตให้เสนอขายในลักษณะทั วไปหรือในลักษณะจํากัด หรือที ออกภายใต้ข้อผูกพันที กําหนดและ
อนุญาตโดยกระทรวงการคลัง หรือที นิติบุคคลที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ นเป็นผู้ออก หรือที เป็นหลักทรัพย์ที ออกใหม่ ซึ งผู้
ออกหลักทรัพย์ได้เสนอขายหลักทรัพย์ที ออกใหม่นั นทั งหมดต่อผู้ถือหุ้นโดยได้รับชําระราคาเต็มมูลค่าที เสนอขายจากผู้ถือหุ้น
ทั งนี ตราสารที เปลี ยนมือได้ต้องมีลักษณะตามเงื อนไขท้ายข้อ 3.12.1.1 ด้วย
(2.4) ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทยที มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้ที ไม่ใช่หุ้นกู้
อนุพันธ์
(2.5) ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน หุ้นกู้ หรือใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้นกู้ ที เสนอขายในต่างประเทศโดยมีผู้ออกเป็น
นิติบุคคลที จัดตั งขึ นตามกฎหมายไทย ทั งนี หุ้นกู้ดังกลา่วไมร่วมถงึหุน้กูแ้ปลงสภาพและหุน้กูอ้นุพันธ์
(2.6) หน่วยลงทุนหรือใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหน่วยลงทุนของกอ งทุนรวมตราสารแห่งหนี หรือของกองทุนรวมอื นที มีนโย
บายการลงทุนเฉพาะเงินฝาก ตราสารแห่งหนี หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที สํานักงานกําหนด หรือให้ความเห็นชอบ เช่น
กองทุนรวมตลาดเงิน เป็นต้น
(2.7) ธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืน ทั งนี บริษัทจัดการต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
(2.8) ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์โดยหลักทรัพย์ที ให้ยืมเป็นตราสารแห่งหนี ตาม (1.1)(1.2)(1.3) (2.1)(2.2)(2.3)(2.4)
หรือ (2.6) ทั งนี บริษัทจัดการต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

ในกรณีที ตราสารแห่งหนี ตามข้อ 3.12.1.1 เป็นตั วแลกเงินหรือตั วสัญญาใช้เงินที มีการจ่ายผลตอบแทน ผลตอบแทนนั นต้อง
อยู่ในรูปอัตราดอกเบี ยคงที หรืออัตราดอกเบี ยลอยตัวเท่านั น

การรับรอง รับอาวัล สลักหลัง หรือคํ้าประกันของบุคคลที กําหนดไว้ในข้อ 3.12.1.1 ต้องเป็นการรับรองตลอดไป รับอาวัลทั ง
จํานวน สลักหลังโอนประเภทมีสิทธิไล่เบี ยโดยไม่มีข้อกําหนดลบล้างหรือจํากัดความรับผิดของผู้สลักหลัง หรือค้ําประกันต้น
เงินและดอกเบี ยเต็มจํานวนแบบไม่มีเงื อนไข

เงื อนไข : ตราสารภาครัฐต่างประเทศตามข้อ (2.2) และตราสารที เปลี ยนมือได้ตามข้อ (2.3) ต้องมีลักษณะดังต่อไปนี 
(1) เป็นตราสารขึ นทะเบียนในสมาคมตลาดตราสารหนี ไทย
(2) มีราคาที เหมาะสมตามที สมาคมตลาดตราสารหนี ไทยกําหนด หรือมีผู้แสดงตนต่อบุคคลทั วไปว่าพร้อมจะเสนอราคาซื อ
และรับซื อตราสารนั น ในราคาดังกล่าว (bid price แบบ firm quote) ตามจํานวนและวิธีการที สมาคมตลาดตราสารหนี ไทย
กําหนดอยู่เสมอ โดยได้ส่งสําเนาราคาแก่สมาคมตลาดตราสารหนี ไทยตลอดอายุของตราสารนั น และ
(3) เป็นตราสารที เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 
(ก) ในกรณีที เป็นตราสารภาครัฐต่างประเทศ ตราสารดังกล่าวต้องเป็นตราสารที มีอันดับความน่าเชื อถือของตราสารหรือของผู้
ออกตราสารอยู่ในอันดับที สามารถลงทุนได ้(investment grade) เว้นแต่ผู้ออกตราสารดังกล่าวเป็นรัฐวิสาหกิจตามกฎหมาย
ต่างประเทศ ตราสารนั นต้องมีอันดับความน่าเชื อถือของตราสารอยู่ในอันดับที สามารถลงทุนได ้(investment grade) เท่านั น
(ข) ในกรณีที ผู้ออกตราสารเป็นนิติบุคคลต่างประเทศ ตราสารนั นต้องมีอันดับความน่าเชื อถือของตราสารอยู่ในอันดับที 
สามารถลงทุนได ้(investment grade) 
(ค) ในกรณีที กองทุนลงทุนในตราสารอื นนอกเหนือจาก (ก) และ (ข) ในการเสนอขายครั งแรก หากตราสารดังกล่าวไม่มี
อันดับความน่าเชื อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับที สามารถลงทุนได ้(investment grade) ตราสารนั นต้อง
มีบริษัทจัดการไม่ต่ํากว่าสามรายเป็นผู้ซื อตราสารดังกล่าวเพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนภายใต้การจัดการ

3.12.1.2 ตราสารกึ งหนี กึ งทุน ได้แก่
(1) หุ้นกู้แปลงสภาพที เสนอขายในประเทศ ซึ งต้องมีลักษณะตามเงื อนไขในท้ายข้อ 3.12.1.1 (1) และ (2) ทั งนี ในกรณีที 
กองทุนลงทุนในหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวในการเสนอขายครั งแรก หุ้นกู้แปลงสภาพนั นต้องเป็นหุ้นกู้แปลงสภาพที มีอันดับ
ความน่าเชื อถืออยู่ในอันดับที สามารถลงทุนได ้(investment grade) หรือเป็นหุ้นกู้แปลงสภาพที มีบริษัทจัดการไม่ตํ่ากว่าสาม
รายเป็นผู้ซื อตราสารดังกล่าวเพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนภายใต้การจัดการ
ในกรณีที หุ้นกู้แปลงสภาพตามวรรคหนึ งมีการค้ําประกัน การค้ําประกันดังกล่าวต้องเป็นการค้ําประกันต้นเงินและดอกเบี ยเต็ม
จํานวนแบบไม่มีเงื อนไข
(2) หุ้นกู้แปลงสภาพที เสนอขายในต่างประเทศโดยมีผู้ออกเป็นนิติบุคคลที จัดตั งขึ นตามกฎหมายไทย

นอกจากนี ในการลงทุนในตราสารกึ งหนี กึ งทุนนั น ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 
(1) ในขณะที ลงทุน หรือได้มา มูลค่าของหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวมีมูลค่าสูงกว่าราคาตลาดของหุ้นที รองรับหุ้นกู้แปลงสภาพ
นั น (out of the money) 
(2) ในกรณีที มีการใช้สิทธิแปลงสภาพ ให้บริษัทจัดการขายหุ้นที ได้รับจากการแปลงสภาพนั นภายใน 30 วัน นับแต่วันที ได้หุ้น
ดังกล่าวมา
การใช้สิทธิแปลงสภาพตาม (2) หมายความว่า การแปลงสภาพแห่งสิทธิในหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้น ไม่ว่าการแปลงสภาพดัง
กล่าวจะเกิดจากการใช้สิทธิแปลงสภาพหรือเกิดจากข้อกําหนดบังคับการแปลงสภาพ

3.12.1.3 เงินฝากในสถาบันการเงินตามกฎหมายไทย

3.12.1.4 สัญญาซื อขายล่วงหน้าที มีตัวแปรเป็นอัตราแลกเปลี ยนเงิน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื อลดความเสี ยง (hedging) ตาม
หลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

3.12.1.5 หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์

3.12.1.6 ทรัพย์สินอื นที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กําหนดเพิ มเติมในอนาคต หรือทรัพย์สินอื นที มีลักษณะทํานองเดียว
กับ 3.12.1.1 – 3.12.1.5 โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

3.12.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในต่างประเทศ : 

บริษัทจัดการอาจลงทุนในทรัพย์สินในต่างประเทศเพื อกองทุนได้เทียบเท่ากับประเภททรัพย์สินในประเทศ โดยกรอบประเทศ
ที ลงทุนต้องมีคุณสมบัติดังนี 
1. มีการเสนอขายในประเทศที มีหน่วยงานกํากับดูแลเป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO หรือประเทศที มีตลาดหลักทรัพย์เป็น
สมาชิกของ WFE 
2. การลงทุนนั นต้องไม่ทําให้การจัดการกองทุนเบี ยงเบนไปจากวัตถุประสงค์ หรือนโยบายการลงทุนของกองทุนและไม่ทําให้
กองทุนขาดทุนเป็นมูลค่าสูงกว่ามูลค่าลงทุน
3. บริษัทจัดการต้องสามารถเข้าถึงข้อมูลเกี ยวกับหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินดังกล่าวเป็นภาษาอังกฤษผ่านระบบอินเตอร์เนตได้
4. มีข้อมูลทางด้านราคาที สะท้อนมูลค่ายุติธรรม โดยเป็นราคาที น่าเชื อถือ อ้างอิงได้ และสอดคล้องตามหลักวิชาการอันเป็นที 
ยอมรับในระดับสากล
5. มีการคุ้มครองประโยชน์ของผู้ลงทุน (investor protection) ที ถือได้ว่าเทียบเท่ากับการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที 
มีลักษณะคล้ายกันในประเทศไทย
6. ลักษณะอื นใดที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจกําหนดเพิ มเติม

3.12.2.1 ตราสารแห่งหนี ต่างประเทศ ได้แก่ หลักทรัพย์หรือตราสารที ออกโดยบุคคลต่างประเทศ และเสนอขายในต่าง
ประเทศ
(1) ตราสารภาครัฐต่างประเทศ อันได้แก่
(1.1) พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี ที รัฐบาลต่างประเทศ องค์การหรือหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศหรือองค์การระหว่าง
ประเทศเป็นผู้ออก หรือผู้ค้ําประกัน
(1.2) พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี ที รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายต่างประเทศเป็นผู้ออก หรือผู้ค้ําประกัน
(2) ตราสารแห่งหนี ภาคเอกชน อันได้แก่ ตราสารแห่งหนี ที ออกโดยนิติบุคคลต่างประเทศ ทั งนี ผู้ลงทุนต้องสามารถเข้าถึง
ข้อมูลเกี ยวกับตราสารแห่งหนี ดังกล่าวเป็นภาษาอังกฤษผ่านระบบอินเตอร์เนตด้วย
(3) ตราสารแห่งหนี อื น อันได้แก่ หน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที เป็นกองทุนรวมตราสารแห่งหนี หรือกองทุนรวมอื น
ที มีนโยบายการลงทุนเฉพาะเงินฝาก ตราสารแห่งหนี หรือทรัพย์สินอื นที สํานักงานให้ความเห็นชอบให้ลงทุนได้ เช่น กองทุน
รวมตลาดเงิน เป็นต้น ซึ งต้องเป็นไปตามเงื อนไขที สํานักงานคณะกํารรมการ ก.ล.ต.ประกาศกําหนด ดังต่อไปนี 
(3.1) ต้องเป็นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที อยู่ภายใต้การกํากับดูแลของหน่วยงานกํากับดูแล
ด้านหลักทรัพย์และตลาดซื อขายหลักทรัพย์ที เป็นสมาชิกสามัญของ International Organizations of Securities 
Commission (IOSCO) หรือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที มีการซื อขายในตลาดซื อขายหลักทรัพย์
ที เป็นสมาชิกของ World Federations of Exchange (WFE) 
(3.2) ต้องเป็นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที มีทรัพย์สินที ลงทุนเป็นประเภทและชนิดเดียวกับ
ทรัพย์สินที กองทุนอาจลงทุนหรือมีไว้ได้ เว้นแต่เป็นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที มีนโยบาย
การลงทุนในทองคําโดยตรง
(3.3) ในกรณีที เป็นการลงทุนหรือมีไว้เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป (retail fund) กองทุน
สํารองเลี ยงชีพ หรือกองทุนส่วนบุคคลรายย่อย หน่วยลงทุนที จะลงทุนหรือมีไว้ได้ ต้องเป็นหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมต่างประเทศที จัดตั งขึ นเพื อผู้ลงทุนทั วไปเช่นกัน
(3.4) ต้องไม่ใช่หน่วยลงทุนของกองทุนรวมประเภทเฮ็ดจ์ฟันด ์(hedge fund)

3.12.2.2 ตราสารหนี ที มีลักษณะคล้ายเงินฝาก ได้แก่ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน บัตรเงินฝาก หรือหุ้นกู้ระยะสั นที 
ออกโดยสถาบันการเงินต่างประเทศ ที ตั งอยู่ในประเทศที กองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินต่างประเทศ ทั งนี ให ้
หมายรวมถึงการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงิน (money market fund) ในต่างประเทศด้วย โดยการ
มีไว้ซึ งเงินฝากหรือตราสารดังกล่าวต้องมีวัตถุประสงค์เพื ออํานวยความสะดวกหรือป้องกันปัญหาในการดําเนินงานใน
ต่างประเทศของกองทุน เช่น เพื อรอการลงทุน หรือเพื อชําระค่าใช้จ่าย หรือเพื อรักษาสภาพคล่องของกองทุนเป็นต้น

3.12.2.3 สัญญาซื อขายล่วงหน้าที มีวัตถุประสงค์ เพื อการลดความเสี ยง (hedging) ตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

3.12.2.4 เงินฝากในสถาบันการเงินต่างประเทศ

3.13.2.5 ใบแสดงสิทธิในประโยชน์ที เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงที มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นพันธบัตร หรือหุ้นกู้ที มิใช่หุ้นกู้อนุพันธ์

3.12.2.6 หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และตราสารของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศ

3.12.2.7 ทรัพย์สินอื นที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กําหนดเพิ มเติมในอนาคตหรือทรัพย์สินอื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับ
ข้อ 3.12.2.1 3.12.2.6 โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน

3.13. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม : 

3.13.1. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นในประเทศ : 

บริษัทจัดการจะลงทุนหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื นเพื อเป็นทรัพย์สินของ
กองทุนรวม ตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนดดังต่อไปนี ในกรณีที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศแก้ไขเปลี ยนแปลงอัตราส่วนการลงทุน
บริษัทจัดการจะลงทุนให้เป็นไปตามประกาศที แก้ไขด้วย

3.13.1.1 บริษัทจัดการอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินดังต่อไปนี เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม โดยไม่จํากัดอัตราส่วน
(1) ตราสารภาครัฐไทย
(2) ตราสารภาครัฐต่างประเทศตามข้อ 3.12.1.2 (2.2) ที มีอันดับความน่าเชื อถืออยู่ในสองอันดับแรก หรือสัญญาซื อขายล่วง
หน้าที มีสินค้าเป็นตราสารดังกล่าว

ในกรณีของกองทุนรวมเปิด มูลค่าของตราสารภาครัฐต่างประเทศตามข้อ (2) เมื อรวมกันแล้วต้องไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่า
ตราสารนั นในแต่ละรุ่น เว้นแต่เป็นกองทุนรวมเปิดที มีการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งล่วงหน้าซึ งระบุเวลาแน่นอน
(auto redemption) 

3.13.1.2 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งตราสารภาครัฐต่างประเทศที นอกเหนือจากข้อ 3.13.1.1 (2) หรือสัญญาซื อขาย
ล่วงหน้าที มีสินค้าเป็นตราสารดังกล่าว เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนได้ โดยมีมูลค่ารวมกันทั งสิ นเมื อคํานวณเฉพาะผู้ออกหรือ
ผู้เป็นคู่สัญญารายนั น ไม่เกินร้อยละ 35 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

การคํานวณอัตราส่วนตามวรรคหนึ ง ให้นับตราสารตามวรรคหนึ งและทรัพย์สินทุกประเภทที ผู้ออกหรือผู้เป็นคู่สัญญารายดัง
กล่าวเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญา ซึ งกองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินเหล่านั น
รวมในอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าวด้วย
ในกรณีของกองทุนรวมเปิด มูลค่าของตราสารภาครัฐต่างประเทศตามวรรคหนึ ง ต้องไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าตราสารนั นใน
แต่ละรุ่น เว้นแต่เป็นกองทุนรวมเปิดที มีการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งล่วงหน้าซึ งระบุเวลาแน่นอน (auto
redemption) 

3.13.1.3 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินดังต่อไปนี ซึ งธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น ธนาคารพาณิชย์
หรือบริษัทเงินทุนรายใดเป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญา เพื อเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนได้ โดยมีมูลค่ารวมกันทั งสิ นเมื อคํานวณเฉพาะธนาคารหรือบริษัทเงินทุนรายนั น ไม่เกินร้อยละ 25 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
(1) ตราสารแห่งหนี ในประเทศ ตามข้อ 13.2.1.1
(2) ตราสารกึ งหนี กึ งทุน ตามข้อ 13.2.1.2 
(3) เงินฝากในสถาบันการเงินตามกฎหมายไทย ตามข้อ 13.2.1.3
(4) สัญญาซื อขายล่วงหน้าตามข้อ 3.12.1.4 ที คู่สัญญามี อันดับความน่าเชื อถืออยู่ในอันดับที สามารถลงทุนได ้(investment
grade)
การคํานวณอัตราส่วนตามวรรคหนึ ง ให้นับตราสารตามวรรคหนึ งและทรัพย์สินตามข้อ 3.13.1.7 (1) ที ธนาคารหรือบริษัทเงิน
ทุนดังกล่าวเป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญา ซึ งกองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้รวมใน
อัตราส่วนดังกล่าว โดยในกรณีของธนาคารพาณิชย์หากธนาคารพาณิชย์นั นเป็นสาขาของธนาคารต่างประเทศให้นําทรัพย์สินที 
นาคารต่างประเทศดังกล่าวเป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้อาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ําประกันหรือคู่สัญญา ซึ งกองทุนได้ลงทุนหรือมี
ไว้รวมในอัตราส่วนดังกล่าวด้วย

ทั งนี ในกรณีที กองทุนมีเงินฝากในนิติบุคคลตามวรรคหนึ ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื อการดําเนินงานของกองทุน มิให้นับมูลค่าของ
เงินฝากดังกล่าวรวมในอัตราส่วนตามวรรคหนึ ง

3.13.1.4 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินดังต่อไปนี ที บุคคลใดเป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลัก
หลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญา เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนได้ โดยมีมูลค่ารวมกันทั งสิ นเมื อคํานวณเฉพาะผู้ออก ผู้สั งจ่าย
ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญารายนั น ไม่เกินร้อยละ 25 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
(1) ตราสารแห่งหนี ในประเทศตามข้อ 3.12.1.1 
(2) ตราสารกึ งหนี กึ งทุนตามข้อ 3.12.1.3 
(3) สัญญาซื อขายล่วงหน้า ตามข้อ 3.12.1.4 ที คู่สัญญามีอันดับความน่าเชื อถืออยู่ในอันดับที สามารถลงทุนได ้(investment
grade) 
ตราสารแห่งหนี ตาม (1) มิให้หมายความรวมถึงหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที ถูกจัดให้เป็นตราสารแห่งหนี ตามข้อ 3.12.1.1

3.13.1.5 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินที กลุ่มกิจการใดเป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้คํ้า
ประกัน หรือคู่สัญญา เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนได้ โดยมีมูลค่ารวมกันทั งสิ นของกลุ่มกิจการนั นไม่เกินอัตราอย่างใดอย่าง
หนึ งดังต่อไปนี แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า
(1) ร้อยละสามสิบของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน
(2) อัตราที คํานวณได้จากนํ้าหนักของกลุ่มกิจการดังกล่าวในตัวชี วัด (benchmark) ของกองทุนนั นรวมกับร้อยละสิบของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนนั น ทั งนี ตัวชี วัดดังกล่าวต้องเป็นดัชนีหรือองค์ประกอบของดัชนี ที มีการเผยแพร่อย่างกว้างขวาง
และสอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนั น

3.13.1.6 การลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินที บริษัทในกลุ่มกิจการใดเป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย หรือคู่สัญญา เพื อเป็นทรัพย์สินของกอง
ทุน หากทรัพย์สินดังกล่าวเป็นองค์ประกอบที ใช้ในการคํานวณตัวชี วัด (benchmark) ของกองทุนนั น บริษัทจัดการอาจลงทุน
หรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินดังกล่าวโดยมีมูลค่ารวมกันทั งสิ นเมื อคํานวณเฉพาะผู้ออก ผู้สั งจ่าย หรือคู่สัญญารายนั น ไม่เกินอัตราที 
คํานวณได้จากนํ้าหนักของทรัพย์สินดังกล่าวในตัวชี วัดรวมกับร้อยละสิบของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั งนี เฉพาะใน
กรณีที อัตราดังกล่าวสูงกว่าอัตราส่วนที กําหนดไว้ในข้อ 3.13.1.3 และข้อ 3.13.1.4 แล้วแต่กรณี
มิให้นําความในข้อ 3.13.1.3 และข้อ 3.13.1.4 มาใช้บังคับกับกรณีตามวรรคหนึ ง

3.13.1.7 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินอื นนอกเหนือจากกรณีที กําหนดไว้ในข้อ 3.13.1.2 ข้อ 3.13.1.3 และ
ข้อ 3.13.1.4 เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมตามอัตราส่วนดังต่อไปนี 
(1) การลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินดังกล่าวซึ งบุคคลใดเป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่
สัญญา ต้องมีมูลค่ารวมกันทั งสิ นเมื อคํานวณเฉพาะผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญา
รายนั น ไม่เกินร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
(2) การลงทุนในหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินตาม (1) เมื อคํานวณรวมทุกบุคคลที เป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง
ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญาแล้วต้องมีมูลค่ารวมกันทั งสิ นไม่เกินร้อยละ15 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

3.13.1.8 ในกรณีของกองทุนรวม ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมลงทุนหรือมีไว้ซึ งเงินฝาก บัตรเงินฝาก ตั วแลกเงิน หรือตั ว
สัญญาใช้เงิน ที ธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ บรรษัทตลาดรอง
สินเชื อที อยู่อาศัย หรือสถาบันการเงินที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น เป็นผู้ออกหรือคู่สัญญา เป็นจํานวนที มีมูลค่ารวมโดยเฉลี ย
ในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 45 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

อัตราส่วนตามวรรคหนึ งมิให้นํามาใช้บังคับกับกองทุนรวมที มีการกําหนดอายุโครงการตั งแต่หนึ งปีขึ นไป ทั งนี เฉพาะในระยะ
เวลาหกเดือนก่อนวันครบกําหนดอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม
ในกรณีที เงินฝากหรือตราสารแห่งหนี ที มีลักษณะคล้ายเงินฝากที กองทุนรวมลงทุนในหรือมีไว้เกินอัตราส่วนที กําหนดตามวรรค
หนึ ง ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินดังกล่าวให้มีมูลค่ารวมโดยเฉลี ยไม่เกินร้อยละ 45 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมภายในสามสิบวันนับแต่วันสิ นรอบปีบัญชีนั น ทั งนี ให้คํานวณอัตราส่วนการลงทุนหรือมีไว้ซึ ง
ทรัพย์สินดังกล่าวโดยเฉลี ยตั งแต่วันแรกของรอบปีบัญชีนั นจนถึงวันที ทรัพย์สินนั นมีมูลค่าเป็นไปตามอัตราส่วนดังกล่าว

เมื อบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ปฏิบัติตามวรรคสามแล้ว ให้บริษัทรายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมทราบภายใน
วันทําการถัดจากวันที ทรัพย์สินนั นมีมูลค่ารวมโดยเฉลี ยไม่เกินร้อยละ 45 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม เพื อให้ผู้
ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ตรวจสอบการปฏิบัติดังกล่าว ทั งนี บริษัทต้องดําเนินการให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน
รวมแจ้งให้สํานักงานทราบภายในห้าวันนับแต่วันที ได้รับรายงานจากบริษัทด้วย

หากบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถปฏิบัติตามวรรคสามได้ สํานักงานอาจสั งให้บริษัทเลิกกองทุนรวมนั น

3.13.1.9 ในกรณีที มีเหตุจําเป็นและสมควร เพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนอันเนื องมาจากปัญหาความผันผวน
(fluctuation) ของตลาดเงินและตลาดทุนในวงกว้างในรอบปีบัญชีใด บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจขอผ่อนผันต่อสํานักงาน
เพื อไม่ต้องนําการลงทุนในหรือมีไว้ซึ งเงินฝาก บัตรเงินฝาก ตั วแลกเงิน หรือตั วสัญญาใช้เงิน ในช่วงเวลาที เกิดความผันผวนดัง
กล่าวมารวมคํานวณอัตราส่วนการลงทุนตามข้อ 3.13.1.8 ได้สําหรับรอบปีบัญชีนั น

3.13.1.10 บริษัทจัดการอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ งสัญญาซื อขายล่วงหน้า ที มีวัตถุประสงค์เพื อการลดความเสี ยง (hedging)
เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนได้ โดยไม่เกินมูลค่าความเสี ยงทั งหมดที กองทุนมีอยู่

3.13.1.11 การคํานวณมูลค่าการลงทุนหรือมีไว้ซึ งสัญญาซื อขายล่วงหน้าเพื อการคํานวณอัตราส่วนการลงทุน ตามข้อ
3.13.1.2 ข้อ 3.13.1.3 และข้อ 3.13.1.4 ให้นับมูลค่าที คู่สัญญาอีกผ่ายหนึ งมีหน้าที ต้องชําระตามสัญญาซื อขายล่วงหน้า รวม
คํานวณในอัตราส่วนของบุคคลที เป็นคู่สัญญาดังกล่าว เว้นแต่กรณีที กองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้ซึ งสัญญานั น ในศูนย์ซื อขาย
สัญญาซื อขายล่วงหน้า บริษัทจัดการไม่ต้องคํานวณมูลค่าและอัตราส่วนตามที กําหนดในข้อดังกล่าว

3.13.1.12 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนได้
โดยมีมูลค่าไม่เกินร้อยละ 25 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

3.13.1.13 บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งหน่วยลงทุนและใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหน่วยลงทุนเพื อเป็น
ทรัพย์สินของกองทุนรวมได้ ไม่เกินอัตราส่วนดังต่อไปนี ทั งนี การลงทุนดังกล่าวไม่รวมถึงหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย์
(1) ลงทุนหรือมีไว้ซึ งหน่วยลงทุนและใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหน่วยลงทุนของแต่ละกองทุนรวมที บริษัทจัดการอื นเป็นผู้รับ
ผิดชอบดําเนินการ ไม่เกินร้อยละ 25 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของแต่ละกองทุนรวมที บริษัทจัดการเป็นผู้รับผิดชอบดําเนินการ
(2) ลงทุนหรือมีไว้ซึ งหน่วยลงทุนและใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหน่วยลงทุนของทุกกองทุนรวมที บริษัทจัดการอื นเป็นผู้รับผิด
ชอบดําเนินการ ไม่เกินร้อยละ 25 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของแต่ละกองทุนรวมที บริษัทจัดการเป็นผู้รับผิดชอบดําเนินการ

3.13.1.14 บริษัทจัดการอาจทําธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืนในนามกองทุนได้ โดยมีมูลค่าธุรกรรมรวมกันทั งสิ นไม่เกิน
ร้อยละ 25 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

3.13.1.15 การลงทุนในหรือมีไว้ซึ งธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืน ให้บริษัทจัดการคํานวณอัตราส่วนการลงทุนตาม
ข้อ3.13.1.3 และ 3.13.1.4 ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 
(1) ในกรณีที มูลค่ารวมของหลักทรัพย์ หรือตราสารแห่งหนี ที ซื อและที โอนมาเพื อดํารงมูลค่าธุรกรรมตามประกาศกําหนด (ถ้า
มี) ณ สิ นวันไม่น้อยกว่ามูลค่าธุรกรรม ให้นําหลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนี ดังกล่าวมาคํานวณอัตราสาวนการลงทุนเท่ากับ
มูลค่าธุรกรรม ทั งนี บริษัทจัดการไม่ต้องนําธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืนมาคํานวณอัตราส่วนการลงทุนที คู่สัญญา
(2) ในกรณีมูลค่ารวมของหลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนี ที ซื อและที โอนมาเพื อดํารงมูลค่าธุรกรรมตามประกาศกําหนด (ถ้าม)ี 
ณ สิ นวัน น้อยกว่ามูลค่าธุรกรรม ให้คํานวณอัตราส่วนการลงทุนดังต่อไปนี 
(ก) นําหลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนี ดังกล่าวมาคํานวณอัตราส่วนการลงทุนเท่ากับมูลค่าหลักทรัพย์ หรือตราสารแห่งหนี นั น
ตามราคาตลาด และ
(ข) นําธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืนมาคํานวณอัตราส่วนการลงทุนที คู่สัญญาเท่ากับส่วนต่างของมูลค่าธุรกรรมกับมูลค่า
หลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนี นั นตามราคาตลาด
(3) ในกรณีเป็นธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืนตามสัญญาที มีข้อกําหนดให้คํานวณมูลค่าหลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนี ที 
ซื อและมูลค่าธุรกรรมรวมเป็นยอดสุทธิของธุรกรรมทั งหมดที กองทุนมีอยู่กับคู่สัญญารายเดียวกัน และที สัญญากําหนดให้
สามารถบังคับชําระหนี ตามธุรกรรมใดธุรกรรมหนึ งจากหลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนี ที ซื อหรือทรัพย์สินที โอนเพื อดํารงมูลค่า
ธุรกรรมตามประกาศกําหนด (ถ้ามี) ของธุรกรรมอื นได้ ให้คํานวณอัตราส่วนการลงทุนดังนี 
(ก) ในกรณีที มูลค่ารวมของหลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนี ที ซื อและที โอนมา เพื อดํารงมูลค่าธุรกรรมตามประกาศกําหนด (ถ้า
มี) ณ สิ นวันของแต่ละธุรกรรม มีมูลค่าไม่น้อยกว่ามูลค่าธุรกรรมแต่ละธุรกรรมนั น ให้คํานวณอัตราสาวนการลงทุนตามหลัก
เกณฑ์ในข้อ (1) 
(ข) ในกรณีที มูลค่ารวมของหลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนี ที ซื อและที โอนมา เพื อดํารงมูลค่าธุรกรรมตามประกาศกําหนด(ถ้า
มี) ณ สิ นวันของแต่ละธุรกรรม มีมูลค่าน้อยกว่ามูลค่าธุรกรรมแต่ละธุรกรรม ให้คํานวณอัตราส่วนการลงทุนตามหลักเกณฑ์ใน
ข้อ (2) 
(ค) ในกรณีที บางธุรกรรมที มูลค่ารวมของหลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนี ที ซื อและที โอนมาเพื อดํารงมูลค่าธุรกรรมตามประกาศ
กําหนด (ถ้ามี) ณ สิ นวันน้อยกว่ามูลค่าธุรกรรม ให้บริษัทจัดการนําหลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนี ที ซื อของธุรกรรม ที มูลค่า
รวมของหลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนี ที ซื อและที โอนมา เพื อดํารงมูลค่าธุรกรรมตามประกาศกําหนด (ถ้าม)ี ณ สิ นวันไม่น้อย
กว่ามูลค่าธุรกรรม มาคํานวณอัตราส่วนการลงทุนเพิ มเติมเพื อชดเชยส่วนต่างของมูลค่าธุรกรรมกับมูลค่ารวมของหลักทรัพย์
หรือตราสารแห่งหนี ที ซื อและที โอนมา เพื อดํารงมูลค่าธุรกรรมตามประกาศกําหนด (ถ้ามี) ณ สิ นวันของธุรกรรมแรก ทั งนี หาก
ภายหลังการชดเชยส่วนต่างข้างต้น มูลค่าสุทธิของทุกหลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนี ที ซื อโดยมีสัญญาขายคืนยังคงน้อยกว่า
มูลค่าสุทธิของทุกธุรกรรม ให้นําธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืนมาคํานวณอัตราส่วนการลงทุนที คู่สัญญาเท่ากับส่วนต่าง
ดังกล่าว

3.13.1.16 บริษัทจัดการอาจทําธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ของกองทุนได้ โดยมีมูลค่าธุรกรรมรวมกันทั งสิ นไม่เกินร้อยละ
25 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั งนี การคํานวณมูลค่าธุรกรรมดังกล่าว ให้บริษัทจัดการคํานวณโดยใช้มูลค่าหลัก
ทรัพย์ที ให้ยืม รวมผลประโยชน์ที พึงได้รับจนถึงวันที คํานวณมูลค่าธุรกรรมดังกล่าว

ในกรณีที ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ในขณะที กองทุนเข้าทําธุรกรรม มีมูลค่าไม่เกินอัตราส่วนที กําหนดในวรรคหนึ ง หากต่อ
มาธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์นั นมีมูลค่าเกินอัตราส่วนดังกล่าวโดยมิได้เกิดจากการทําธุรกรรมเพิ มเติม บริษัทจัดการจะยังคง
มีไว้ซึ งธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ดังกล่าวต่อไปก็ได้

ให้บริษัทจัดการจัดทํารายงานโดยระบุวันที ทรัพย์สินนั นมีมูลค่าเกินอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดพร้อมสาเหตุ และส่งรายงาน
ดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมทราบภายในสามวันทําการนับแต่วันที ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์นั นมีมูลค่า
เกินอัตราส่วนที กําหนด พร้อมทั งจัดทําสําเนารายงานดังกล่าวไว้ที บริษัทจัดการเพื อให้สํานักงานสามารถตรวจสอบได้

3.13.1.17 ให้บริษัทจัดการคํานวณอัตราส่วนการลงทุนหรือมีไว้ซึ งใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิง
ไทย หน่วยลงทุนของกองทุนรวมพันธบัตรเอเชีย หรือธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 
(1) ในกรณีของใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย ให้นับมูลค่าของหลักทรัพย์อ้างอิงของใบแสดง
สิทธิดังกล่าว รวมในอัตราส่วนสําหรับหลักทรัพย์อ้างอิงดังกล่าวที กําหนดในโครงการนี โดยถือเสมือนหนึ งว่ากองทุนได้ลงทุน
หรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์อ้างอิงนั นโดยตรง ทั งนี บริษัทจัดการอาจไม่นับมูลค่าของใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที เกิดจากหลัก
ทรัพย์อ้างอิงไทยรวมในอัตราส่วนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญาที กําหนดตามข้อ 3.13.1.2 3.13.1.3 3.7.1.4
และข้อ 3.13.1.7 ก็ได้

มูลค่าของหลักทรัพย์อ้างอิงที นํามาคํานวณรวมในอัตราส่วนตามวรรคหนึ งให้มีมูลค่าเท่ากับมูลค่าใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์
ที เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทยที กองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้

(2) ในกรณีของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมพันธบัตรเอเชียบริษัทจัดการจะคํานวณอัตราส่วนการลงทุนโดยวิธีใดวิธีหนึ งดังต่อ
ไปนี 
(ก) นับมูลค่าของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมพันธบัตรเอเชียที กองทุนได้ลงทุนในหรือมีไว้ซึ งหน่วยลงทุนดังกล่าว หรือ
(ข) นับมูลค่าของทรัพย์สินที กองทุนรวมพันธบัตรเอเชียดังกล่าวลงทุนหรือมีไว้ รวมในอัตราส่วนสําหรับทรัพย์สินที กําหนดไว้
ในโครงการนี โดยถือเสมือนหนึ งว่ากองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินนั นโดยตรง
(3) ในกรณีของธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ บริษัทจัดการจะคํานวณอัตราส่วนการลงทุนใน หรือมีไว้ซึ งการให้ยืมหลักทรัพย์
โดยให้นับมูลค่าทรัพย์สินที ให้ยืมรวมในอัตราส่วนสําหรับหลักทรัพย์ที กําหนดไว้ในข้อ 3.13.1.2 3.13.1.3 3.13.1.4 และ
3.13.1.7 โดยถือเสมือนหนึ งว่ากองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์นั นอยู่ ทั งนี บริษัทจัดการอาจไม่นับรวมในอัตราส่วนที 
คํานวณตามคู่สัญญาที กําหนดตามข้อ 3.13.1.2 3.13.1.3 3.13.1.4 และ 3.13.1.7 ก็ได้

3.13.1.18 ในการคํานวณอัตราส่วนตามข้อ 3.13.1.2 และ ข้อ 3.13.1.3 ให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี รวม
ทั งเงื อนไขตามข้อ 3.13.1.18 ด้วย
(1) ในกรณีที ทรัพย์สินดังกล่าวมีผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกัน บริษัทจัดการจะคํานวณอัตราส่วนที ผู้ออก
ทรัพย์สินหรือผู้ที เป็นคู่สัญญาดังกล่าว หรือคํานวณอัตราส่วนผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกัน แล้วแต่กรณีก็ได้
(2) ในกรณีที ทรัพย์สินมีบุคคลมากกว่าหนึ งรายเป็นผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกัน บริษัทจัดการจะเลือก
คํานวณอัตราส่วนที ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกันรายใดรายหนึ งก็ได้

3.13.1.19 การคํานวณอัตราส่วนที ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกันตามข้อ 3.13.1.14 จะทําได้ต่อเมื อบุคคลดัง
กล่าวได้ทําการรับรองตลอดไป รับอาวัลทั งจํานวน สลักหลังโอนประเภทมีสิทธิไล่เบี ยโดยไม่มีข้อกําหนดลบล้างหรือจํากัด
ความรับผิดของผู้สลักหลัง หรือค้ําประกันต้นเงินและดอกเบี ยเต็มจํานวนแบบไม่มีเงื อนไข

3.13.1.20 ในกรณีที ตราสารแห่งหนี หรือ ตราสารกึ งหนี กึ งทุน ในขณะที ลงทุนหรือในขณะที ได้มาเป็นทรัพย์สินของกองทุน มี
มูลค่าไม่เกินอัตราส่วนที กําหนดข้างต้น หากต่อมาตราสารแห่งหนี หรือตราสารกึ งหนี กึ งทุนนั น มีมูลค่าเกินอัตราส่วนดังกล่าว
โดยสาเหตุถูกปรับลดอันดับความน่าเชื อถือ ให้บริษัทดําเนินการแก้ไขอัตราส่วนให้เป็นไปตามที กําหนด ภายใน 30 วันนับแต่
วันที มีการประกาศให้ทราบถึงเหตุดังกล่าว เว้นแต่ในกรณีที มีเหตุจําเป็นและสมควรโดยได้รับผ่อนผันจากสํานักงาน

3.13.1.21 ในกรณีที ทรัพย์สินในขณะที ลงทุนหรือในขณะที ได้มาเป็นทรัพย์สินของกองทุน มีมูลค่าไม่เกินอัตราส่วนที กําหนด
ข้างต้น หากต่อมามีมูลค่าเกินอัตราส่วนดังกล่าวจากการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น บริษัทจัดการจะยังคงมีไว้ซึ งทรัพย์สินดัง
กล่าวต่อไป ก็ได้ให้บริษัทจัดการจัดทํารายงานโดยระบุชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินตามวรรคหนึ ง และ
วันที ทรัพย์สินนั นมีมูลค่าเกินอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดพร้อมสาเหตุ และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกอง
ทุนรวมทราบ ภายในสามวันทําการนับแต่วันที ทรัพย์สินนั นมีมูลค่าเกินอัตราส่วนที กําหนด พร้อมทั งจัดทําสําเนารายงานดัง
กล่าวไว้ที บริษัทจัดการ เพื อให้สํานักงานสามารถตรวจสอบได้

3.13.1.22 ในกรณีที การรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นเป็นผลให้กองทุนรวมเป็นผู้ถือหุ้นที บริษัทใดเป็นผู้ออก เพื อเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนรวม เมื อรวมกันทุกกองทุนรวมที บริษัทจัดการเป็นผู้รับผิดชอบดําเนินการเกินกว่าร้อยละ 25 ของจํานวนหุ้นที 
จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของบริษัทนั น บริษัทจัดการจะดําเนินการตามประกาศที สน. 24/2552 เรื อง การลงทุนและการมีไว้
เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุน ลงวันที  28 กรกฎาคม 2552 ดังนี คือ
(1) ปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศที กําหนดให้บริษัทจัดการสามารถรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นได้
(2) งดเว้นการใช้สิทธิออกเสียงในหุ้นจํานวนที เกินอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าว เว้นแต่กรณีที มีเหตุ
จําเป็นและสมควรโดยได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน และ
(3) กรณีที เป็นหุ้นของบริษัทจดทะเบียน และการได้มาซึ งหุ้นของบริษัทดังกล่าว เป็นผลให้กองทุนได้มา หรือเป็นผู้ถือหุ้นของ
บริษัทนั นจนถึงหรือข้ามจุดที ต้องทําคําเสนอซื อ บริษัทจัดการต้องดําเนินการเพื อให้ได้รับการยกเว้นการทําคําเสนอซื อโดย
การลดสัดส่วนการถือหุ้นหรือลดการมีอํานาจควบคุม หรือยื นคําขอผ่อนผันการทําคําเสนอซื อ ตามประกาศคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื อครอบงํากิจการ ทั งนี การ
ลดสัดส่วนการถือหุ้นดังกล่าว ให้บริษัทจัดการลดสัดส่วนตามสัดส่วนของหุ้นของบริษัทจดทะเบียนที แต่ละกองทุนได้มาจาก
การรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น

3.13.1. 23 ในกรณีที ทรัพย์สินในขณะที ลงทุนหรือในขณะที ได้มาเป็นทรัพย์สินของกองทุน มีมูลค่าไม่เกินอัตราส่วนที กําหนด
ข้างต้น หากต่อมามีมูลค่าเกินอัตราส่วนดังกล่าวโดยไม่เข้าลักษณะตามข้อ 3.13.1.6 ข้อ 3.13.1.17  19 และการเกิน
อัตราส่วนดังกล่าวมิได้เกิดจากการลงทุนหรือได้ทรัพย์สินมาเพิ มเติม บริษัทจัดการจะยังคงมีไว้ซึ งทรัพย์สินดังกล่าวต่อไปก็ได้

ให้บริษัทจัดการจัดทํารายงานโดยระบุชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินตามวรรคหนึ ง และวันที ทรัพย์สินนั น
มีมูลค่าเกินอัตราส่วนที กําหนดพร้อมสาเหตุ และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ทราบภายในสามวัน
ทําการ
นับแต่วันที ทรัพย์สินนั นมีมูลค่าเกินอัตราส่วนที กําหนด พร้อมทั งจัดทําสําเนารายงานดังกล่าวไว้ที บริษัทจัดการเพื อให้สํานักงาน
สามารถตรวจสอบได้

3.13.1.24 ข้อจํากัดการลงทุนข้างต้นจะไม่นํามาบังคับใช้ในกรณีที ปรากฏเหตุตามหัวข้อ “การเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม”
และบริษัทจัดการต้องดําเนินการเพื อเลิกกองทุนตามหัวข้อ “การดําเนินการของบริษัทจัดการเมื อเลิกกองทุนรวม”

สรุปอัตราส่วนการลงทุน : 

1. Total noninvestment grade : ลงทุนไม่เกินร้อยละ 100.00 
2. Noninvestment grade company limit : ลงทุนไม่เกินร้อยละ 25.00 
3. Investment grade company limit : ลงทุนไม่เกินร้อยละ 25 
4. Financial institution company limit : ลงทุนไม่เกินร้อยละ 25 
5. Individual fund limit : ลงทุนไม่เกินร้อยละ 25.00 
6. Total fund limit : ลงทุนไม่เกินร้อยละ 25.00 

3.13.2. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นในต่างประเทศ : 

สําหรับกองทุนที มีการลงทุนหรือเข้าเป็นคู่สัญญาในต่างประเทศ ให้บริษัทจัดการลงทุนหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นเพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุน ตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดดังต่อไปนี เพิ มเติมด้วย ทั งนี อัตราส่วนที คํานวณ
ตามประเภททรัพย์สิน ข้อกําหนดในการคํานวณอัตราส่วน และการดําเนินการเมื อมีเหตุที ทําให้ไม่เป็นไปตาม
อัตราส่วน ให้เป็นไปตามที กําหนดในข้อ 3.13.1. โดยอนุโลม

3.13.2.1 บริษัทจัดการอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินดังต่อไปนี เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม โดยไม่จํากัดอัตราส่วน
(1) เงินฝากในสถาบันการเงินต่างประเทศหรือตราสารหนี ที มีลักษณะคล้ายเงินฝากในต่างประเทศตามข้อ 3.12.2.2 ที มี
วัตถุประสงค์เพื อการดําเนินงาน
(2) ตราสารภาครัฐต่างประเทศตามข้อ 3.12.2.1 (1) ที มีอันดับความน่าเชื อถืออยู่ในสองอันดับแรก หรือสัญญาซื อขายล่วง
หน้าที มีสินค้าเป็นตราสารดังกล่าว
ในกรณีของกองทุนรวมเปิด มูลค่าของตราสารภาครัฐต่างประเทศตามข้อ (2) เมื อรวมกันแล้วต้องไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่า
ตราสารนั นในแต่ละรุ่น เว้นแต่เป็นกองทุนรวมเปิดที มีการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งล่วงหน้าซึ งระบุเวลาแน่นอน
(auto redemption) 

3.13.2.2 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งตราสารภาครัฐต่างประเทศที นอกเหนือจากข้อ 3.13.2.1 (2)หรือสัญญาซื อขาย
ล่วงหน้าที มีสินค้าเป็นตราสารดังกล่าว เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนได้โดยมีมูลค่ารวมกันทั งสิ นเมื อคํานวณเฉพาะผู้ออกหรือผู้
เป็นคู่สัญญารายนั น ไม่เกินร้อยละ 35 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั งนี ให้นับรวมกับอัตราส่วนการลงทุนในประเทศ
ด้วย

ในกรณีของกองทุนรวมเปิด มูลค่าของตราสารภาครัฐต่างประเทศตามวรรคหนึ ง ต้องไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าตราสารนั นใน
แต่ละรุ่น เว้นแต่เป็นกองทุนรวมเปิดที มีการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งล่วงหน้าซึ งระบุเวลาแน่นอน (auto
redemption) 

การคํานวณอัตราส่วนตามวรรคหนึ ง ให้นับตราสารตามวรรคหนึ งและทรัพย์สินทุกประเภทที ผู้ออกหรือผู้เป็นคู่สัญญารายดัง
กล่าวเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญา ซึ งกองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินเหล่านั น
รวมในอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าวด้วย

3.13.2.3 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งเงินฝากในสถาบันการเงินต่างประเทศที มีอันดับความน่าเชื อถืออยู่ในอันดับที 
สามารถลงทุนได้ โดยมีมูลค่ารวมกันทั งสิ นเมื อคํานวณเพาะสถาบันการเงินต่างประเทศรายนั น ไม่เกินร้อยละ 25 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

การคํานวณอัตราส่วนตามวรรคหนึ ง ให้นับมูลค่าของทรัพย์สินที กองทุนลงทุนหรือมีไว้ดังต่อไปนี รวมในอัตราส่วนดังกล่าว
1. ทรัพย์สินตามข้อ 3.13.2.4 วรรคหนึ ง และข้อ3.13.2.7 (1) ที สถาบันการเงินต่างประเทศรายเดียวกันเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู ้
รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญา
2. ทรัพย์สินตามข้อ 3.13.1.3 ข้อ 3.13.2.4 และข้อ 3.13.2.7 (1) ที ธนาคารพาณิชย์ซึ งเป็นสาขาของสถาบันการเงินต่าง
ประเทศรายนั นเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญา
ในกรณีที กองทุนมีเงินฝากตามวรรคหนึ ง หรือวรรคสอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื อการดําเนินงานของกองทุน ให้นับมูลค่าของเงิน
ฝากดังกล่าวรวมในอัตราส่วนตามวรรคหนึ ง

3.13.2.4 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินดังต่อไปนี ที บุคคลใดเป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลัก
หลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญา เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนได้ โดยมีมูลค่ารวมกันทั งสิ นเมื อคํานวณเฉพาะผู้ออก ผู้สั งจ่าย
ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญารายนั น ไม่เกินร้อยละ 25 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั งนี 
ให้นับรวมกับอัตราส่วนการลงทุนในประเทศด้วย
(1) ตราสารแห่งหนี ต่างประเทศตามข้อ 3.12.2.1 
(2) หน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศตามข้อ 3.12.2.1 (3) 
(3) สัญญาซื อขายล่วงหน้า ตามข้อ 3.12.2.3 ที คู่สัญญามีอันดับความน่าเชื อถืออยู่ในอันดับที สามารถลงทุนได ้(investment
grade) 
(4) เงินฝากในสถาบันการเงินต่างประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื อการลงทุน
(5) ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิง ที มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นพันธบัตร หรือหุ้นกู้ที ไม่ใช่หุ้นกู้อนุพันธ์
ตามข้อ 13.2.2.5 ทั งนี เฉพาะที มีอันดับความน่าเชื อถืออยู่ในอันดับที สามารถลงทุนได ้(investment grade)
(6) หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และตราสารของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศ ตามข้อ 13.2.2.6

3.13.2.5 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินที กลุ่มกิจการใดเป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้คํ้า
ประกัน หรือคู่สัญญา เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนได้ โดยมีมูลค่ารวมกันทั งสิ นของกลุ่มกิจการนั นไม่เกินอัตราอย่างใดอย่าง
หนึ งดังต่อไปนี แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า
(1) ร้อยละสามสิบของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน
(2) อัตราที คํานวณได้จากนํ้าหนักของกลุ่มกิจการดังกล่าวในตัวชี วัด (benchmark) ของกองทุนนั นรวมกับร้อยละสิบของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนนั น ทั งนี ตัวชี วัดดังกล่าวต้องเป็นดัชนีหรือองค์ประกอบของดัชนี ที มีการเผยแพร่อย่างกว้างขวาง
และสอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนั น

3.13.2.6 การลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินที บริษัทในกลุ่มกิจการใดเป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย หรือคู่สัญญา เพื อเป็นทรัพย์สินของกอง
ทุน หากทรัพย์สินดังกล่าวเป็นองค์ประกอบที ใช้ในการคํานวณตัวชี วัด (benchmark) ของกองทุนนั น บริษัทจัดการอาจลงทุน
หรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินดังกล่าวโดยมีมูลค่ารวมกันทั งสิ นเมื อคํานวณเฉพาะผู้ออก ผู้สั งจ่าย หรือคู่สัญญารายนั น ไม่เกินอัตราที 
คํานวณได้จากนํ้าหนักของทรัพย์สินดังกล่าวในตัวชี วัดรวมกับร้อยละสิบของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั งนี เฉพาะใน
กรณีที อัตราดังกล่าวสูงกว่าอัตราส่วนที กําหนดไว้ในข้อ 3.13.2.2 ข้อ 3.13.2.4 และข้อ 3.13.2.7 แล้วแต่กรณี

มิให้นําความในข้อ 3.13.2.2 ข้อ 3.13.2.4 และข้อ 3.13.2.7 มาใช้บังคับกับกรณีตามวรรคหนึ ง

3.13.2.7 บริษัทจัดการอาจลงทุน หรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินอื นนอกเหนือจากกรณีที กําหนดไว้ในข้อ 3.13.2.2  3.13.2.3 และข้อ
3.13.2.4 เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมตามอัตราส่วนดังต่อไปนี 
(1) การลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินดังกล่าวซึ งบุคคลใดเป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่
สัญญา ต้องมีมูลค่ารวมกันทั งสิ นเมื อคํานวณเฉพาะผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญา
รายนั น ไม่เกินร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
(2) การลงทุนในหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินตาม (1) เมื อคํานวณรวมทุกบุคคลที เป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง
ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญาแล้วต้องมีมูลค่ารวมกันทั งสิ นไม่เกินร้อยละ15 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

3.13.2.8 ในกรณีของกองทุนรวม ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมลงทุนหรือมีไว้ซึ งเงินฝาก บัตรเงินฝาก ตั วแลกเงิน หรือตั ว
สัญญาใช้เงิน ที ธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ บรรษัทตลาดรอง
สินเชื อที อยู่อาศัย หรือสถาบันการเงินที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น หรือธนาคารต่างประเทศเป็นผู้ออกหรือคู่สัญญา เป็นจํานวน
ที มีมูลค่ารวมโดยเฉลี ยไม่เกิน ร้อยละ 45 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ในรอบระยะเวลาบัญชี หรือในรอบอายุ
ของกองทุนรวมสําหรับกองทุนรวมที มีอายุน้อยกว่า 1 ปีแล้วแต่กรณี โดยให้นับรวมเงินฝากในประเทศและต่างประเทศ ทั งนี 
ไม่ว่ากรณีใด มิให้คํานวณเงินฝากในบัญชีเงินฝากเพื อการดําเนินงานของกองทุนเข้าในอัตราส่วนดังกล่าว
อัตราส่วนตามวรรคหนึ งมิให้นํามาใช้บังคับกับกองทุนรวมที มีการกําหนดอายุโครงการตั งแต่หนึ งปีขึ นไป ทั งนี เฉพาะในระยะ
เวลาหกเดือนก่อนวันครบกําหนดอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม
ในกรณีที เงินฝากหรือตราสารแห่งหนี ที มีลักษณะคล้ายเงินฝากที กองทุนรวมลงทุนในหรือมีไว้เกินอัตราส่วนที กําหนดตามวรรค
หนึ ง ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินดังกล่าวให้มีมูลค่ารวมโดยเฉลี ยไม่เกินร้อยละ 45 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมภายในสามสิบวันนับแต่วันสิ นรอบปีบัญชีนั น ทั งนี ให้คํานวณอัตราส่วนการลงทุนหรือมีไว้ซึ ง
ทรัพย์สินดังกล่าว โดยเฉลี ยตั งแต่วันแรกของรอบปีบัญชีนั นจนถึงวันที ทรัพย์สินนั นมีมูลค่าเป็นไปตามอัตราส่วนดังกล่าว
เมื อบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ปฏิบัติตามวรรคสามแล้ว ให้บริษัทรายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมทราบภายใน
วันทําการถัดจากวันที ทรัพย์สินนั นมีมูลค่ารวมโดยเฉลี ยไม่เกินร้อยละ 45 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม เพื อให้ผู้
ดูแลผล ประโยชน์ของกองทุนรวม ตรวจสอบการปฏิบัติดังกล่าว ทั งนี บริษัทต้องดําเนินการให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน
รวมแจ้งให้สํานักงานทราบภายในห้าวันนับแต่วันที ได้รับรายงานจากบริษัทด้วย
หากบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถปฏิบัติตามวรรคสามได้ สํานักงานอาจสั งให้บริษัทเลิกกองทุนรวมนั น

3.13.2.9 ในกรณีที มีเหตุจําเป็นและสมควร เพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนอันเนื องมาจากปัญหาความผันผวน
(fluctuation) ของตลาดเงินและตลาดทุนในวงกว้างในรอบปีบัญชีใด บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจขอผ่อนผันต่อสํานักงาน
เพื อไม่ต้องนําการลงทุนในหรือมีไว้ซึ งเงินฝาก บัตรเงินฝาก ตั วแลกเงิน หรือตั วสัญญาใช้เงิน ในช่วงเวลาที เกิดความผันผวนดัง
กล่าวมารวมคํานวณอัตราส่วนการลงทุนตามข้อ 3.13.2.8 ได้สําหรับรอบปีบัญชีนั น

3.13.2.10 บริษัทจัดการอาจลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้าที มีคู่สัญญาเป็นศูนย์ซื อขายสัญญาซื อขายล่วงหน้าโดยไม่จํากัด
อัตราส่วนของคู่สัญญา

3.13.2.11 การคํานวณมูลค่าการลงทุนหรือมีไว้ซึ งสัญญาซื อขายล่วงหน้าเพื อการคํานวณอัตราส่วนการลงทุนตามข้อ 3.13.2.2
และข้อ 3.13.2.4 ให้นับมูลค่าที คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งมีหน้าที ต้องชําระตามสัญญาซื อขายล่วงหน้า รวมคํานวณในอัตราส่วนของ
บุคคลที เป็นคู่สัญญาดังกล่าว เว้นแต่กรณีที กองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้ซึ งสัญญานั น ในศูนย์ซื อขายสัญญาซื อขายล่วงหน้า
บริษัทจัดการไม่ต้องคํานวณมูลค่าและอัตราส่วนตามที กําหนดในข้อดังกล่าว

3.13.2.12 ในการคํานวณอัตราส่วนตามข้อ 3.13.2.2 และ ข้อ 3.13.2.4 ให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี รวม
ทั งเงื อนไขตามข้อ 3.13.2.13 ด้วย
(1) ในกรณีที ทรัพย์สินดังกล่าวมีผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกัน บริษัทจัดการจะคํานวณอัตราส่วนที ผู้ออก
ทรัพย์สินหรือผู้ที เป็นคู่สัญญาดังกล่าว หรือคํานวณอัตราส่วนผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกัน แล้วแต่กรณีก็ได้
(2) ในกรณีที ทรัพย์สินมีบุคคลมากกว่าหนึ งรายเป็นผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกัน บริษัทจัดการจะเลือก
คํานวณอัตราส่วนที ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกันรายใดรายหนึ งก็ได้

3.13.2.13 การคํานวณอัตราส่วนที ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกันตามข้อ 3.13.2.12 จะทําได้ต่อเมื อบุคคลดัง
กล่าวได้ทําการรับรองตลอดไป รับอาวัลทั งจํานวน สลักหลังโอนประเภทมีสิทธิไล่เบี ยโดยไม่มีข้อกําหนดลบล้างหรือจํากัด
ความรับผิดของผู้สลักหลัง หรือค้ําประกันต้นเงินและดอกเบี ยเต็มจํานวนแบบไม่มีเงื อนไข

3.13.2.14 ในกรณีที ตราสารแห่งหนี ในขณะที ลงทุนหรือในขณะที ได้มาเป็นทรัพย์สินของกองทุน มีมูลค่าไม่เกินอัตราส่วนที 
กําหนดข้างต้น หากต่อมาตราสารแห่งหนี มีมูลค่าเกินอัตราส่วนดังกล่าวโดยสาเหตุ ถูกปรับลดอันดับความน่าเชื อถือให้บริษัท
ดําเนินการแก้ไขอัตราส่วนให้เป็นไปตามที กําหนดภายใน 30 วันนับแต่วันที มีการประกาศให้ทราบถึงเหตุดังกล่าว เว้นแต่ใน
กรณีที มีเหตุจําเป็นและสมควรโดยได้รับผ่อนผันจากสํานักงาน

3.13.2.15 ในกรณีที ทรัพย์สินในขณะที ลงทุนหรือในขณะที ได้มาเป็นทรัพย์สินของกองทุน มีมูลค่าไม่เกินอัตราส่วนที กําหนด
ข้างต้น หากต่อมามีมูลค่าเกินอัตราส่วนดังกล่าวจากการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น บริษัทจัดการจะยังคงมีไว้ซึ งทรัพย์สินดัง
กล่าวต่อไปก็ได้

ให้บริษัทจัดการจัดทํารายงานโดยระบุชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินตามวรรคหนึ ง และวันที ทรัพย์สินนั น
มีมูลค่าเกินอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดพร้อมสาเหตุ และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ทราบ
ภายในสามวันทําการนับแต่วันที ทรัพย์สินนั นมีมูลค่าเกินอัตราส่วนที กําหนด พร้อมทั งจัดทําสําเนารายงานดังกล่าวไว้ ที บริษัท
จัดการเพื อให้สํานักงานสามารถตรวจสอบได้

3.13.2.16 ในกรณีที ทรัพย์สินในขณะที ลงทุนหรือในขณะที ได้มาเป็นทรัพย์สินของกองทุน มีมูลค่าไม่เกินอัตราส่วนที กําหนด
ข้างต้น หากต่อมามีมูลค่าเกินอัตราส่วนดังกล่าวโดยไม่เข้าลักษณะตาม 3.13.2.8 ข้อ 3.13.2.14 และข้อ 3.13.2.15 และการ
เกินอัตราส่วนดังกล่าวมิได้เกิดจากการลงทุนหรือได้ทรัพย์สินมาเพิ มเติม บริษัทจัดการจะยังคงมีไว้ซึ งทรัพย์สินดังกล่าวต่อไป
ก็ได้

ให้บริษัทจัดการจัดทํารายงานโดยระบุชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินตามวรรคหนึ ง และวันที ทรัพย์สินนั น
มีมูลค่าเกินอัตราส่วนที กําหนดพร้อมสาเหตุ และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ทราบภายในสามวัน
ทําการนับแต่วันที ทรัพย์สินนั นมีมูลค่าเกินอัตราส่วนที กําหนด พร้อมทั งจัดทําสําเนารายงานดังกล่าวไว้ที บริษัทจัดการเพื อให้
สํานักงานสามารถตรวจสอบได้

3.13.2.17 ข้อจํากัดการลงทุนข้างต้นจะไม่นํามาบังคับใช้ในกรณีที ปรากฏเหตุตามหัวข้อ “การเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม”
และบริษัทจัดการต้องดําเนินการเพื อเลิกกองทุนตามหัวข้อ “การดําเนินการของบริษัทจัดการเมื อเลิกกองทุนรวม”

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) : 

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.3. รายละเอียดเพิ มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : 

ไม่มี

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 โทรสาร

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

บริษัทจัดการจะเสนอขายหน่วยลงทุนในระยะเวลาเสนอขายครั งแรกที ระบุไว้ในหนังสือชี ชวน โดยเริ มตั งแต่เวลาเปิดทําการ
ของบริษัทจัดการ หรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ถึงเวลา 15.30 น.

5.2.1 การขอรับหนังสือชี ชวนและเอกสารการจองซื อ
ผู้สนใจจองซื อหน่วยลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี ชวน และ เอกสารการจองซื อได้ที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื อคืน ทุกวัน ระหว่าง เวลาทําการ

5.2.2 วิธีการเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน
ในกรณีที ไม่เคยมีบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน ผู้สนใจลงทุนต้องเปิดบัญชีดังกล่าวก่อน โดยกรอกรายละเอียดในใบคําขอเปิดบัญชีผู้
ถือหน่วยลงทุน และเอกสารที กําหนดอย่างถูกต้องและตามความเป็นจริง พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน ตามที บริษัทจัดการ
กําหนดในการเปิดบัญชีซึ งลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง

ผู้จองซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนต้องรับทราบและยินยอมที จะปฏิบัติตามเงื อนไขที กําหนดในใบคําขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน
และใบคําขอเปลี ยนแปลงข้อมูล รวมทั งเงื อนไขอื น ๆ ที บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะกําหนดต่อไป ซึ งจะติดประกาศไว้ที 
บริษัทจัดการ หรือมีจดหมายเพื อแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ ทั งนี กรณีบริษัทจัดการจะแก้ไขเปลี ยนแปลงวิธีการเปิดบัญชี
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยติดประกาศไว้ที บริษัทจัดการ และสํานักงานของผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื อคืน

5.2.3 เอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชี
1. กรณีบุคคลธรรมดา
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรประจําตัวข้าราชการ หรือสําเนาบัตรประจําตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือสําเนา
หนังสือเดินทางซึ งลงนามรับรองความถูกต้อง

2. กรณีนิติบุคคล
(1) สําเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์
(2) สําเนาหนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับ
(3) ตัวอย่างลายมือชื อผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล และเงื อนไขการลงนาม
(4) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล

ทั งนี เอกสารต่าง ๆ ต้องลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง

5.2.4 วิธีการจองซื อหน่วยลงทุน
เมื อผู้สนใจจองซื อหน่วยลงทุนมีบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน แล้ว สามารถจองซื อหน่วยลงทุนด้วยตนเองที บริษัทจัดการหรือผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ได้ตามราคาเสนอขายหน่วยลงทุนในการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก โดยกรอกใบคําสั งซื อ
หน่วยลงทุนให้ครบถ้วนพร้อมชําระเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุน โดยผู้สั งซื อจะต้องสั งซื อหน่วยลงทุนไม่ตํ่ากว่า 50,000 บาท

5.2.5 การรับชําระ และการเก็บรักษาเงินค่าซื อหน่วยลงทุน
ผู้จองซื ออาจชําระเป็นเงินสด หรือชําระเป็นเช็ค ดราฟต์ หรือวิธีอื นใด โดยการชําระเป็นเช็ค ดราฟต์ หรือวิธีอื นใดผู้จองซื อต้อง
ขีดคร่อมเฉพาะสั งจ่าย “บัญชีจองซื อหน่วยลงทุนของ บลจ.แอสเซท พลัส จํากัด” ซึ งเป็นบัญชีกระแสรายวัน ที เปิดไว้กับ
ธนาคารดังต่อไปนี ซึ งดอกเบี ยรับหรือผลประโยชน์ใดๆ ที ได้รับจากบัญชีจองซื อหน่วยลงทุนข้างต้น บริษัทจัดการจะดําเนินการ
ให้เป็นผลประโยชน์ต่อกองทุน
• ธนาคารกสิกรไทย สาขาราษฎร์บูรณะ
• ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาพระรามที  3
• ธนาคารกรุงเทพ สาขาสาทร
• ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาถนนวิทยุ
บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงเพิ มเติมบัญชีดังกล่าว โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ โดยจะติดประกาศไ
ที ที ทําการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

ทั งนี ในการชําระเงินไม่ว่าด้วยวิธีใด หากมิใช่กรณีที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิดอื นภายใต้การ
จัดการของบริษัทจัดการเพื อจองซื อหน่วยลงทุนของกองทุน บริษัทจัดการต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้ก่อนระยะเวลาเสนอ
ขายครั งแรกจะสิ นสุด

ในกรณีที ผู้จองซื อชําระเป็นเงินสด หรือวิธีอื นใดที สามารถเรียกเก็บเงินได้ทันที ผู้จองซื อสามารถจองซื อได้ภายในเวลา 15.30
น. แต่หากผู้จองซื อชําระเป็นเช็ค ดราฟต์ หรือวิธีอื นใดที ต้องส่งเรียกเก็บเงินและทราบผลในวันทําการถัดไป ผู้จองซื อต้อง
ชําระค่าซื อหน่วยลงทุนภายในเวลา 12.00 น.

การจองซื อหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื อบริษัทจัดการได้รับเงินค่าซื อหน่วยลงทุนครบตามจํานวนเงินที สั งซื อ และได้ทํา
รายการขายหน่วยลงทุนแล้ว เพื อให้บริษัทจัดการจัดสรรหน่วยลงทุน ผู้จองซื อหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกคําสั งจองซื อ
หน่วยลงทุนนั นได้เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

ในกรณีที ผู้จองซื อหน่วยลงทุนชําระเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุนเป็นเช็ค ดราฟต์ หรือวิธีอื นใดซึ งถูกปฏิเสธการจ่ายเงิน บริษัท
จัดการจะดําเนินการยกเลิกรายการจองซื อหน่วยลงทุนนั นและแจ้งให้ผู้จองซื อทราบ
บริษัทจัดการจะนําเงินที ได้รับจากการจองซื อหน่วยลงทุนนี เก็บรักษาไว้ในบัญชีเงินฝากในนาม “บัญชีจองซื อหน่วยลงทุนของ
บลจ. แอสเซท พลัส จํากัด” 

5.2.6 การจัดสรรหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื อโดยคํานวณจากจํานวนเงินที ได้รับชําระหารด้วยมูลค่าที ตราไว้ โดยจํานวน
หน่วยลงทุนที ได้รับจัดสรรจะคํานวณตามหลักสากลเป็นตัวเลขทศนิยม 5 ตําแหน่งแต่ใช้ทศนิยม 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยม
ตําแหน่งที  5 ทิ ง

กรณีที ผู้จองซื อชําระค่าจองซื อหน่วยลงทุนเป็นเช็ค ดราฟต์ ตั วแลกเงิน คําสั งจ่ายเงิน หรือวิธีอื นใด บริษัทจัดการจะจัดสรร
หน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื อหน่วยลงทุน ณ วันที บริษัทจัดการ สามารถเรียกเก็บเงินจากเช็ค ดราฟต์ ตั วแลกเงิน คําสั งจ่ายเงิน
หรือวิธีการอื นใดได้เรียบร้อยแล้ว และวันที บริษัทจัดการได้รับเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุนจะต้องอยู่ระหว่างระยะเวลาเสนอขาย
โดยบริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนตามหลักการ “จองซื อก่อนได้ก่อน” 

ในกรณีที จํานวนเงินที ระบุในใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนไม่ตรงกับจํานวนเงินที บริษัทจัดการได้รับชําระ บริษัทจัดการจะจัดสรร
หน่วยลงทุนให้ตามจํานวนเงินที ได้รับชําระเป็นเกณฑ์
ในกรณีที การจองซื อหน่วยลงทุนนั นมีผลให้จํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินจํานวนหน่วยลงทุนที ได้รับอนุมัติจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนโดยใช้หลักการ “จองซื อก่อนได้ก่อน” ตามคําสั งซื อที สามารถเรียก
เก็บเงินได้ ในกรณีที จองซื อพร้อมกัน และมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรร บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรหน่วยลงทุน
ที เหลืออยู่ให้ผู้จองซื อ ที จองซื อพร้อมกันนั นตามสัดส่วนจํานวนหน่วยลงทุนที ผู้จองซื อแต่ละรายจองซื อเข้ามา (Pro Rata)
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทั งหมดก็ได้โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้
ทราบล่วงหน้า

ในกรณีที บริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการจัดสรรหน่วยลงทุนมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือหน่วย
ลงทุน หรือต่อชื อเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะจัดสรรหรือไม่
จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทั งหมดก็ได้ โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ผู้จองซื อทราบล่วงหน้า

5.2.7 การคืนเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุน
ในกรณีที ผู้จองซื อหน่วยลงทุนในการเสนอขายครั งแรกไม่ได้รับการจัดสรรไม่ว่าทั งหมด หรือบางส่วน และ/หรือในกรณีที 
บริษัทจัดการต้องยุติโครงการจัดการเนื องจากไม่สามารถจําหน่ายให้แก่ประชาชนได้ถึง 35 ราย หรือในกรณีที มีการจัดสรร
หน่วยลงทุนให้แก่บุคคลใด หรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกินกว่าหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด
บริษัทจัดการจะแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันสิ นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุน
ครั งแรก และจะคืนเงินค่าซื อหน่วยลงทุนส่วนที ไม่ได้รับการจัดสรรพร้อมดอกเบี ย (ถ้ามี) ให้ผู้จองซื อตามวิธีการรับเงินค่าขาย
คืนหน่วยลงทุนที ผู้จองซื อระบุไว้ในใบคําขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน ภายใน 1 เดือน นับแต่วันสิ นสุดการเสนอขายหน่วย
ลงทุนครั งแรก หรือนับตั งแต่วันปิดการเสนอขายแล้วแต่กรณี เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ให้ดําเนินการโครงการจัดการต่อไปได้ หากบริษัทจัดการไม่สามารถคืนเงินพร้อมดอกเบี ย (ถ้าม)ี อันเนื องจากความผิด
พลาดของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะชําระดอกเบี ยในอัตราไม่ต่ํากว่าร้อยละเจ็ดครึ งต่อปี นับแต่วันที ครบกําหนดเวลาดัง
กล่าวข้างต้น ถึงวันที บริษัทจัดการชําระเงินค่าจองซื อคืนจนครบถ้วน

5.2.8 เงื อนไขการขายหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะปฏิเสธคําสั งซื อหากผู้ลงทุนไม่ใช่ "ผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย"

บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนภายในประเทศไทย และมีวัตถุประสงค์ที จะไม่เสนอขาย
หน่วยลงทุนของกองทุนกับหรือเพื อประโยชน์ของประเทศสหรัฐอเมริกา พลเมืองสหรัฐอเมริกา รวมถึงผู้ที มีหนังสือเดินทางของ
ประเทศสหรัฐอเมริกาหรือผู้ที มีถิ นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา หรือบุคคลซึ งโดยปกติมีถิ นที อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกอง
ทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าวและบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนซึ งจัดให้มีขึ นและดําเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา บริษัทจัดการจึงขอ
สงวนสิทธิที จะปฏิเสธหรือระงับการสั งซื อ การจัดสรร และ/หรือการโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมสําหรับผู้
ลงทุนที เป็นบุคคลอเมริกัน (US person) ดังที กล่าวมาข้างต้น เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก

ในการชําระค่าซื อหน่วยลงทุน หากมิใช่กรณีที ผู้จองซื อหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอื นที จัดตั งโดยบริษัท
จัดการเพื อจองซื อหน่วยลงทุนของกองทุนนี ผู้จองซื อจะต้องชําระค่าซื อหน่วยลงทุนด้วยเงินจนเต็มมูลค่า จะหักกลบลบหนี กับ
บริษัทจัดการไม่ได้

การจองซื อหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื อบริษัทจัดการได้รับเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวนและได้ทํารายการขายหน่วย
ลงทุนแล้ว เพื อให้บริษัทจัดการจัดสรรหน่วยลงทุนและผู้จองซื อจะไม่สามารถยกเลิกคําสั งจองซื อหน่วยลงทุนนั นได้ เว้นแต่ จะ
ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธการจองซื อตามคําสั งจองซื อหน่วยลงทุน ในกรณีที บริษัทจัดการได้
พิจารณาแล้วว่าการจองซื อในกรณีดังกล่าวมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรือต่อชื อเสียง
หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ

สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ นหลังจากนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการจองซื อหน่วยลงทุนของผู้จองซื อ
หน่วยลงทุนแล้วเท่านั น

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

 

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

บริษัทจัดการจะเสนอขายหน่วยลงทุนระหว่างการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกเท่านั น โดยจะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนภาย
หลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก

7. การรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

7.1. ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 บริษัทจัดการ

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.3. วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 รับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.4.1 บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติดังนี 

1. บริษัทจัดการจะรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติไม่เกินปีละ 4 ครั ง โดยบริษัทจัดการจะแจ้งกําหนดวันทําการรับซื อคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบทางไปรษณีย์ ภายใน 30 วันนับตั งแต่วันถัดจากวันจดทะเบียนกองทรัพย์สิน
เป็นกองทุนรวม

ทั งนี บริษัทจัดการจะรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายที มีชื อปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วย
ลงทุน ณ เวลา 8.00 น. ของวันที บริษัทจัดการกําหนดให้มีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

ในการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ บริษัทจัดการมีนโยบายที จะรับซื อคืนเป็นจํานวนเงินที จัดสรรจากเงินสดรับที ได้จาก
ดอกเบี ย และ/หรือกําไรจากเงินลงทุนของตราสารแห่งหนี หรือหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นที กองทุนลงทุน หลังหักค่าใช้จ่าย
ของกองทุน (ถ้ามี) โดยจะจัดสรรเป็นจํานวนเงินที เท่าๆ กันสําหรับแต่ละหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน กรณีที กองทุนได้รับผลกระทบจากการได้รับชําระเงิน
ตามตราสารหนี หรือหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นที กองทุนลงทุนไว้ แตกต่างไปจากเงื อนไขที กําหนด โดยบริษัทจะประกาศใ
ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบในเวปไซต์ของบริษัทจัดการ

2. สําหรับการรับซื อคืนหน่วยลงทุนงวดสุดท้าย บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติที เหลือทั งหมดของผู้
ถือหน่วยลงทุนทุกราย ณ วันครบอายุโครงการ

7.4.2  การจัดสรรเงินให้แก่ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุน
ยกเว้นในกรณีตามข้อ “การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน” หรือ “การไม่ขายหรือไม่
รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน” หรือ “การหยุดรับซื อคืนหน่วยลงทุน” บริษัทจัดการจะจัดสรร
เงินให้แก่ ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยคํานวณจากราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ณ สิ นวันที บริษัทจัดการดําเนินการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติ หากวันดังกล่าวตรงกับวันหยุดจะเลื อนเป็นวันทําการถัดไป

บริษัทจัดการจะคํานวณจํานวนหน่วยลงทุนที จะรับซื อคืนอัตโนมัติ โดยหารจํานวนเงินที จะรับซื อคืนด้วยราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการรับซื อคืนนั น ทั งนี จํานวนหน่วยลงทุนที คํานวณได้จะเป็นตัวเลขทศนิยม 4 ตําแหน่ง โดยตัด
ทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง

บริษัทจัดการจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในทะเบียนหน่วยลงทุน ในวันทําการถัดจากวันทําการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนจํานวนนั น

7.4.3 การชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน ภายใน 5 วันทําการ นับตั งแต่วันถัดจากวัน
ที ทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ในการชําระเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนให้
แก่ ผู้ถือหน่วยลงทุนตามวิธีการที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในใบคําขอเปิดบัญชี ผู้ถือหน่วยลงทุน หรือใบคําสั งขายคืนหน่วย
ลงทุน

7.4.4  เงื อนไขในการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ตกลงสั งขายคืนหน่วยลงทุน และยินยอมให้บริษัทจัดการรับซื อหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
ตามกําหนดเวลาที บริษัทจัดการกําหนด

นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก้ผู้ถือหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ ภายใน 5 วันทําการ
นับตั งแต่วันถัดจากวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมติั

การสั งขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื อบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ได้รับคําสั งขายคืนหน่วย
ลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุน และได้ทํารายการรับซื อคืนหน่วยลงทุนแล้ว

บริษัทจัดการจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในทะเบียนหน่วยลงทุนในวันทําการถัดจากวันทําการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนจํานวนนั น

7.5. ระยะเวลาในการรับซื อคืน :  ไม่เกินปีละ 4 ครั งตามที บริษัทจัดการกําหนด

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน : 

1) บริษัทจัดการจะรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติไม่เกินปีละ 4 ครั ง โดยบริษัทจัดการจะแจ้งวันที จะดําเนินการรับซื อคืน
หน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบทางไปรษณีย์ ภายใน 30 วันนับตั งแต่วันถัดจากวันจดทะเบียนกองทรัพย์สิน
เป็นกองทุนรวม
2) สําหรับการรับซื อคืนหน่วยลงทุนงวดสุดท้าย บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติที เหลือทั งหมด
ของผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย ณ วันครบอายุโครงการ

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.9. รายละเอียดเพิ มเติม : 

8. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

8.1. ช่องทางการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

 บริษัทจัดการ

8.2. รายละเอียดการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการที บริษัทจัดการ
กําหนดให้สามารถสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ เข้ากองทุนนี ระหว่างการเสนอขายครั งแรก
การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนดังกล่าวหมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนหนึ ง (กองทุนต้นทาง) เพื อซื อหน่วยลงทุนของ
อีกกองทุนหนึ ง (กองทุนปลายทาง) โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนจาก กองทุนต้นทางซึ งได้หัก
ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เพื อไปชําระค่าซื อหน่วยลงทุนกองทุนปลายทาง ในกรณีที กองทุนต้นทางใดมี
การคิดค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามระยะเวลาการถือหน่วยลงทุน การคํานวณหน่วยลงทุนที จะขายคืนจาก
กองทุนต้นทาง จะใช้เกณฑ์การคํานวณโดยระบบ “เข้าก่อน ออกก่อน (FIFO)”

9. การชําระค่ารับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน : 

กรณีบริษัทจัดการไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน และจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื นแทน บริษัทจัดการจะกําหนดขั นตอนการดําเนินการต่อไป โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานก่อน และไม่
ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ โดยขั นตอนที กําหนดดังกล่าวต้องสามารถปฏิบัติได้จริง และเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมทุกราย และบริษัทจัดการจะต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วัน

10. การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิด
ไว้แล้วได้ ในกรณีดังต่อไปนี 
(1) บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที เข้าเหตุดังต่อไปนี โดยได้รับ
ความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(ก) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล หรือ
(ข) มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าวอยู่
นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม
(2) มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้ว แต่ในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการยังไม่ได้ชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุน บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลใน
รายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาโดยราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องนั นต่างจากราคารับซื อ
คืนหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไปและคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ถูกต้อง
(3) ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการกองทุนรวมพบว่า ราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุนไม่ถูกต้องและผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
โดยราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องนั นต่างจากราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป และคิดเป็น
อัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ถูกต้อง
การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามข้อ (1) (2)หรือ (3) บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 
(1) เลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนได้ไม่เกินสิบวันทําการนับแต่วันที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนนั น เว้นแต่ได้รับ
การผ่อนผันจากสํานักงาน
(2) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื อนกําหนดการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน
ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบเรื องดังกล่าวด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน
(3) แจ้งการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน พร้อมทั งจัดส่งรายงานที แสดงเหตุผลของการเลื อน และหลักฐานการได้รับความเห็น
ชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ (1) หรือการรับรองข้อมูลของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ (2) ต่อสํานักงานโดยพลัน ทั งนี 
บริษัทจัดการกองทุนรวมจะมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดําเนินการแทนก็ได้
(4) ในระหว่างการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าว ให้บริษัท
จัดการกองทุนรวมรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั น โดยต้องชําระค่าขายคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามลําดับวันที ส่งคําสั งขายคืนก่อน
หลัง

11. การไม่ขายไม่รับซื อคืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง : 

1. บริษัทจัดการจะไม่ขายหรือไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้ว หรือจะหยุดรับคําสั งซื อหรือ
คําสั งขายคืนหน่วยลงทุนได้ เฉพาะในกรณีที กําหนดไว้ ซึ งไม่เกินกรณีดังต่อไปนี 
(1) ตลาดหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิดทําการซื อขายได้ตามปกติ
(2) บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีดังต่อไปนี โดยได้รับความเห็น
ชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(ก) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล
(ข) ไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม หรือ
(ค) มีเหตุจําเป็นอื นใดเพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
ทั งนี การไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้ว หรือการหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนตาม
(ก) (ข) หรือ (ค) ให้กระทําได้ไม่เกินหนึ งวันทําการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน
(3) กองทุนรวมได้ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี เกิดขึ น ซึ งก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อกองทุนรวมอย่างมีนัยสําคัญ
(ก) ตลาดซื อขายหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิดทําการซื อขายได้ตามปกติ ทั งนี เฉพาะในกรณีที กองทุนรวม
ลงทุนในหลักทรัพย์ที ซื อขายในตลาดซื อขายหลักทรัพย์แห่งนั นเกินกว่าร้อยละสิบของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
(ข) มีเหตุการณ์ที ทําให้ไม่สามารถแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และทําให้ไม่สามารถโอนเงินออกจากประเทศ
หรือรับโอนเงินจากต่างประเทศได้ตามปกติ หรือ
(ค) มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าวอยู่
เหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม และผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว
(4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหน่วยลงทุนที รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุน แก่ผู้ลงทุน
เฉพาะราย เนื องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังต่อไปนี 
(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั น ๆ มีส่วนเกี ยวข้องกับการกระทําดังต่อไปนี 
1. การกระทําที เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไม่
ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
2. การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือ
3. การกระทําที เป็นการปฏิบัติตามคําสั งเกี ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน โดยบุคคลผู้มีอํานาจตามกฎหมาย
(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื อทราบข้อเท็จจริงเกี ยวกับลูกค้าได้ในสาระ
สําคัญ

2. เมื อปรากฏเหตุตามข้อ 1 และบริษัทจัดการกองทุนรวมประสงค์จะไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อ
หรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมปฏิบัติดังต่อไปนี 
(1) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุน
โดยพลัน และหากเป็นเหตุตาม ข้อ 1(1) (2) หรือ (3) ให้เปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการ
หยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลันด้วย
(2) รายงานการไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือการหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนพร้อมทั งแสดง
เหตุผล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทุนรวมเปิดนั นให้สํานักงานทราบโดยพลัน
(3) ในกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนหรือหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
ตามข้อ 1(1) (2) และ (3) เกินหนึ งวันทําการให้บริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการดังต่อไปนี ก่อนการเปิดรับคําสั งซื อหรือคํา
สั งขายคืนหน่วยลงทุน
(ก) รายงานการเปิดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนรวมเปิด ณ วันทําการ
สุดท้ายก่อนวันรายงานนั นให้สํานักงานทราบภายในวันทําการก่อนวันเปิดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
(ข) แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเปิดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน
ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการเปิดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนด้วย
วิธีการใด ๆ โดยพลัน

3. บริษัทจัดการจะหยุดการขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้วหรือหยุดรับคําสั งซื อ
หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง โดยราคาขายหน่วย
ลงทุนที ไม่ถูกต้องนั นต่างจากราคาขายหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไปและคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของ
ราคาขายหน่วยลงทุนที ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงาน
การชดเชยราคา ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการ
หยุดขายหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการหยุดรับคําสั งซื อหน่วย
ลงทุนด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน

12. การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

เพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือในกรณีที มีความจําเป็นเพื อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของ
ประเทศ หรือเพื อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศให้บริษัทจัดการหยุด
รับคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดได้เป็นการชั วคราวตามระยะเวลาที เห็นสมควร แต่
รวมแล้วต้องไม่เกิน 20 วันทําการติดต่อกัน เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ขยายระยะเวลาหยุด
รับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกไปได้

13. เงือนไขและข้อจํากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะปฏิเสธคําสั งโอนหน่วยลงทุนหากผู้ลงทุนไม่ใช่ "ผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย" 

บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนภายในประเทศไทย และมีวัตถุประสงค์ที จะไม่เสนอขาย
หน่วยลงทุนของกองทุนกับหรือเพื อประโยชน์ของประเทศสหรัฐอเมริกา พลเมืองสหรัฐอเมริกา รวมถึงผู้ที มีหนังสือเดินทางของ
ประเทศสหรัฐอเมริกาหรือผู้ที มีถิ นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา หรือบุคคลซึ งโดยปกติมีถิ นที อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกอง
ทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าวและบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนซึ งจัดให้มีขึ นและดําเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา บริษัทจัดการจึงขอ
สงวนสิทธิที จะปฏิเสธหรือระงับการสั งซื อ การจัดสรร และ/หรือการโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมสําหรับผู้ลงทุน
ที เป็นบุคคลอเมริกัน (US person) ดังที กล่าวมาข้างต้น เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะไม่จัดสรร และ/หรือปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุนที จะทําให้การถือหน่วยลงทุนเกินข้อจํากัดการถือ
หน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและ
หน้าที ของบริษัทจัดการ

ข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน
ในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัทจัดการมีข้อยกเว้นได้ในกรณีดังต่อไปนี 

(1)  กรณียกเว้นให้ถือหน่วยลงทุนได้โดยไม่จํากัดสัดส่วนสําหรับผู้ถือหน่วยลงทุนดังต่อไปนี 

(ก)  กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ

(ข)  กองทุนประกันสังคม

(ค)  กองทุนการออมแห่งชาติ

(ง)  กองทุนบําเหน็จบํานาญแห่งชาติ

(จ)  กองทุนสํารองเลี ยงชีพ

(ฉ)  กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป

(ช)  กองทุนต่างประเทศที มีลักษณะตาม (ก) ถึง (ฉ)

(ซ)  กองทุนอื นใดที มีลักษณะทํานองเดียวกับกองทุนตาม (ก) ถึง (ฉ)

(ฌ)  นิติบุคคลที จัดตั งขึ นตามกฎหมายไทยนอกเหนือจาก  (ก)  ถึง  (ฉ)  ซึ งไม่อยู่ภายใต้บังคับต้องเสียภาษีเงินไ
นิติบุคคล เช่น ธนาคารออมสิน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มูลนิธิ หรือวัด เป็นต้น

(ญ) บุคคลอื นที ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงานเมื อมีเหตุจําเป็นและสมควร

(2) กรณียกเว้นให้โดยผ่อนคลายสัดส่วนการถือหน่วยลงทุน หรือเมื อเป็นไปตามเงื อนไข ซึ งได้แก่กรณีดังต่อไปนี 

(ก)  กรณีที เป็นการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมอีทีเอฟโดยผู้ลงทุนรายใหญ่และผู้ดูแลสภาพคล่องที ได้รับการแต่ง
ตั งจากบริษัทจัดการ อาจถือหน่วยลงทุนได้โดยไม่จํากัดสัดส่วน ทั งนี เฉพาะในช่วงระยะเวลาตั งแต่วันจดทะเบียน
กองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมจนถึงวันที ครบกําหนดหนึ งปีนับแต่วันที เริ มซื อขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟ
ดังกล่าวในตลาดรอง

(ข)  กรณีของกองทุนรวมที มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนตามอัตราผลประโยชน์ตอบแทนที ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับ
จากการลงทุนในหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจถือหน่วยลงทุนเกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะ
กรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัท
จัดการได้ไม่เกินสัดส่วนที ระบุไว้ในโครงการ ทั งนี เมื อได้รับการผ่อนผันจากสํานักงานตามเหตุจําเป็นและสมควร

(ค)   กรณีที มีเหตุจําเป็นและสมควรอื นใด ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจถือหน่วยลงทุนเกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนตาม
ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและ
หน้าที ของบริษัทจัดการได้แต่ไม่เกินร้อยละห้าสิบของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด โดยได้รับการ
ผ่อนผันจากสํานักงาน ทั งนี ในการผ่อนผันดังกล่าว ให้สํานักงานพิจารณาถึงประโยชน์โดยรวมของผู้ถือหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมดังกล่าวเป็นสําคัญ

14. การจ่ายเงินปันผล : 

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่าย

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : 

14.3. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที ประมาณการได้ที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด) : 

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) : 
ประมาณการค่าธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่าใช้จ่ายทั งหมดข้างต้น ไม่เกินร้อยละ 4.00 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิถัวเฉลี ย (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ ม) 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนทั งหมดไม่เกินร้อยละ 4.00 ต่อปีของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิถัวเฉลี ย (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ ม)

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวม : 

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
อัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วันที คํานวณ *

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
อัตราไม่เกินร้อยละ 0.07 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วันที คํานวณ *

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
อัตราไม่เกินร้อยละ 1.50 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วันที คํานวณ *

15.2.4. ค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการลงทุน : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่าย : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
(1) ค่าใช้จ่ายเพื อวัตถุประสงค์ในการเสนอขายครั งแรกจะจ่ายตามจํานวนที จ่ายจริง โดยทางบัญชีจะตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ของกองทุนเฉลี ยเท่ากันทุกวัน ตลอดอายุโครงการ ได้แก่
(ก) ค่าใช้จ่ายในการจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ การจัดอบรมเผยแพร่ความรู้ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด การส่งเสริมการขาย
ตลอดจนการสัมมนาแนะนํากองทุน ตามที จ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 0.50 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ
(ข) ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที เกี ยวข้องในการจัดตั งกองทุน และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามกฎหมาย
ก.ล.ต.
(2) ค่าใช้จ่ายเพื อการดําเนินงานของกองทุนที เรียกเก็บตามจํานวนที จ่ายจริง โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาตัดจ่ายทั งจํานวน
หรือทยอยตัดจ่ายตามระยะเวลาการใช้งานของค่าใช้จ่ายนั น ได้แก่
(ก) ค่าใช้จ่ายในการจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าสื อโฆษณาประชาสัมพันธ์ การจัดอบรมเผยแพร่ความรู้ ค่าใช้จ่ายด้านการ
ตลาด การส่งเสริมการขายตลอดจนการสัมมนาแนะนํากองทุน ตามที จ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 0.50 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุน
(ข) ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี ค่าที ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามคําสั ง หรือตามกฎหมาย หรือ
ประกาศของสมาคม
(ค) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์และจัดส่งใบแจ้งผลการจัดสรรหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการจัดทําและจัดพิมพ์ ใบคําขอเปิดบัญชี ผู้ถือ
หน่วยลงทุน ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน ใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน เอกสารที เกี ยวข้อง ค่าจัดทําจัดพิมพ์ และจัดส่งหนังสือบอก
กล่าวรายงานต่าง ๆ สาส์นถึงผู้ถือหน่วยลงทุน
(ง) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งเอกสารที เกี ยวกับการแก้ไขเปลี ยนแปลงโครงการ ค่าใช้จ่ายในการลงประกาศในหนังสือพิมพ์
การจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามกฎหมาย ก.ล.ต.
(จ) ค่าจัดทํา ค่าพิมพ์และจัดส่งหนังสือชี ชวนและรายงานประจําปีถึงผู้ถือหน่วยลงทุน
(ฉ) ค่าแปลเอกสารที เกี ยวกับการดําเนินงานของกองทุนเป็นภาษาต่างประเทศ
(ช) ค่าเอกสารทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าเอกสารการลงบัญชีกองทุน
(ซ) ค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) ในการดําเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติหน้าที หรือเรียกค่าสินไหม
ทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการเพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายเพื อรักษาสิทธิของกองทุน ค่าใช้จ่ายในการติดตามหนี ของกองทุน
(ฌ) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระหนี เป็นทรัพย์สินอื นแทนการชําระหนี ด้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนี 
ค่าธรรมเนียมศาล ค่าธรรมเนียมทนายความ ค่าใช้จ่ายในด้านนิติกรรม ค่าประเมินราคา ค่าจดจํานอง ค่าปลดจํานอง ค่าจัด
พิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่าย หรือค่าธรรมเนียมอื นใดที เกี ยวข้องกับทางราชการ ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการรับชําระหนี เป็นทรัพย์สิน
อื นแทนการชําระหนี ด้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนี ค่าใช้จ่ายด้านภาษี ค่าทําประกันภัยดูแล และเก็บรักษาตลอดจน ค่าใช้จ่าย
ในการจําหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สินดังกล่าว
(ญ) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
(ฎ) ค่าธรรมเนียมธนาคารต่าง ๆ ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าประกาศในหนังสือพิมพ์ ค่า
ไปรษณียากรสําหรับหนังสือโต้ตอบกับผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าพาหนะ ค่าใช้จ่ายในการสื อสารโต้ตอบโดยวิธีอื นที มิใช่ทาง
ไปรษณีย์
(ฏ) ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการชําระบัญชีและเลิกกองทุน
(ฐ) ค่าใช้จ่ายที เกิดขึ นจากการติดตามทวงถาม หรือการดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใด ของกองทุนรวม
การคิดค่าใช้จ่ายตาม (1) และ (2) จะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที กําหนดโดยสมาคมนักบัญชี และผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
แห่งประเทศไทย
(3) ค่าธรรมเนียมที เกี ยวกับการซื อหลักทรัพย์ ซึ งจะรวมอยู่ในต้นทุนของค่าซื อหลักทรัพย์เมื อมีการซื อหลักทรัพย์และค่า
ธรรมเนียมที เกี ยวกับการขายหลักทรัพย์จะถูกหักจากค่าขายหลักทรัพย์เมื อมีการขายหลักทรัพย์ ได้แก่
(ก) ค่าอากรแสตมป์
(ข) ค่าธรรมเนียมหรือค่านายหน้าการซื อขายหลักทรัพย์
(ค) ค่าใช้จ่ายอื น ๆ (ถ้ามี) 
(4) ค่าใช้จ่ายที อาจเกิดขึ นจากการลงทุนในต่างประเทศ เช่น ค่าธรรมเนียมการทํารายการซื อ ขาย รับมอบ ส่งมอบทรัพย์สิน
ในต่างประเทศ (Transaction Fee) อากรแสตมป์ และภาษีต่างๆที เกี ยวข้อง ค่าใช้จ่าย หรือค่าธรรมเนียมที ต้องจ่ายตามข้อ
กําหนด หรือกฎหมายของประเทศที กองทุนไปลงทุน ตลอดจนค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้องกับการติดต่อประสานงานกับผู้จัดการ
กองทุนในต่างประเทศ เช่น ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าโทรสารทางไกล เป็นต้น (ถ้ามี) ตามที จ่ายจริง
(5) ค่าใช้จ่ายเกี ยวกับการเก็บรักษาทรัพย์สินในต่างประเทศ (ถ้ามี) นอกเหนือจาก ”ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี”
ตามที จ่ายจริง โดยจะไม่เกินร้อยละ 0.15 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
(6) ค่าใช้จ่ายในการประกันความเสี ยงจากอัตราแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศ หรืออัตราดอกเบี ย (ถ้าม)ี ตามที จ่ายจริง
(7) ใช้จ่ายที เกิดจากการผิดนัดชําระราคา (Failed Trade) 
(8) ค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้อง กับการจัดการกองทุนซึ งมิได้ระบุไว้ในข้อ 23.2 (ถ้ามี) โดยบริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากกองทุนตาม
จํานวนเงินและเวลาที เกิดค่าใช้จ่ายนั นจริง ทั งนี การเรียกเก็บค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะไม่เกินร้อยละ 0.01 ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนโดยบริษัทจัดการจะเป็นผู้รับผิดชอบส่วนที เกินกว่าอัตราที กําหนด

ในกรณีที มีค่าใช้จ่ายตามข้อ (8) บริษัทจัดการจะเปิดเผยแยกเป็นรายการอย่างชัดเจนในหนังสือชี ชวนฉบับข้อมูลสําคัญที ผ ู ้
ลงทุนควรทราบและในรายงานประจําปี ซึ งบริษัทจัดการ จัดทําเมื อสิ นรอบระยะเวลาบัญชีแต่ละปี

ค่าใช้จ่ายตามข้อ (1) และข้อ (2) จะถูกเปิดเผยเป็นยอดรวมของค่าใช้จ่าย ปรากฎในรายการค่าใช้จ่าย การดําเนินงานในงบ
กําไรขาดทุน ของกองทุนซึ งเป็นส่วนหนึ งของรายงานประจําปี

ทั งนี ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั งหมดของกองทุนจะบวกด้วยภาษีมูลค่าเพิ มและภาษีอื นใดในทํานองเดียวกัน

อย่างไรก็ตาม หากมีการเปลี ยนแปลงเกี ยวกับภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดในทํานองเดียวกัน บริษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงการรับรู้ภาษีต่าง ๆ ดังกล่าวโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

15.3. ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Frontend Fee) : มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ไม่เกินร้อยละ 1 ของมูลค่าหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจเก็บค่าธรรมเนียมการขายจากผู้สั งซื อหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มใน
อัตราที ไม่เท่ากัน

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (Backend Fee) : ไม่มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 

15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) : มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
คิดเช่นเดียวกับการคิดค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน โดยอาจคิดค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนแต่ละกลุ่มมนอัตราที ไม่เท่ากัน

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ในอัตรา 50 บาท ต่อรายการ โดยผู้โอนจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวในวันที ยื นคําขอโอนหน่วยลงทุน

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนขอให้บริษัทจัดการออกใบหน่วยลงทุน ทั งนี ภายใต้เงื อนไขข้อ 14.2 หรือขอให้ออกเอกสารแสดงสิทธิ
แทนฉบับเดิมที สูญหาย บริษัทจัดการจะคิดค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนในอัตรา 50 บาท ต่อ 1
ฉบับ

15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
1. ค่าธรรมเนียมการทํารายการซื อขายหน่วยลงทุนตามอัตราที ธนาคารพาณิชย์กําหนด (ถ้ามี)
2. ค่าธรรมเนียมการโอนเงินเพื อซื อหน่วยลงทุนหรือการโอนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือค่าธรรมเนียมการหักเงินจากบัญชีผู้
ซื อหน่วยลงทุน ตามอัตราที ธนาคารพาณิชย์กําหนด (ถ้ามี)
บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าใช้จ่ายอื นๆจากผู้ถือหน่วยลงทุนที ขอให้บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนดําเนินการให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือจากกรณีปกติ ที บริษัทจัดการดําเนินการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย เช่น ค่าใช้จ่ายในการจด
แจ้งจํานํากับนายทะเบียน ค่าแก้ไขเปลี ยนแปลงข้อมูลในทะเบียน เป็นต้น ทั งนี บริษัทจัดการจะคิดค่าธรรมเนียมการดําเนิน
การให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นกรณีพิเศษ ในอัตราไม่เกิน 75 บาท ต่อ 1 รายการ

15.4. วิธีการคํานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม : 

* บริษัทจัดการจะคํานวณค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วย
ลงทุน ทุกวันที มีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิโดยใช้มูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่า
ธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วันที คํานวณ นั นเป็น
ฐานในการคํานวณค่าธรรมเนียม โดยค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะบวกด้วยภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื นใดใน
ทํานองเดียวกัน (ถ้ามี) และบริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการ, ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน เป็นราย
3 เดือน และค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ เป็นรายเดือน

ทั งนี การตัดค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที กําหนดโดยสมาคมบริษัทนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
แห่งประเทศไทยและหากมีการเปลี ยนแปลงเกี ยวกับภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื นใดในทํานองเดียวกัน บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงการรับรู้ภาษีต่าง ๆ ดังกล่าวโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

15.5. การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย : 

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายโดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ โดยบริษัทจะ
ดําเนินการดังต่อไปนี 

1. กรณีเพิ มอัตราค่าธรรมเนียม หรืออัตราค่าใช้จ่ายที บริษัทจัดการได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนและหรือจากกองทุน บริษัท
จัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วันโดยจะติดประกาศที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการและ
ที ทําการทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับเป็นเวลา 3
วันติดต่อกัน ทั งนี การเพิ มอัตราค่าธรรมเนียมหรืออัตราค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะต้องไม่เกินร้อยละ 5 ของอัตราค่าธรรมเนียมหรือ
อัตราค่าใช้จ่ายภายในรอบระยะเวลา 1 ปี

2. กรณีที บริษัทจัดการจะลดค่าธรรมเนียมหรืออัตราค่าใช้จ่าย บริษัทจัดการจะปิดประกาศไว้ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ
และที ทําการทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ทั งนี การเปลี ยนแปลงดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการต้องแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับตั งแต่
วันเปลี ยนแปลง กรณีที สมาคม คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือหน่วยงานที เกี ยวข้องมีการ
เปลี ยนแปลงหลักเกณฑ์ในการตัดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมตามที ระบุเป็นอย่างอื นในอนาคต บริษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงวิธีการตัดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ที บังคับใช้ใหม่ โดยถือว่าได้รับมติจากผู้
ถือหน่วยลงทุนแล้ว

15.6. หมายเหตุ : 

16. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.1. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน : ในประเทศ

16.2. เงื อนไขพิเศษ : 

1. บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกําหนด
ทั งนี กรณีที กองทุนมีการลงทุนในทรัพย์สินต่างประเทศบริษัทจัดการจะใช้อัตราแลกเปลี ยนที เหมาะสม ภายใต้ความเห็นชอบ
ของผู้ดูแลผลประโยชน์ ซึ งเป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือประกาศของสมาคมบริษัทจัดการลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคํานวณ
ทรัพย์สินสุทธิส่วนที ลงทุนในต่างประเทศ
2. บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี 
(2.1) คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการ
(2.2) คํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ทั งนี ให้ใช้มูลค่าหน่วย
ลงทุนของสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาดังกล่าว
(2.3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังต่อไปนี 
(ก) วันทําการก่อนวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศภายในวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด
(ข) วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศภายในวันทําการถัดไป
(ค) วันทําการสุดท้ายของแต่ละเดือน โดยให้ประกาศภายในวันทําการถัดไป ทั งนี เฉพาะในกรณีที กองทุนรวมกําหนดวัน
ทําการซื อขายหน่วยลงทุนแต่ละครั งห่างกันยาวกว่าหนึ งเดือน
(ง) วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล โดยให้ประกาศภายในวันทําการถัดไป
ความใน (ก) มิให้นํามาใช้บังคับกับกองทุนรวมเปิดที ซื อขายหน่วยลงทุนทุกวันทําการ และกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภท
สถาบัน
(4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศ
ภายในวันทําการถัดไป
การประกาศมูลค่าและราคาตามวรรคหนึ ง (3) และ (4) ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมปฏิบัติดังต่อไปนี 
(1) ใช้ตัวเลขทศนิยมตามที กําหนดไว้ในข้อ 3. และต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(2) ดําเนินการด้วยวิธีการใด ๆ เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที เหมาะสม เช่น การประกาศทางหนังสือพิมพ์
หรือการประกาศทางเว็บไซต์ เป็นต้น และภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้ และ
(3) จัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวม และสถานที ทุกแห่งที ผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซื อคืนหน่วยลงทุนใช้ซื อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการกองทุนรวม
จะจัดให้มีข้อมูลดังกล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้

ในกรณีที มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดไม่ถูกต้อง บริษัทจัดการจะดําเนิน
การตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศกําหนด

3. การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือจํานวนหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมเปิด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
(3.1) คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยม ตามหลัก
สากล
(3.2) คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลัก
สากล สําหรับมูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณ ราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมตําแหน่ง
ที  4 ขึ น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตําแหน่ง
ที  5 ทิ ง
(3.3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (3.2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหน่ง โดยตัดทศนิยม
ตําแหน่งที  5 ทิ ง และประกาศราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ตามที คํานวณได้ใน (3.2) 
(3.4) คํานวณจํานวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล แต่จะ ใช ้
ผลลัพธ์เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตําแหน่ง โดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
ในกรณีที มีผลประโยชน์เกิดขึ นจากการคํานวณตาม (3.1) ถึง (3.4) บริษัทจัดการจะนําผลประโยชน์นั นรวมเข้าเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนรวมเปิด

16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : 

ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการที www.assetfund.co.th
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะประกาศ โดยช่องทางอื นใดที เหมาะสม โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
และบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน

16.4. หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

1.ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องน้อยกว่าหนึ งสตางค์ หรือต่างจากราคาหน่วยลงทุน
ที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป แต่ไม่ถึงร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง บริษัทจัดการจะจัดทําและส่งรายงานให้
ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบถึงความผิดพลาดภายใน 7 วันทําการนับแต่วันที พบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และจัดให้มีสําเนา
รายงานดังกล่าวไว้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการเพื อให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้ โดยรายงานดัง
กล่าวจะมีรายการอย่างน้อย ดังต่อไปนี 
(1) ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง
(2) ราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง
(3) สาเหตุที ทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
(4) มาตรการป้องกันเพื อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง ทั งนี เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจาก
ปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือ
ศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง
ในกรณีที เหตุของความผิดพลาดซึ งทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามวรรคหนึ งมีผลต่อเนื องต่อการคํานวณราคาหน่วย
ลงทุนครั งต่อไป เช่น การกําหนดอัตราดอกเบี ยผิดพลาด เป็นต้น บริษัทจัดการจะแก้ไขราคาหน่วยลงทุนให้ถูกต้องนับแต่วันที 
บริษัทจัดการพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องด้วย

2.ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราตั งแต่
ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง บริษัทจัดการจะคํานวณราคาหน่วยลงทุนย้อนหลังนับแต่วันที พบราคาหน่วยลงทุน
ไม่ถูกต้องจนถึงวันที ราคาหน่วยลงทุนถูกต้อง และดําเนินการดังต่อไปนี เฉพาะวันที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องต่างจากราคา
หน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราส่วนตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง

(1) จัดทํารายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาให้เสร็จสิ นภายในวันทําการถัดจากวันที พบว่าราคาหน่วย
ลงทุนนั นไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ภายในวันทําการถัดจากวันที คํานวณราคาหน่วยลงทุนเสร็จ
สิ น เพื อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าวภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการส่งรายงานให้ผู้ดูแล
ผลประโยชน์ ทั งนี รายงานดังกล่าวจะมีรายการอย่างน้อยดังต่อไปนี 
(ก) ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง
(ข) ราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง
(ค) สาเหตุที ทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
(ง) การดําเนินการของบริษัทจัดการเมื อพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
ทั งนี บริษัทจัดการจะจัดให้มีสําเนารายงานตาม (1) ไว ้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการ เพื อให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
สามารถตรวจสอบได้
(2) แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนที ถุกต้องภายในวันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาตาม (1)
(3) ประกาศชื อกองทุนรวมที มีการแก้ไขราคาตาม (2) และวัน เดือน ปีที มีการแก้ไขราคาตาม (2)ในหนังสือพิมพ์รายวันอย่าง
น้อยหนึ งฉบับภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว
(4) ชดเชยราคาให้แล้วเสร็จและแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที ได้ซื อหรือขายคืนหน่วยลงทุน
ในช่วงระยะเวลาที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องทราบถึงการแก้ไขราคาตาม (2) และการชดเชยราคา ภายใน 5 วันทําการนับแต่
วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว
(5) จัดทํารายงานมาตรการป้องกันเพื อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าว พร้อมทั งสําเนารายงานการ
แก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาที จัดทําตาม (1) ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 7 วันทําการนับ
แต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคานั น เว้นแต่ในกรณีที 
ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ บริษัทจัดการจะไม่ส่งรายงานมาตรการป้องกัน
ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่จะส่งสําเนาเอกสารที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่าการที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมี
สาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้แทน

3. ในการชดเชยราคาตามข้อ 2 (4) บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี 
(1) กรณีราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องตํ่ากว่าราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง (understate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี 
(ก) กรณีที เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับ
ส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องหากปรากฏว่าผู้ซื อหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลือ
อยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จะต้องลด บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวน
เท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วยลงทุนที เหลืออยู่นั นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับ
ส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื อชดเชยราคาให้แก่กองทุนเปิด เว้นแต่การที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมา
จากปัจจัยภายนอกที 
ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื อขายหลัก
ทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว
(ข) กรณีที เป็นการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่า
เท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับ
ส่วนต่างของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน แต่หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่
บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน
(2) กรณีราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องสูงกว่าราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง (overstate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี 
(ก) กรณีที เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับ
ส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่าง
ของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุน
(ข) กรณีที เป็นการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่า
เท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องหากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วย
ลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จะต้องลด บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการ
เองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วยลงทุนที เหลืออยู่นั นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็น
จํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื อชดเชยราคาให้แก่กองทุนเปิด เว้นแต่การที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูก
ต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว
ในกรณีที บริษัทจัดการต้องชดเชยราคาเป็นเงินให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนรายใดมีมูลค่าไม่ถึงหนึ งร้อย
บาท บริษัทจัดการอาจนําเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที มีการจ่ายเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุน แต่ถ้าบุคคลดังกล่าว
ไม่มีสถานะเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจัดการจะชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาการจ่ายเงินของกองทุนเปิดเพื อชดเชย
ราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนตาม (1) (ข) หรือผู้ซื อหน่วยลงทุนตาม 2(ก) บริษัทจัดการอาจจ่ายเงินของบริษัทจัดการเอง
แทนกองทุนเปิดก็ได้

4. บริษัทจัดการจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที เกิดขึ นจากราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง เช่น ค่าใช้จ่ายในการประกาศการแก้ไข
ราคาตามข้อ 2(3) ในหนังสือพิมพ์ ค่าออกเช็ค ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเงินชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุนและผู้ขายคืน
หน่วยลงทุน เป็นต้น เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้

17. ชื อผู้เกี ยวข้อง : 

17.1. ชื อบริษัทจัดการ : 

ชื อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนแอสเซท พลัส จํากัด

17.2. ชื อผู้ดูแลผลประโยชน์ : 

ชื อ : ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)

17.3. ชื อผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : 

ไม่มี

17.4. ชื อของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : 

ชื อ :

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

17.5. ที ปรึกษา : 

17.5.1. ชื อที ปรึกษาการลงทุน : 

ชื อ :

17.5.2. ชื อที ปรึกษากองทุน : 

17.6. ผู้สอบบัญช ี: 

ชื อ : นาย ประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์

ชื อ : นาย เทอดทอง เทพมังกร

ชื อ : นางสาว ชมภูนุช แซ่แต้

ชื อ : นาย ไกรสิทธิ ศิลปมงคลกุล

รายละเอียดเพิ มเติม (ผู้สอบบัญช)ี : 

หรือบุคคลอื นที ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี โดยบริษัทจัดการจะแจังให้สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

17.7. การแต่งตั งคณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : 

18. รอบระยะเวลาบัญชีประจําปีของกองทุนรวม : 

18.1. วันที สิ นสุดรอบบัญช ี: วันที เดือน

18.2. วันที สิ นสุดรอบบัญชีครั งแรก : วันที 

18.3. รายละเอียดเพิ มเติม : 

ประมาณ 12 เดือนนับจากวันที จดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม

ทั งนี บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะขยายรอบระยะเวลาบัญชีสุดท้ายของกองทุนให้สิ นสุด ณ วันเลิกกองทุนได้ โดยรอบระยะ
เวลาบัญชีดังกล่าวจะไม่เกิน 15 เดือน ซึ งบริษัทจัดการจะจัดทํางบการเงินเพียงรอบเดียว ณ วันเลิกกองทุน

19. การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ :

19.1 การแก้ไขเพิ มเติมโครงการตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากปรากฏว่ามติของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่เกินร้อยละห้า
สิบห้าของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของโครงการ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมส่งเอกสารหลักฐานเกี ยวกับ
การขอมติและการนับมติไปยังผู้ดูแลผลประโยชน์ เพื อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองผลการนับมตินั น

มติของผู้ถือหน่วยลงทุนตามวรรคหนึ ง หมายความว่า มติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุน
รวมกันเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของโครงการ

19.2 ในกรณีที กองทุนรวมใดมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนนอกจากจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลัก
เกณฑ์เกี ยวกับการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนที กําหนดไว้ในข้อผูกพัน หรือที กําหนดไว้ในมาตรา 129 หรือตามที กําหนดใน
ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที ของ
บริษัทจัดการ การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์เพิ มเติมดังต่อไปนี ด้วย

(1) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้รับผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนไม่
เท่ากัน ให้ได้รับมติผู้ถือหน่วยลงทุนที ถือหน่วยลงทุนชนิดที ได้รับผลกระทบเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิด

(2) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใด ให้ได้รับมติผู้ถือหน่วยลงทุนที ถือ
หน่วยลงทุนชนิดที ได้รับผลกระทบเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิด

(3) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ งให้ได้รับมติผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดที ได้รับผลกระ
ทบเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนชนิดนั น

19.3 ในกรณีที การแก้ไขเพิ มเติมโครงการหรือวิธีการจัดการได้กระทําตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะแจ้งให้
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับตั งแต่วันถัดจากวันที ได้มีมติแก้ไขและแจ้งการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ
จัดการกองทุนรวมหรือวิธีการจัดการไปยังผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายและจะประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ
ภายใน 15 วันนับตั งแต่วันถัดจากวันที ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือวันที ได้มีมติให้แก้ไขเพิ ม
เติม แล้วแต่กรณี

เว้นแต่กฎหมาย ก.ล.ต. กําหนดเป็นอย่างอื น ในการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนหรือแก้ไขวิธีจัดการ หากมิได้กระทํา
ตามมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที 
จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของโครงการจัดการกองทุนรวม จะต้องได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมติดังกล่าว ให้เป็นไปตามข้อกําหนดในข้อ
ผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การขอมติเพื อแก้ไขเพิ มเติมโครงการเป็นไปตามที กําหนดไว้
ในมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

19.4 ในการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ หากไม่สามารถดําเนินการตามมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ เนื องจากข้อ
จํากัดในการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการ
ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการอาจดําเนินการขอรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ตามแนวทางที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดได้

หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมติดังกล่าว ให้เป็นไปตามข้อกําหนดในข้อ
ผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การขอมติเพื อแก้ไขเพิ มเติมโครงการเป็นไปตามที กําหนดไว้
ในมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

20. ข้อกําหนดอื น ๆ : 

1. ในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนตามนัยข้อ 4 ของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่า
ด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับการดํารงความเพียงพอของเงินกองทุน และการทําประกันภัยความรับผิดของบริษัทจัดการ บริษัท
จัดการจะเปลี ยนให้บริษัทจัดการรายอื นเข้าจัดการกองทุนรวมแทน ด้วยวิธีขอรับความเห็นชอบจากสํานักงาน หรือ ขอมติโดย
เสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้ว
ทั งหมดของกองทุนรวมภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที บริษัทจัดการรู้ หรืออาจรู้ถึงการไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงิน
กองทุนดังกล่าว ทั งนี หากมีเหตุจําเป็นและสมควร บริษัทจัดการอาจขอให้สํานักงานพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้ โดย
การคัดเลือกบริษัทจัดการรายใหม่จะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ และ ในกรณีที มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ นจาก
การเปลี ยนบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว

หากบริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการภายในระยะเวลาที กําหนด บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุนรวมต่อไป

2. ในกรณีที บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้ว
ทั งหมด บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องไม่นับคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนั นในส่วนที เกินกว่าหนึ งในสามของ
จํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด และดําเนินการแก้ไขสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนของบุคคลหรือกลุ่มบุคคล
เดียวกันนั นให้มีจํานวนไม่เกินหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนรวมนั นภายในสองเดือน
นับแต่วันที ปรากฏกรณีดังกล่าว หรือดําเนินการเลิกกองทุนรวมนั นทันที เว้นแต่เข้าข้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการตลาด
ทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัทจัดการ

3. บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื อกองทุนจากบุคคลที เป็นผู้ให้บริการ อันเนื องมาจากการใช้บริการของบุคคล
ดังกล่าวในการจัดการกองทุนได้ แต่ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 
(1) ผลประโยชน์ตอบแทนที รับไว้นั นต้องเป็นทรัพย์สินที มีมูลค่าในทางเศรษฐกิจและต้องเกี ยวกับบทบาทโดยตรงของความ
เป็นกองทุนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
(2) ต้องไม่มีพฤติกรรมที แสดงให้เห็นว่าบริษัทจัดการใช้บริการของบุคคลนั นบ่อยครั งเกินความจําเป็นเพื อให้กองทุนได้รับ
ประโยชน์จากบุคคลดังกล่าว (churning) 
ในการจัดสรรผลประโยชน์ตามวรรคหนึ งให้แก่กองทุนที อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ บริษัทต้องกระทําด้วย
ความเป็นธรรมและคํานึงถึงลักษณะและประเภทหลักทรัพย์ที อาจมีไว้ได้ของกองทุนนั นด้วย

4. ตัวชี วัด (Benchmark) ของการลงทุนในกองทุนนี จะเปรียบเทียบกับอัตราผลตอบแทนของการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลอายุ
ประมาณ 5 ปี ที ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี ไทย (ThaiBMA) (35%) และอัตราผลตอบแทนของการลงทุนใน
พันธบัตรรัฐบาลอาย ุ5 ปี ของประเทศที ลงทุน ณ วันที ลงทุน บวกด้วยส่วนชดเชยความเสี ยงจากการลงทุน (Spread) อันดับ
ความน่าเชื อถือ BBB ณ วันที ลงทุนปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี ยงอัตราแลกเปลี ยนเพื อคํานวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงิน
บาท ณ วันที ลงทุน (65%)

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ ที จะเปลี ยนแปลงเกณฑ์มาตรฐานในการวัดผลการดําเนินงาน เพื อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ
นโยบายของกองทุนหลักตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน โดย
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า และจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสมาคม
บริษัทจัดการลงทุนประกาศกําหนด

ทั งนี กรณีที มีการเปลี ยนแปลงตัวชี วัดของการลงทุนอันเนื องมาจากปัจจัยภายนอก เช่น มีการยกเลิกการคํานวณดัชนีดังกล่าว
หรือหน่วยงานที กํากับดูแลมีการเปลี ยนแปลงตัวชี วัด เป็นต้นบริษัทจัดการสงสนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงตัวชี วัดดังกล่าว โดยไม่
ถือเป็นการแก้ไขโครงการ โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ สํานักงานของ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนและประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

5. ข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน

บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดจะถือหน่วยลงทุนได้ไม่เกินหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด
ของกองทุนรวม

6. ข้อกําหนดเกี ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกัน
ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายที เรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ งต่อไปจะเรียก
ว่า FATCA) โดยมีผลบังคับใช้วันที  1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าวกําหนดให้สถาบันการเงินที ไม่ใช่สัญชาติ
อเมริกันนอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานข้อมูลเกี ยวกับบัญชีของบุคคลที อยู่ใน
บังคับต้องเสียภาษีให้กับประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ งรวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล สัญชาติอเมริกัน ผู้ซึ งมีถิ นที อยู่ถาวรใน
สหรัฐอเมริกา และผู้ซึ งมีถิ นที อยู่ทางภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึ งเปิดหรือมีไว้กับ FFI นั น นอกจากนี ยังปรากฎด้วยว่าในปัจจุบนัมี
รัฐบาลในหลายประเทศกําลังดําเนินการออกกฎหมายที มีข้อกําหนดและหลักเกณฑ์ในลักษณะที คล้ายคลึงกับ FATCA (ซึ งต่อ
ไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดังกล่าวว่า “กฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง”) 
กองทุนรวมและบริษัทจัดการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ งถูกกําหนดให้ต้องเข้าผูกพันตนกับหน่วยงาน
สรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหน้าที ต้องรายงานข้อมูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสัญชาติอเมริกันและ
บุคคลที มีลักษณะตามหลักเกณฑ์ที  FATCA กําหนด หน้าที ในการตรวจสอบข้อมูลลูกค้าเพื อหาความสัมพันธ์ของลูกค้ากับ
ประเทศสหรัฐอเมริกา และรวมถึงหน้าที ในการกําหนดให้ลูกค้าบางประเภทต้องจัดทําเอกสารยืนยันตนตามหลักเกณฑ์ของ
FATCA เป็นต้น

ภายใต้ข้อกําหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เข้าผูกพันตนเพื อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ FATCA (กล่าวคือ มีสถานะ
เป็น NonParticipating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทุนรวมนั นจะได้รับผลกระทบที สําคัญในสองกรณี
คือ
(1) ต้องถูกหักเงินในอัตรา 30 % ของเงินที กองทุนรวมจะได้รับจากรายได้ ผลประโยชน์หรือเงินจากการขายทรัพย์สินทางการ
เงินในประเทศสหรัฐอเมริกา (เงินลงทุนทางตรง) ซึ งจะเริ มต้นตั งแต่วันที  1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป และเงินลงทุน
ทางอ้อมในทรัพย์สินทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Passthru) ซึ งอาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกับสถาบันการเงิน
อื นๆ นอกประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ งจะเริ มต้นตั งแต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป โดย FATCA กําหนดให้สถาบันการเงินของประเทศ
สหรัฐอเมริกาและ FFI ที เข้าร่วมผูกพันตนตามข้อกําหนดของ FATCA (ซึ งรวมถึงธนาคารและสถาบันการเงินในประเทศไทย
ผู้รับฝากทรัพย์สิน ผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน) มีหน้าที ดําเนินการหักเงิน ณ ที จ่ายดังกล่าวก่อนชําระให้กับ
กองทุนรวมที เป็น NPFFI 
(2) ธนาคารและสถาบันการเงินทั งในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทั งผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้
สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน ที เข้าร่วมผูกพันตามข้อกําหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือระงับการทําธุรกรรม
ทางการเงินหรือยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรือบริษัทจัดการ ซึ งอาจทําให้กองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการ
ลงทุนต่อไปได้ และ/หรือดําเนินการลงทุนได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจทําให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถทํารายการ
ผ่านทางผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุนได้อีกต่อไป
เพื อมิให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมได้รับผลกระทบในการดําเนินงานรวมทั งเพื อเป็นการรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วย
ลงทุนโดยรวม บริษัทจัดการและกองทุนรวม (โดยบริษัทจัดการ) จึงเข้าผูกพันตนเพื อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และข้อกําหนด
ของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง และเพื อให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใต้ข้อกําหนด
และหลักเกณฑ์ของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องได้ บริษัทจัดการและกองทุนรวม (ซึ งรวมทั งผู้ที เกี ยวข้องกับการปฎิบัติ
งานของกองทุน เช่น ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน) จึงขอสงวน
สิทธิในการดําเนินการดังนี 
(1) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามที กฎหมายต่างประเทศที 
เกี ยวข้องกําหนด) ให้คํายินยอมบริษัทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการนําส่งข้อมูล (เช่น ชื อ ที อยู่ เลขประจําตัวผู้เสีย
ภาษีของสหรัฐอเมริกา จํานวนและมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ จํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือเงินปันผลที ได้รับ เป็นต้น)
มีอยู่ในบัญชีทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนนั นกับบริษัทจัดการ ให้กับหน่วยงานของรัฐทั งในและต่างประเทศ ตามข้อกําหนด
ของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง
(2) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนนําส่งข้อมูล เอกสาร และ/หรือคํายินยอม เพิ มเติม เพื อยืนยันหรือพิสูจน์ทราบความเกี ยวข้อง
กับประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสัญชาติอเมริกันหรือการให้ข้อมูลตามหัวข้อที กําหนดไว้ในแบบ
ฟอร์มของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจ้งปรับปรุงข้อมูลเมื อข้อมูลที เคยให้ไว้มีการเปลี ยนแปลง
เป็นต้น รวมถึงนําส่งหลักฐานเพื อยืนยันการเข้าร่วมใน FATCA หรือกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง (ในกรณีที เป็นลูกค้า
สถาบันการเงิน) ทั งนี เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายดังกล่าว
(3) ดําเนินการอื นใดเพื อให้สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง

เพื อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบที จะเกิดต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทั งเพื อให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วย
ลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ มขึ นหากมีการดําเนินการที สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องข้างต้น ในกรณีที ผู้
ถือหน่วยลงทุนปฏิเสธการดําเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวน
สิทธิในการดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี ตามความจําเป็นและความเหมาะสม โดยถือว่าผู้ถือหน่วย
ลงทุนดังกล่าวรับทราบการดําเนินการตามที บริษัทจัดการแจ้งนี แล้ว และ/หรือได้ดําเนินการตามข้อตกลงที ได้ระบุไว้ในคําขอ
เปิดบัญชี
(1) ไม่รับคําสั งซื อ/ สับเปลี ยน/ โอน หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว
(2) ระงับหรือหยุดให้บริการ และดําเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว
(3) ดําเนินการหักเงิน ณ ที จ่ายจากรายได้เงินลงทุน เงินปันผลและ/หรือเงินที ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน
รายนั นได้ เพื อให้สอดคล้องกับเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง ทั งนี ต้องไม่ขัดกับกฎหมายของ
ประเทศไทย
(4) ดําเนินการอื นใดอันเป็นการป้องกันหรือลดผลกระทบ หรือทําให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ ม
ขึ น หากมีการดําเนินการที สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องข้างต้น
การดําเนินการดังกล่าวถือเป็นความจําเป็น และเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะเป็นการกระทําเพื อหลีก
เลี ยงมิให้บริษัทจัดการและกองทุนมีการดําเนินการที ไม่สอดคล้องข้อบังคับของ FATCA และกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง
อันจะทําให้กองทุนอาจต้องถูกหัก ณ ที จ่าย หรือถูกปิดบัญชีธนาคารตามที กล่าวแล้วข้างต้น ซึ งในทางปฏิบัติบริษัทจัดการจะ
เลือกดําเนินการเฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามที กฎหมายต่าง
ประเทศที เกี ยวข้องกําหนด)เท่านั น

ทั งนี ในกรณีที กฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิ มเติมข้อกําหนดเพื อรองรับการดําเนินการตามที บริษัทจัดการได้สงวนสิทธิไว้ข้างต้น
บริษัทจัดการ(รวมถึงผู้ที เกี ยวข้อง) จะดําเนินการตามข้อกําหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนําส่งข้อมูลของผู้ถือ
หน่วยลงทุนไปยังหน่วยงาน หรือดําเนินการอื นใดที ราชการกําหนด โดยไม่จําเป็นต้องร้องขอต่อผู้ถือหน่วยลงทุน

7. บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนภายในประเทศไทย และมีวัตถุประสงค์ที จะไม่เสนอขาย
หน่วยลงทุนของกองทุนกับหรือเพื อประโยชน์ของประเทศสหรัฐอเมริกา พลเมืองสหรัฐอเมริกา รวมถึงผู้ที มีหนังสือเดินทางของ
ประเทศสหรัฐอเมริกาหรือผู้ที มีถิ นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา หรือบุคคลซึ งโดยปกติมีถิ นที อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกอง
ทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าวและบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนซึ งจัดให้มีขึ นและดําเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา บริษัทจัดการจึงขอ
สงวนสิทธิที จะปฏิเสธหรือระงับการสั งซื อ การจัดสรร และ/หรือการโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมสําหรับผู้ลงทุน
ที เป็นบุคคลอเมริกัน (US person) ดังที กล่าวมาข้างต้น เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก

21. มาตรการเยียวยากรณีบริษัทจัดการปฏิบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์เกี ยวกับการอนุมัติให้จัดตั ง
กองทุนรวมเป็นการทั วไป : 

ในกรณีที บริษัทจัดการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี ยวกับการอนุมัติให้จัดตั งกองทุนรวมแบบ autoapprove และการ
ฝ่าฝืนหรือการไม่ปฏิบัตินั นก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ลงทุน บริษัทจัดการจะดําเนินการเยียวยาความเสียหายให้แก่ผู้ลงทุน
โดยไม่ชักช้า โดยในกรณีที ไม่สามารถตกลงกันได้ บริษัทจัดการจะยินยอมให้นําข้อพิพาทเข้าสู่การพิจารณาของ
อนุญาโตตุลาการ

22. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที ปฏิบัติตามโครงการจัดการกองทุนรวม ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ
กองทุนรวม และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ และคําสั งที ออกโดยอาศัยอํานาจแห่ง
กฎหมายดังกล่าว ทั งนี ในกรณีที ข้อกําหนดในโครงการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งดังกล่าว
หากบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งนั น ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุน
รวมได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามโครงการแล้ว

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม โดยผู้ดูแล
ผลประโยชน์มีอํานาจลงนามในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การลงนามในข้อผูกพัน
ของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ได้รับการแต่งตั งโดยชอบ ให้ถือว่าผูกพันผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง

การที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจัดการกองทุน
รวมนี ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที จะผูกพันตามข้อกําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมและ
ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม

โครงการจัดการกองทุนรวมที ผ่านการอนุมัติจากสํานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็น
ส่วนหนึ งของข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม

REFERENCE CODE : 

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอเทิร์มฟันด์ 5Y1
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คําจํากัดความ / คํานิยาม : 

กองทุน หมายถึง กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอเทิร์มฟันด ์5Y1

โครงการ หมายถึง โครงการจัดการกองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอเทิร์มฟันด ์5Y1 

บริษัทจัดการ หมายถึง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จํากัด

หน่วยลงทุน หมายถึง หน่วยลงทุนของกองทุน

หนังสือชี ชวน หมายถึง หนังสือชี ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุน หมายถึง ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน

ผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย หมายถึง ผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ที กจ.9/2555 ว่าด้วยการกําหนดนิยามผู้ลงทุนสถาบันและผ้ลงทุนรายใหญ่ และที แก้ไขเพิ มเติม

ผู้ดูแลผลประโยชน์ หมายถึง ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) 

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน หมายถึง บุคคลที บริษัทจัดการกองทุนรวมมอบหมายให้ทําหน้าที ขายหรือรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนแล้วแต่กรณี ของกองทุน

นายทะเบียน หมายถึง นายทะเบียนหน่วยลงทุน

ผู้สอบบัญชี หมายถึง ผู้สอบบัญชีของกองทุน

วันทําการ หมายถึง วันเปิดทําการตามปกติของบริษัทจัดการ

เสนอขายครั งแรก หมายถึง เสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก

จองซื อ หมายถึง จองซื อหน่วยลงทุนในการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก

หนังสือรับรองสิทธิ หมายถึง หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน

มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหารด้วยจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดตามทะเบียน
หน่วยลงทุน เมื อสิ นวันที คํานวณนั น โดยคํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขที มีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษ
ทศนิยมตามหลักสากล

ตลาดหลักทรัพย์ หมายถึง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สมาคมตลาดตราสารหนี ไทย หมายถึง สมาคมตลาดตราสารหนี ไทย ซึ งจัดตั งขึ นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์

บริษัทจดทะเบียน หมายถึง บริษัทที มีหุ้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทขึ นทะเบียน หมายถึง บริษัทที มีหลักทรัพย์ซื อขายในสมาคมตลาดตราสารหนี ไทย

ใบแสดงสิทธิ หมายถึง ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (depositary receipt) 

หลักทรัพย์อ้างอิง หมายถึง หลักทรัพย์ประเภทใดประเภทหนึ งที ออกโดยบริษัทจดทะเบียนและใช้เพื อรองรับใบแสดงสิทธิ

คําเสนอซื อ หมายถึง คําเสนอซื อหลักทรัพย์ของกิจการเป็นการทั วไปที ผู้ทําคําเสนอซื อต้องปฏิบัติตามประกาศว่าด้วยหลัก
เกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื อครอบงํากิจการ

แก้ไขราคาย้อนหลัง หมายถึง แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องโดยแก้ไขราคาย้อนหลัง
ตั งแต่วันที ราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องจนถึงปัจจุบัน

การชดเชยราคา หมายถึง การเพิ มหรือลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที มีราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
หรือการจ่ายเงินซึ งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องแทนการเพิ มหรือลด
จํานวนหน่วยลงทุน

กิจการ หมายถึง บริษัทที มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทที มีหลักทรัพย์ซื อขายในศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์
หรือบริษัทมหาชนจํากัด

กลุ่มกิจการ หมายถึง บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีที สภาวิชาชีพบัญชีกําหนดเกี ยวกับการจัดทํางบการเงิน
รวม

สถาบันการเงิน หมายถึง สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยดอกเบี ยเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงิน

สมาคม หมายถึง สมาคมที เกี ยวเนื องกับธุรกิจหลักทรัพย์ที ได้รับอนุญาตและจดทะเบียนกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
โดยมีวัตถุประสงค์เพื อทําการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทที เกี ยวกับการจัดการลงทุน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

กฎหมาย ก.ล.ต. หมายถึง พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ
หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ปัจจุบันและที แก้ไขเพิ มเติม

มูลค่าธุรกรรม หมายถึง ราคาซื อรวมผลประโยชน์ที กองทุนพึงได้รับจากธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืนจนถึงวันที มีการ
คํานวณ

1. ชื อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

1.1. ชื อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอเทิร์มฟันด์ 5Y1 

1.2. ชื อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  Asset Plus AI Term Fund 5Y1 

1.3. ชื อย่อ :  ASPAITF5Y1 

1.4. ประเภทโครงการ :  กองทุนเปิด

1.5. ประเภทการขาย :  ขายครั งเดียว

1.6. การกําหนดอายุโครงการ :  กําหนด

1.7. อายุโครงการ : 5  ปี   เดือน   วัน

1.8. อายุโครงการถึงวันที  (กรณีกําหนดอายุเป็นช่วงเวลา) : 

1.9. เงื อนไข (อายุโครงการ) : 

ประมาณ 5 ปี แต่ไม่ต่ํากว่า 4 ปี 11 เดือน และไม่เกิน 5 ปี 1 เดือน นับตั งแต่วันถัดจากวันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุน
รวม โดยบริษัทจัดการจะแจ้งวันครบอายุโครงการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบทางไปรษณีย์ ภายใน 30 วันนับตั งแต่วันถัดจากวัน
จดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะยุติการจัดตั งโครงการ หากหลังจากปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก มูลค่าหน่วยลงทุนที 
จําหน่ายได้แล้วทั งหมดคํานวณตามมูลค่าที ตราไว้ของหน่วยลงทุนตํ่ากว่ามูลค่าขั นตํ่าที จะลงทุนในหลักทรัพย์ได้ตาม
วัตถุประสงค์ของกองทุน โดยบริษัทจัดการจะคืนเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนตามที ระบุไว้ในข้อ 5.2.7
“การคืนเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุน”

1.10. ลักษณะโครงการ :  กองทุนรวมที เสนอขายเฉพาะผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย

2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที ตราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที 
เสนอขาย : 

2.1. จํานวนเงินทุนของโครงการ : 1,000,000,000.00 บาท

2.2. เงื อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) : 

ระหว่างระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจํานวนเงินทุนของ
โครงการได้ไม่เกิน ร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ

2.3. มูลค่าที ตราไว้ต่อหน่วย : 10.0000 บาท

2.4. จํานวนหน่วยลงทุน : 100,000,000.0000 หน่วย

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที เสนอขายครั งแรก : 10 บาท

2.6. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งแรก : 50,000.00 บาท

2.7. มูลค่าขั นต่ําของการสั งซื อครั งถัดไป : 

2.8. มูลค่าขั นต่ําของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด

2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขั นต่าของการสั งขายคืน : ไม่กําหนด

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด

2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั นต่ํา : ไม่กําหนด

2.12. รายละเอียดเพิ มเติม : 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน
ลักษณะพิเศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า ประเภทและอัตราส่วนการ
ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 

เพื อเพิ มทางเลือกในการลงทุนสําหรับผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย (accredited investors) ที มีศักยภาพในการดูแลตนเอง ที มุ่งหวัง
ผลตอบแทนที ดี และยอมรับความเสี ยงของการลงทุนได้ในระดับสูง

3.2. ชนิดกองทุนรวม :  ลงทุนโดยตรง

3.3. ประเภทกองทุนรวม :  ทั วไป

3.4. นโยบายการลงทุน :  ตราสารแห่งหนี 

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้าม)ี :  

3.6. การลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives) :  ลงทุน
เพื อ การลดความเสี ยง (Hedging)

3.7. การลงทุนในตราสารที มีลักษณะของสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ไม่ลงทุน

3.8. ลักษณะพิเศษ : 

ไม่มี

3.9. รายละเอียดเกี ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 

รายละเอียดเพิ มเติมเกี ยวกับนโยบายการลงทุน

1. กองทุนมีนโยบายที จะลงทุนในตราสารแห่งหนี ตราสารกึ งหนี กึ งทุน ตราสารทางการเงิน และ/หรือเงินฝาก และ/หรือหลัก
ทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดให้กองทุนลงทุนได้

2. กองทุนอาจจะพิจารณาลงทุนในตราสารแห่งหนี ต่างประเทศ และอาจเข้าทําสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Derivatives)โดยมี
วัตถุประสงค์เพื อลดความเสี ยง (Hedging) จากการลงทุน ตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกําหนด
โดยจะไม่ลงทุนในหรือมีไว้ซึ งตราสารที มีลักษณะของสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง (Structured note)

3. กรณีที กองทุนมีการลงทุนในต่างประเทศ บริษัทจัดการมีนโยบายที จะทําการป้องกันความเสี ยงด้านอัตราแลกเปลี ยนเงินตรา
ต่างประเทศเต็มจํานวน (Fully hedge)

4. กองทุนอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ งตราสารแห่งหนี ที มีอันดับความน่าเชื อถือตํ่ากว่าที สามารถลงทุนได้ (NonInvestment
Grade) และ/หรือตราสารที ไม่ได้รับการจัดอ้นดับความน่าเชื อถือ (Unrated Securities) ซึ งเป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือได้รับ
ความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

3.10. การลงทุนในต่างประเทศ : ลงทุนในต่างประเทศบางส่วน
วงเงินการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน ไม่เกิน 0  ล้านเหรียญ หรือไม่เกินร้อยละ 79.00  ของ NAV
และมีนโยบายลดหรือป้องกันความเสี ยงจากอัตราแลกเปลี ยนทั งหมดที มีอยู่

3.11. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 

กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในต่างประเทศไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและไม่เกินวงเงินที ได้รับจัดสรร

3.12. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุน : 

3.12.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในประเทศ : 

บริษัทจัดการจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื นอย่างใดอย่างหนึ งหรือหลาย
อย่างตามที ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนประกาศกําหนดดังต่อไปนี รวมถึงการลงทุนในหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือหาดอกผลโดย
วิธีอื นอย่างใด ตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการกํากับตลาดทุนจะได้มี
ประกาศแก้ไขหรือเพิ มเติม หรือผ่อนผันให้กองทุนรวมสามารถลงทุนได้เพิ มเติมในอนาคตอีกด้วย
3.12.1.1 ตราสารแห่งหนี ในประเทศ ได้แก่ หลักทรัพย์ ตราสาร หรือสัญญา ที เสนอขายในประเทศ หรือมีผู้ออกหรือคู่สัญญา
เป็นนิติบุคคลที จัดตั งขึ นตามกฎหมายไทย ดังต่อไปนี 
(1) ตราสารแห่งหนี ที มีลักษณะคล้ายเงินฝาก ได้แก่
(1.1) ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน บัตรเงินฝาก หรือหุ้นกู้ระยะสั น ที ธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น ธนาคารพาณิชย์ หรือ
บริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกัน
(1.2) ตั วแลกเงินหรือตั วสัญญาใช้เงินที บริษัทหลักทรัพย์ที ประกอบธุรกิจประเภทการให้สินเชื อเพื อธุรกิจหลักทรัพย์เป็นผู้ออก
ซึ งกําหนดวันใช้เงินตามตั วไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตั ว และเป็นตั วเมื อทวงถามหรือเมื อได้เห็น
(1.3) ตั วแลกเงินหรือตั วสัญญาใช้เงินอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที ออก ซึ งมีอันดับความน่าเชื อถือดังต่อไปนี 
(ก) อันดับความน่าเชื อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับแรก ทั งนี ในกรณีที เป็นอันดับความน่าเชื อถือของผู้
ออกตราสาร ต้องเป็นอันดับความน่าเชื อถือที ได้มาจากการจัดอันดับความน่าเชื อถือระยะสั น (shortterm rating) ด้วย หรือ
(ข) อันดับความน่าเชื อถือของผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกัน อยู่ในอันดับที สามารถลงทุนได ้(investment
grade) ทั งนี โดยการจัดอันดับความน่าเชื อถือของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื อถือภายใต้ชื อ Standard & Poor หรือ
Moody’s หรือ Fitch หรือสถาบันอื นที สํานักงานกําหนดเพิ มเติม
(2) ตราสารแห่งหนี ทั วไป ได้แก่
(2.1) ตราสารภาครัฐไทย อันได้แก่
(ก) ตั วเงินคลัง
(ข) พันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
(ค) พันธบัตร ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน หุ้นกู้ หรือใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้นกู้ ที กระทรวงการคลังหรือกองทุนเพื อการ
ฟื นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินเป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล หรือผู้ค้ําประกัน
(2.2) ตราสารภาครัฐต่างประเทศ อันได้แก่ ตราสารที มีรูปแบบทํานองเดียวกับตราสารภาครัฐไทยที รัฐบาลต่างประเทศ
องค์การหรือหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศ รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศ เป็นผู้ออก
หรือผู้ค้ําประกัน ทั งนี ตราสารดังกล่าวต้องมีลักษณะตามเงื อนไขท้ายข้อ 3.12.1.1 ด้วย
(2.3) ตราสารที เปลี ยนมือได้ ซึ งหมายถึง พันธบัตร ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน หรือหุ้นกู้ที ไม่รวมถึงหุ้นกู้แปลงสภาพและหุ้น
กู้อนุพันธ์ ที สํานักงานอนุญาตให้เสนอขายในลักษณะทั วไปหรือในลักษณะจํากัด หรือที ออกภายใต้ข้อผูกพันที กําหนดและ
อนุญาตโดยกระทรวงการคลัง หรือที นิติบุคคลที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ นเป็นผู้ออก หรือที เป็นหลักทรัพย์ที ออกใหม่ ซึ งผู้
ออกหลักทรัพย์ได้เสนอขายหลักทรัพย์ที ออกใหม่นั นทั งหมดต่อผู้ถือหุ้นโดยได้รับชําระราคาเต็มมูลค่าที เสนอขายจากผู้ถือหุ้น
ทั งนี ตราสารที เปลี ยนมือได้ต้องมีลักษณะตามเงื อนไขท้ายข้อ 3.12.1.1 ด้วย
(2.4) ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทยที มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้ที ไม่ใช่หุ้นกู้
อนุพันธ์
(2.5) ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน หุ้นกู้ หรือใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหุ้นกู้ ที เสนอขายในต่างประเทศโดยมีผู้ออกเป็น
นิติบุคคลที จัดตั งขึ นตามกฎหมายไทย ทั งนี หุ้นกู้ดังกลา่วไมร่วมถงึหุน้กูแ้ปลงสภาพและหุน้กูอ้นุพันธ์
(2.6) หน่วยลงทุนหรือใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหน่วยลงทุนของกอ งทุนรวมตราสารแห่งหนี หรือของกองทุนรวมอื นที มีนโย
บายการลงทุนเฉพาะเงินฝาก ตราสารแห่งหนี หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที สํานักงานกําหนด หรือให้ความเห็นชอบ เช่น
กองทุนรวมตลาดเงิน เป็นต้น
(2.7) ธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืน ทั งนี บริษัทจัดการต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
(2.8) ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์โดยหลักทรัพย์ที ให้ยืมเป็นตราสารแห่งหนี ตาม (1.1)(1.2)(1.3) (2.1)(2.2)(2.3)(2.4)
หรือ (2.6) ทั งนี บริษัทจัดการต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

ในกรณีที ตราสารแห่งหนี ตามข้อ 3.12.1.1 เป็นตั วแลกเงินหรือตั วสัญญาใช้เงินที มีการจ่ายผลตอบแทน ผลตอบแทนนั นต้อง
อยู่ในรูปอัตราดอกเบี ยคงที หรืออัตราดอกเบี ยลอยตัวเท่านั น

การรับรอง รับอาวัล สลักหลัง หรือคํ้าประกันของบุคคลที กําหนดไว้ในข้อ 3.12.1.1 ต้องเป็นการรับรองตลอดไป รับอาวัลทั ง
จํานวน สลักหลังโอนประเภทมีสิทธิไล่เบี ยโดยไม่มีข้อกําหนดลบล้างหรือจํากัดความรับผิดของผู้สลักหลัง หรือค้ําประกันต้น
เงินและดอกเบี ยเต็มจํานวนแบบไม่มีเงื อนไข

เงื อนไข : ตราสารภาครัฐต่างประเทศตามข้อ (2.2) และตราสารที เปลี ยนมือได้ตามข้อ (2.3) ต้องมีลักษณะดังต่อไปนี 
(1) เป็นตราสารขึ นทะเบียนในสมาคมตลาดตราสารหนี ไทย
(2) มีราคาที เหมาะสมตามที สมาคมตลาดตราสารหนี ไทยกําหนด หรือมีผู้แสดงตนต่อบุคคลทั วไปว่าพร้อมจะเสนอราคาซื อ
และรับซื อตราสารนั น ในราคาดังกล่าว (bid price แบบ firm quote) ตามจํานวนและวิธีการที สมาคมตลาดตราสารหนี ไทย
กําหนดอยู่เสมอ โดยได้ส่งสําเนาราคาแก่สมาคมตลาดตราสารหนี ไทยตลอดอายุของตราสารนั น และ
(3) เป็นตราสารที เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 
(ก) ในกรณีที เป็นตราสารภาครัฐต่างประเทศ ตราสารดังกล่าวต้องเป็นตราสารที มีอันดับความน่าเชื อถือของตราสารหรือของผู้
ออกตราสารอยู่ในอันดับที สามารถลงทุนได ้(investment grade) เว้นแต่ผู้ออกตราสารดังกล่าวเป็นรัฐวิสาหกิจตามกฎหมาย
ต่างประเทศ ตราสารนั นต้องมีอันดับความน่าเชื อถือของตราสารอยู่ในอันดับที สามารถลงทุนได ้(investment grade) เท่านั น
(ข) ในกรณีที ผู้ออกตราสารเป็นนิติบุคคลต่างประเทศ ตราสารนั นต้องมีอันดับความน่าเชื อถือของตราสารอยู่ในอันดับที 
สามารถลงทุนได ้(investment grade) 
(ค) ในกรณีที กองทุนลงทุนในตราสารอื นนอกเหนือจาก (ก) และ (ข) ในการเสนอขายครั งแรก หากตราสารดังกล่าวไม่มี
อันดับความน่าเชื อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับที สามารถลงทุนได ้(investment grade) ตราสารนั นต้อง
มีบริษัทจัดการไม่ต่ํากว่าสามรายเป็นผู้ซื อตราสารดังกล่าวเพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนภายใต้การจัดการ

3.12.1.2 ตราสารกึ งหนี กึ งทุน ได้แก่
(1) หุ้นกู้แปลงสภาพที เสนอขายในประเทศ ซึ งต้องมีลักษณะตามเงื อนไขในท้ายข้อ 3.12.1.1 (1) และ (2) ทั งนี ในกรณีที 
กองทุนลงทุนในหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวในการเสนอขายครั งแรก หุ้นกู้แปลงสภาพนั นต้องเป็นหุ้นกู้แปลงสภาพที มีอันดับ
ความน่าเชื อถืออยู่ในอันดับที สามารถลงทุนได ้(investment grade) หรือเป็นหุ้นกู้แปลงสภาพที มีบริษัทจัดการไม่ตํ่ากว่าสาม
รายเป็นผู้ซื อตราสารดังกล่าวเพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนภายใต้การจัดการ
ในกรณีที หุ้นกู้แปลงสภาพตามวรรคหนึ งมีการค้ําประกัน การค้ําประกันดังกล่าวต้องเป็นการค้ําประกันต้นเงินและดอกเบี ยเต็ม
จํานวนแบบไม่มีเงื อนไข
(2) หุ้นกู้แปลงสภาพที เสนอขายในต่างประเทศโดยมีผู้ออกเป็นนิติบุคคลที จัดตั งขึ นตามกฎหมายไทย

นอกจากนี ในการลงทุนในตราสารกึ งหนี กึ งทุนนั น ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 
(1) ในขณะที ลงทุน หรือได้มา มูลค่าของหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวมีมูลค่าสูงกว่าราคาตลาดของหุ้นที รองรับหุ้นกู้แปลงสภาพ
นั น (out of the money) 
(2) ในกรณีที มีการใช้สิทธิแปลงสภาพ ให้บริษัทจัดการขายหุ้นที ได้รับจากการแปลงสภาพนั นภายใน 30 วัน นับแต่วันที ได้หุ้น
ดังกล่าวมา
การใช้สิทธิแปลงสภาพตาม (2) หมายความว่า การแปลงสภาพแห่งสิทธิในหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้น ไม่ว่าการแปลงสภาพดัง
กล่าวจะเกิดจากการใช้สิทธิแปลงสภาพหรือเกิดจากข้อกําหนดบังคับการแปลงสภาพ

3.12.1.3 เงินฝากในสถาบันการเงินตามกฎหมายไทย

3.12.1.4 สัญญาซื อขายล่วงหน้าที มีตัวแปรเป็นอัตราแลกเปลี ยนเงิน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื อลดความเสี ยง (hedging) ตาม
หลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

3.12.1.5 หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์

3.12.1.6 ทรัพย์สินอื นที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กําหนดเพิ มเติมในอนาคต หรือทรัพย์สินอื นที มีลักษณะทํานองเดียว
กับ 3.12.1.1 – 3.12.1.5 โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

3.12.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นที จะลงทุนในต่างประเทศ : 

บริษัทจัดการอาจลงทุนในทรัพย์สินในต่างประเทศเพื อกองทุนได้เทียบเท่ากับประเภททรัพย์สินในประเทศ โดยกรอบประเทศ
ที ลงทุนต้องมีคุณสมบัติดังนี 
1. มีการเสนอขายในประเทศที มีหน่วยงานกํากับดูแลเป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO หรือประเทศที มีตลาดหลักทรัพย์เป็น
สมาชิกของ WFE 
2. การลงทุนนั นต้องไม่ทําให้การจัดการกองทุนเบี ยงเบนไปจากวัตถุประสงค์ หรือนโยบายการลงทุนของกองทุนและไม่ทําให้
กองทุนขาดทุนเป็นมูลค่าสูงกว่ามูลค่าลงทุน
3. บริษัทจัดการต้องสามารถเข้าถึงข้อมูลเกี ยวกับหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินดังกล่าวเป็นภาษาอังกฤษผ่านระบบอินเตอร์เนตได้
4. มีข้อมูลทางด้านราคาที สะท้อนมูลค่ายุติธรรม โดยเป็นราคาที น่าเชื อถือ อ้างอิงได้ และสอดคล้องตามหลักวิชาการอันเป็นที 
ยอมรับในระดับสากล
5. มีการคุ้มครองประโยชน์ของผู้ลงทุน (investor protection) ที ถือได้ว่าเทียบเท่ากับการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที 
มีลักษณะคล้ายกันในประเทศไทย
6. ลักษณะอื นใดที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจกําหนดเพิ มเติม

3.12.2.1 ตราสารแห่งหนี ต่างประเทศ ได้แก่ หลักทรัพย์หรือตราสารที ออกโดยบุคคลต่างประเทศ และเสนอขายในต่าง
ประเทศ
(1) ตราสารภาครัฐต่างประเทศ อันได้แก่
(1.1) พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี ที รัฐบาลต่างประเทศ องค์การหรือหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศหรือองค์การระหว่าง
ประเทศเป็นผู้ออก หรือผู้ค้ําประกัน
(1.2) พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี ที รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายต่างประเทศเป็นผู้ออก หรือผู้ค้ําประกัน
(2) ตราสารแห่งหนี ภาคเอกชน อันได้แก่ ตราสารแห่งหนี ที ออกโดยนิติบุคคลต่างประเทศ ทั งนี ผู้ลงทุนต้องสามารถเข้าถึง
ข้อมูลเกี ยวกับตราสารแห่งหนี ดังกล่าวเป็นภาษาอังกฤษผ่านระบบอินเตอร์เนตด้วย
(3) ตราสารแห่งหนี อื น อันได้แก่ หน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที เป็นกองทุนรวมตราสารแห่งหนี หรือกองทุนรวมอื น
ที มีนโยบายการลงทุนเฉพาะเงินฝาก ตราสารแห่งหนี หรือทรัพย์สินอื นที สํานักงานให้ความเห็นชอบให้ลงทุนได้ เช่น กองทุน
รวมตลาดเงิน เป็นต้น ซึ งต้องเป็นไปตามเงื อนไขที สํานักงานคณะกํารรมการ ก.ล.ต.ประกาศกําหนด ดังต่อไปนี 
(3.1) ต้องเป็นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที อยู่ภายใต้การกํากับดูแลของหน่วยงานกํากับดูแล
ด้านหลักทรัพย์และตลาดซื อขายหลักทรัพย์ที เป็นสมาชิกสามัญของ International Organizations of Securities 
Commission (IOSCO) หรือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที มีการซื อขายในตลาดซื อขายหลักทรัพย์
ที เป็นสมาชิกของ World Federations of Exchange (WFE) 
(3.2) ต้องเป็นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที มีทรัพย์สินที ลงทุนเป็นประเภทและชนิดเดียวกับ
ทรัพย์สินที กองทุนอาจลงทุนหรือมีไว้ได้ เว้นแต่เป็นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที มีนโยบาย
การลงทุนในทองคําโดยตรง
(3.3) ในกรณีที เป็นการลงทุนหรือมีไว้เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป (retail fund) กองทุน
สํารองเลี ยงชีพ หรือกองทุนส่วนบุคคลรายย่อย หน่วยลงทุนที จะลงทุนหรือมีไว้ได้ ต้องเป็นหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมต่างประเทศที จัดตั งขึ นเพื อผู้ลงทุนทั วไปเช่นกัน
(3.4) ต้องไม่ใช่หน่วยลงทุนของกองทุนรวมประเภทเฮ็ดจ์ฟันด ์(hedge fund)

3.12.2.2 ตราสารหนี ที มีลักษณะคล้ายเงินฝาก ได้แก่ตั วแลกเงิน ตั วสัญญาใช้เงิน บัตรเงินฝาก หรือหุ้นกู้ระยะสั นที 
ออกโดยสถาบันการเงินต่างประเทศ ที ตั งอยู่ในประเทศที กองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินต่างประเทศ ทั งนี ให ้
หมายรวมถึงการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงิน (money market fund) ในต่างประเทศด้วย โดยการ
มีไว้ซึ งเงินฝากหรือตราสารดังกล่าวต้องมีวัตถุประสงค์เพื ออํานวยความสะดวกหรือป้องกันปัญหาในการดําเนินงานใน
ต่างประเทศของกองทุน เช่น เพื อรอการลงทุน หรือเพื อชําระค่าใช้จ่าย หรือเพื อรักษาสภาพคล่องของกองทุนเป็นต้น

3.12.2.3 สัญญาซื อขายล่วงหน้าที มีวัตถุประสงค์ เพื อการลดความเสี ยง (hedging) ตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

3.12.2.4 เงินฝากในสถาบันการเงินต่างประเทศ

3.13.2.5 ใบแสดงสิทธิในประโยชน์ที เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงที มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นพันธบัตร หรือหุ้นกู้ที มิใช่หุ้นกู้อนุพันธ์

3.12.2.6 หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และตราสารของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศ

3.12.2.7 ทรัพย์สินอื นที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กําหนดเพิ มเติมในอนาคตหรือทรัพย์สินอื นที มีลักษณะทํานองเดียวกับ
ข้อ 3.12.2.1 3.12.2.6 โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน

3.13. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื น เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม : 

3.13.1. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นในประเทศ : 

บริษัทจัดการจะลงทุนหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื นเพื อเป็นทรัพย์สินของ
กองทุนรวม ตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนดดังต่อไปนี ในกรณีที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศแก้ไขเปลี ยนแปลงอัตราส่วนการลงทุน
บริษัทจัดการจะลงทุนให้เป็นไปตามประกาศที แก้ไขด้วย

3.13.1.1 บริษัทจัดการอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินดังต่อไปนี เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม โดยไม่จํากัดอัตราส่วน
(1) ตราสารภาครัฐไทย
(2) ตราสารภาครัฐต่างประเทศตามข้อ 3.12.1.2 (2.2) ที มีอันดับความน่าเชื อถืออยู่ในสองอันดับแรก หรือสัญญาซื อขายล่วง
หน้าที มีสินค้าเป็นตราสารดังกล่าว

ในกรณีของกองทุนรวมเปิด มูลค่าของตราสารภาครัฐต่างประเทศตามข้อ (2) เมื อรวมกันแล้วต้องไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่า
ตราสารนั นในแต่ละรุ่น เว้นแต่เป็นกองทุนรวมเปิดที มีการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งล่วงหน้าซึ งระบุเวลาแน่นอน
(auto redemption) 

3.13.1.2 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งตราสารภาครัฐต่างประเทศที นอกเหนือจากข้อ 3.13.1.1 (2) หรือสัญญาซื อขาย
ล่วงหน้าที มีสินค้าเป็นตราสารดังกล่าว เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนได้ โดยมีมูลค่ารวมกันทั งสิ นเมื อคํานวณเฉพาะผู้ออกหรือ
ผู้เป็นคู่สัญญารายนั น ไม่เกินร้อยละ 35 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

การคํานวณอัตราส่วนตามวรรคหนึ ง ให้นับตราสารตามวรรคหนึ งและทรัพย์สินทุกประเภทที ผู้ออกหรือผู้เป็นคู่สัญญารายดัง
กล่าวเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญา ซึ งกองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินเหล่านั น
รวมในอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าวด้วย
ในกรณีของกองทุนรวมเปิด มูลค่าของตราสารภาครัฐต่างประเทศตามวรรคหนึ ง ต้องไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าตราสารนั นใน
แต่ละรุ่น เว้นแต่เป็นกองทุนรวมเปิดที มีการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งล่วงหน้าซึ งระบุเวลาแน่นอน (auto
redemption) 

3.13.1.3 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินดังต่อไปนี ซึ งธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น ธนาคารพาณิชย์
หรือบริษัทเงินทุนรายใดเป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญา เพื อเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนได้ โดยมีมูลค่ารวมกันทั งสิ นเมื อคํานวณเฉพาะธนาคารหรือบริษัทเงินทุนรายนั น ไม่เกินร้อยละ 25 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
(1) ตราสารแห่งหนี ในประเทศ ตามข้อ 13.2.1.1
(2) ตราสารกึ งหนี กึ งทุน ตามข้อ 13.2.1.2 
(3) เงินฝากในสถาบันการเงินตามกฎหมายไทย ตามข้อ 13.2.1.3
(4) สัญญาซื อขายล่วงหน้าตามข้อ 3.12.1.4 ที คู่สัญญามี อันดับความน่าเชื อถืออยู่ในอันดับที สามารถลงทุนได ้(investment
grade)
การคํานวณอัตราส่วนตามวรรคหนึ ง ให้นับตราสารตามวรรคหนึ งและทรัพย์สินตามข้อ 3.13.1.7 (1) ที ธนาคารหรือบริษัทเงิน
ทุนดังกล่าวเป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญา ซึ งกองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้รวมใน
อัตราส่วนดังกล่าว โดยในกรณีของธนาคารพาณิชย์หากธนาคารพาณิชย์นั นเป็นสาขาของธนาคารต่างประเทศให้นําทรัพย์สินที 
นาคารต่างประเทศดังกล่าวเป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้อาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ําประกันหรือคู่สัญญา ซึ งกองทุนได้ลงทุนหรือมี
ไว้รวมในอัตราส่วนดังกล่าวด้วย

ทั งนี ในกรณีที กองทุนมีเงินฝากในนิติบุคคลตามวรรคหนึ ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื อการดําเนินงานของกองทุน มิให้นับมูลค่าของ
เงินฝากดังกล่าวรวมในอัตราส่วนตามวรรคหนึ ง

3.13.1.4 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินดังต่อไปนี ที บุคคลใดเป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลัก
หลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญา เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนได้ โดยมีมูลค่ารวมกันทั งสิ นเมื อคํานวณเฉพาะผู้ออก ผู้สั งจ่าย
ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญารายนั น ไม่เกินร้อยละ 25 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
(1) ตราสารแห่งหนี ในประเทศตามข้อ 3.12.1.1 
(2) ตราสารกึ งหนี กึ งทุนตามข้อ 3.12.1.3 
(3) สัญญาซื อขายล่วงหน้า ตามข้อ 3.12.1.4 ที คู่สัญญามีอันดับความน่าเชื อถืออยู่ในอันดับที สามารถลงทุนได ้(investment
grade) 
ตราสารแห่งหนี ตาม (1) มิให้หมายความรวมถึงหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที ถูกจัดให้เป็นตราสารแห่งหนี ตามข้อ 3.12.1.1

3.13.1.5 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินที กลุ่มกิจการใดเป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้คํ้า
ประกัน หรือคู่สัญญา เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนได้ โดยมีมูลค่ารวมกันทั งสิ นของกลุ่มกิจการนั นไม่เกินอัตราอย่างใดอย่าง
หนึ งดังต่อไปนี แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า
(1) ร้อยละสามสิบของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน
(2) อัตราที คํานวณได้จากนํ้าหนักของกลุ่มกิจการดังกล่าวในตัวชี วัด (benchmark) ของกองทุนนั นรวมกับร้อยละสิบของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนนั น ทั งนี ตัวชี วัดดังกล่าวต้องเป็นดัชนีหรือองค์ประกอบของดัชนี ที มีการเผยแพร่อย่างกว้างขวาง
และสอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนั น

3.13.1.6 การลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินที บริษัทในกลุ่มกิจการใดเป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย หรือคู่สัญญา เพื อเป็นทรัพย์สินของกอง
ทุน หากทรัพย์สินดังกล่าวเป็นองค์ประกอบที ใช้ในการคํานวณตัวชี วัด (benchmark) ของกองทุนนั น บริษัทจัดการอาจลงทุน
หรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินดังกล่าวโดยมีมูลค่ารวมกันทั งสิ นเมื อคํานวณเฉพาะผู้ออก ผู้สั งจ่าย หรือคู่สัญญารายนั น ไม่เกินอัตราที 
คํานวณได้จากนํ้าหนักของทรัพย์สินดังกล่าวในตัวชี วัดรวมกับร้อยละสิบของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั งนี เฉพาะใน
กรณีที อัตราดังกล่าวสูงกว่าอัตราส่วนที กําหนดไว้ในข้อ 3.13.1.3 และข้อ 3.13.1.4 แล้วแต่กรณี
มิให้นําความในข้อ 3.13.1.3 และข้อ 3.13.1.4 มาใช้บังคับกับกรณีตามวรรคหนึ ง

3.13.1.7 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินอื นนอกเหนือจากกรณีที กําหนดไว้ในข้อ 3.13.1.2 ข้อ 3.13.1.3 และ
ข้อ 3.13.1.4 เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมตามอัตราส่วนดังต่อไปนี 
(1) การลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินดังกล่าวซึ งบุคคลใดเป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่
สัญญา ต้องมีมูลค่ารวมกันทั งสิ นเมื อคํานวณเฉพาะผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญา
รายนั น ไม่เกินร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
(2) การลงทุนในหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินตาม (1) เมื อคํานวณรวมทุกบุคคลที เป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง
ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญาแล้วต้องมีมูลค่ารวมกันทั งสิ นไม่เกินร้อยละ15 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

3.13.1.8 ในกรณีของกองทุนรวม ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมลงทุนหรือมีไว้ซึ งเงินฝาก บัตรเงินฝาก ตั วแลกเงิน หรือตั ว
สัญญาใช้เงิน ที ธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ บรรษัทตลาดรอง
สินเชื อที อยู่อาศัย หรือสถาบันการเงินที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น เป็นผู้ออกหรือคู่สัญญา เป็นจํานวนที มีมูลค่ารวมโดยเฉลี ย
ในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 45 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

อัตราส่วนตามวรรคหนึ งมิให้นํามาใช้บังคับกับกองทุนรวมที มีการกําหนดอายุโครงการตั งแต่หนึ งปีขึ นไป ทั งนี เฉพาะในระยะ
เวลาหกเดือนก่อนวันครบกําหนดอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม
ในกรณีที เงินฝากหรือตราสารแห่งหนี ที มีลักษณะคล้ายเงินฝากที กองทุนรวมลงทุนในหรือมีไว้เกินอัตราส่วนที กําหนดตามวรรค
หนึ ง ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินดังกล่าวให้มีมูลค่ารวมโดยเฉลี ยไม่เกินร้อยละ 45 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมภายในสามสิบวันนับแต่วันสิ นรอบปีบัญชีนั น ทั งนี ให้คํานวณอัตราส่วนการลงทุนหรือมีไว้ซึ ง
ทรัพย์สินดังกล่าวโดยเฉลี ยตั งแต่วันแรกของรอบปีบัญชีนั นจนถึงวันที ทรัพย์สินนั นมีมูลค่าเป็นไปตามอัตราส่วนดังกล่าว

เมื อบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ปฏิบัติตามวรรคสามแล้ว ให้บริษัทรายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมทราบภายใน
วันทําการถัดจากวันที ทรัพย์สินนั นมีมูลค่ารวมโดยเฉลี ยไม่เกินร้อยละ 45 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม เพื อให้ผู้
ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ตรวจสอบการปฏิบัติดังกล่าว ทั งนี บริษัทต้องดําเนินการให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน
รวมแจ้งให้สํานักงานทราบภายในห้าวันนับแต่วันที ได้รับรายงานจากบริษัทด้วย

หากบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถปฏิบัติตามวรรคสามได้ สํานักงานอาจสั งให้บริษัทเลิกกองทุนรวมนั น

3.13.1.9 ในกรณีที มีเหตุจําเป็นและสมควร เพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนอันเนื องมาจากปัญหาความผันผวน
(fluctuation) ของตลาดเงินและตลาดทุนในวงกว้างในรอบปีบัญชีใด บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจขอผ่อนผันต่อสํานักงาน
เพื อไม่ต้องนําการลงทุนในหรือมีไว้ซึ งเงินฝาก บัตรเงินฝาก ตั วแลกเงิน หรือตั วสัญญาใช้เงิน ในช่วงเวลาที เกิดความผันผวนดัง
กล่าวมารวมคํานวณอัตราส่วนการลงทุนตามข้อ 3.13.1.8 ได้สําหรับรอบปีบัญชีนั น

3.13.1.10 บริษัทจัดการอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ งสัญญาซื อขายล่วงหน้า ที มีวัตถุประสงค์เพื อการลดความเสี ยง (hedging)
เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนได้ โดยไม่เกินมูลค่าความเสี ยงทั งหมดที กองทุนมีอยู่

3.13.1.11 การคํานวณมูลค่าการลงทุนหรือมีไว้ซึ งสัญญาซื อขายล่วงหน้าเพื อการคํานวณอัตราส่วนการลงทุน ตามข้อ
3.13.1.2 ข้อ 3.13.1.3 และข้อ 3.13.1.4 ให้นับมูลค่าที คู่สัญญาอีกผ่ายหนึ งมีหน้าที ต้องชําระตามสัญญาซื อขายล่วงหน้า รวม
คํานวณในอัตราส่วนของบุคคลที เป็นคู่สัญญาดังกล่าว เว้นแต่กรณีที กองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้ซึ งสัญญานั น ในศูนย์ซื อขาย
สัญญาซื อขายล่วงหน้า บริษัทจัดการไม่ต้องคํานวณมูลค่าและอัตราส่วนตามที กําหนดในข้อดังกล่าว

3.13.1.12 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนได้
โดยมีมูลค่าไม่เกินร้อยละ 25 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

3.13.1.13 บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งหน่วยลงทุนและใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหน่วยลงทุนเพื อเป็น
ทรัพย์สินของกองทุนรวมได้ ไม่เกินอัตราส่วนดังต่อไปนี ทั งนี การลงทุนดังกล่าวไม่รวมถึงหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย์
(1) ลงทุนหรือมีไว้ซึ งหน่วยลงทุนและใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหน่วยลงทุนของแต่ละกองทุนรวมที บริษัทจัดการอื นเป็นผู้รับ
ผิดชอบดําเนินการ ไม่เกินร้อยละ 25 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของแต่ละกองทุนรวมที บริษัทจัดการเป็นผู้รับผิดชอบดําเนินการ
(2) ลงทุนหรือมีไว้ซึ งหน่วยลงทุนและใบสําคัญแสดงสิทธิที จะซื อหน่วยลงทุนของทุกกองทุนรวมที บริษัทจัดการอื นเป็นผู้รับผิด
ชอบดําเนินการ ไม่เกินร้อยละ 25 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของแต่ละกองทุนรวมที บริษัทจัดการเป็นผู้รับผิดชอบดําเนินการ

3.13.1.14 บริษัทจัดการอาจทําธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืนในนามกองทุนได้ โดยมีมูลค่าธุรกรรมรวมกันทั งสิ นไม่เกิน
ร้อยละ 25 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

3.13.1.15 การลงทุนในหรือมีไว้ซึ งธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืน ให้บริษัทจัดการคํานวณอัตราส่วนการลงทุนตาม
ข้อ3.13.1.3 และ 3.13.1.4 ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 
(1) ในกรณีที มูลค่ารวมของหลักทรัพย์ หรือตราสารแห่งหนี ที ซื อและที โอนมาเพื อดํารงมูลค่าธุรกรรมตามประกาศกําหนด (ถ้า
มี) ณ สิ นวันไม่น้อยกว่ามูลค่าธุรกรรม ให้นําหลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนี ดังกล่าวมาคํานวณอัตราสาวนการลงทุนเท่ากับ
มูลค่าธุรกรรม ทั งนี บริษัทจัดการไม่ต้องนําธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืนมาคํานวณอัตราส่วนการลงทุนที คู่สัญญา
(2) ในกรณีมูลค่ารวมของหลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนี ที ซื อและที โอนมาเพื อดํารงมูลค่าธุรกรรมตามประกาศกําหนด (ถ้าม)ี 
ณ สิ นวัน น้อยกว่ามูลค่าธุรกรรม ให้คํานวณอัตราส่วนการลงทุนดังต่อไปนี 
(ก) นําหลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนี ดังกล่าวมาคํานวณอัตราส่วนการลงทุนเท่ากับมูลค่าหลักทรัพย์ หรือตราสารแห่งหนี นั น
ตามราคาตลาด และ
(ข) นําธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืนมาคํานวณอัตราส่วนการลงทุนที คู่สัญญาเท่ากับส่วนต่างของมูลค่าธุรกรรมกับมูลค่า
หลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนี นั นตามราคาตลาด
(3) ในกรณีเป็นธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืนตามสัญญาที มีข้อกําหนดให้คํานวณมูลค่าหลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนี ที 
ซื อและมูลค่าธุรกรรมรวมเป็นยอดสุทธิของธุรกรรมทั งหมดที กองทุนมีอยู่กับคู่สัญญารายเดียวกัน และที สัญญากําหนดให้
สามารถบังคับชําระหนี ตามธุรกรรมใดธุรกรรมหนึ งจากหลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนี ที ซื อหรือทรัพย์สินที โอนเพื อดํารงมูลค่า
ธุรกรรมตามประกาศกําหนด (ถ้ามี) ของธุรกรรมอื นได้ ให้คํานวณอัตราส่วนการลงทุนดังนี 
(ก) ในกรณีที มูลค่ารวมของหลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนี ที ซื อและที โอนมา เพื อดํารงมูลค่าธุรกรรมตามประกาศกําหนด (ถ้า
มี) ณ สิ นวันของแต่ละธุรกรรม มีมูลค่าไม่น้อยกว่ามูลค่าธุรกรรมแต่ละธุรกรรมนั น ให้คํานวณอัตราสาวนการลงทุนตามหลัก
เกณฑ์ในข้อ (1) 
(ข) ในกรณีที มูลค่ารวมของหลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนี ที ซื อและที โอนมา เพื อดํารงมูลค่าธุรกรรมตามประกาศกําหนด(ถ้า
มี) ณ สิ นวันของแต่ละธุรกรรม มีมูลค่าน้อยกว่ามูลค่าธุรกรรมแต่ละธุรกรรม ให้คํานวณอัตราส่วนการลงทุนตามหลักเกณฑ์ใน
ข้อ (2) 
(ค) ในกรณีที บางธุรกรรมที มูลค่ารวมของหลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนี ที ซื อและที โอนมาเพื อดํารงมูลค่าธุรกรรมตามประกาศ
กําหนด (ถ้ามี) ณ สิ นวันน้อยกว่ามูลค่าธุรกรรม ให้บริษัทจัดการนําหลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนี ที ซื อของธุรกรรม ที มูลค่า
รวมของหลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนี ที ซื อและที โอนมา เพื อดํารงมูลค่าธุรกรรมตามประกาศกําหนด (ถ้าม)ี ณ สิ นวันไม่น้อย
กว่ามูลค่าธุรกรรม มาคํานวณอัตราส่วนการลงทุนเพิ มเติมเพื อชดเชยส่วนต่างของมูลค่าธุรกรรมกับมูลค่ารวมของหลักทรัพย์
หรือตราสารแห่งหนี ที ซื อและที โอนมา เพื อดํารงมูลค่าธุรกรรมตามประกาศกําหนด (ถ้ามี) ณ สิ นวันของธุรกรรมแรก ทั งนี หาก
ภายหลังการชดเชยส่วนต่างข้างต้น มูลค่าสุทธิของทุกหลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนี ที ซื อโดยมีสัญญาขายคืนยังคงน้อยกว่า
มูลค่าสุทธิของทุกธุรกรรม ให้นําธุรกรรมการซื อโดยมีสัญญาขายคืนมาคํานวณอัตราส่วนการลงทุนที คู่สัญญาเท่ากับส่วนต่าง
ดังกล่าว

3.13.1.16 บริษัทจัดการอาจทําธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ของกองทุนได้ โดยมีมูลค่าธุรกรรมรวมกันทั งสิ นไม่เกินร้อยละ
25 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั งนี การคํานวณมูลค่าธุรกรรมดังกล่าว ให้บริษัทจัดการคํานวณโดยใช้มูลค่าหลัก
ทรัพย์ที ให้ยืม รวมผลประโยชน์ที พึงได้รับจนถึงวันที คํานวณมูลค่าธุรกรรมดังกล่าว

ในกรณีที ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ในขณะที กองทุนเข้าทําธุรกรรม มีมูลค่าไม่เกินอัตราส่วนที กําหนดในวรรคหนึ ง หากต่อ
มาธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์นั นมีมูลค่าเกินอัตราส่วนดังกล่าวโดยมิได้เกิดจากการทําธุรกรรมเพิ มเติม บริษัทจัดการจะยังคง
มีไว้ซึ งธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ดังกล่าวต่อไปก็ได้

ให้บริษัทจัดการจัดทํารายงานโดยระบุวันที ทรัพย์สินนั นมีมูลค่าเกินอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดพร้อมสาเหตุ และส่งรายงาน
ดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมทราบภายในสามวันทําการนับแต่วันที ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์นั นมีมูลค่า
เกินอัตราส่วนที กําหนด พร้อมทั งจัดทําสําเนารายงานดังกล่าวไว้ที บริษัทจัดการเพื อให้สํานักงานสามารถตรวจสอบได้

3.13.1.17 ให้บริษัทจัดการคํานวณอัตราส่วนการลงทุนหรือมีไว้ซึ งใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิง
ไทย หน่วยลงทุนของกองทุนรวมพันธบัตรเอเชีย หรือธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 
(1) ในกรณีของใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย ให้นับมูลค่าของหลักทรัพย์อ้างอิงของใบแสดง
สิทธิดังกล่าว รวมในอัตราส่วนสําหรับหลักทรัพย์อ้างอิงดังกล่าวที กําหนดในโครงการนี โดยถือเสมือนหนึ งว่ากองทุนได้ลงทุน
หรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์อ้างอิงนั นโดยตรง ทั งนี บริษัทจัดการอาจไม่นับมูลค่าของใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที เกิดจากหลัก
ทรัพย์อ้างอิงไทยรวมในอัตราส่วนที คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญาที กําหนดตามข้อ 3.13.1.2 3.13.1.3 3.7.1.4
และข้อ 3.13.1.7 ก็ได้

มูลค่าของหลักทรัพย์อ้างอิงที นํามาคํานวณรวมในอัตราส่วนตามวรรคหนึ งให้มีมูลค่าเท่ากับมูลค่าใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์
ที เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทยที กองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้

(2) ในกรณีของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมพันธบัตรเอเชียบริษัทจัดการจะคํานวณอัตราส่วนการลงทุนโดยวิธีใดวิธีหนึ งดังต่อ
ไปนี 
(ก) นับมูลค่าของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมพันธบัตรเอเชียที กองทุนได้ลงทุนในหรือมีไว้ซึ งหน่วยลงทุนดังกล่าว หรือ
(ข) นับมูลค่าของทรัพย์สินที กองทุนรวมพันธบัตรเอเชียดังกล่าวลงทุนหรือมีไว้ รวมในอัตราส่วนสําหรับทรัพย์สินที กําหนดไว้
ในโครงการนี โดยถือเสมือนหนึ งว่ากองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินนั นโดยตรง
(3) ในกรณีของธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ บริษัทจัดการจะคํานวณอัตราส่วนการลงทุนใน หรือมีไว้ซึ งการให้ยืมหลักทรัพย์
โดยให้นับมูลค่าทรัพย์สินที ให้ยืมรวมในอัตราส่วนสําหรับหลักทรัพย์ที กําหนดไว้ในข้อ 3.13.1.2 3.13.1.3 3.13.1.4 และ
3.13.1.7 โดยถือเสมือนหนึ งว่ากองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์นั นอยู่ ทั งนี บริษัทจัดการอาจไม่นับรวมในอัตราส่วนที 
คํานวณตามคู่สัญญาที กําหนดตามข้อ 3.13.1.2 3.13.1.3 3.13.1.4 และ 3.13.1.7 ก็ได้

3.13.1.18 ในการคํานวณอัตราส่วนตามข้อ 3.13.1.2 และ ข้อ 3.13.1.3 ให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี รวม
ทั งเงื อนไขตามข้อ 3.13.1.18 ด้วย
(1) ในกรณีที ทรัพย์สินดังกล่าวมีผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกัน บริษัทจัดการจะคํานวณอัตราส่วนที ผู้ออก
ทรัพย์สินหรือผู้ที เป็นคู่สัญญาดังกล่าว หรือคํานวณอัตราส่วนผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกัน แล้วแต่กรณีก็ได้
(2) ในกรณีที ทรัพย์สินมีบุคคลมากกว่าหนึ งรายเป็นผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกัน บริษัทจัดการจะเลือก
คํานวณอัตราส่วนที ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกันรายใดรายหนึ งก็ได้

3.13.1.19 การคํานวณอัตราส่วนที ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกันตามข้อ 3.13.1.14 จะทําได้ต่อเมื อบุคคลดัง
กล่าวได้ทําการรับรองตลอดไป รับอาวัลทั งจํานวน สลักหลังโอนประเภทมีสิทธิไล่เบี ยโดยไม่มีข้อกําหนดลบล้างหรือจํากัด
ความรับผิดของผู้สลักหลัง หรือค้ําประกันต้นเงินและดอกเบี ยเต็มจํานวนแบบไม่มีเงื อนไข

3.13.1.20 ในกรณีที ตราสารแห่งหนี หรือ ตราสารกึ งหนี กึ งทุน ในขณะที ลงทุนหรือในขณะที ได้มาเป็นทรัพย์สินของกองทุน มี
มูลค่าไม่เกินอัตราส่วนที กําหนดข้างต้น หากต่อมาตราสารแห่งหนี หรือตราสารกึ งหนี กึ งทุนนั น มีมูลค่าเกินอัตราส่วนดังกล่าว
โดยสาเหตุถูกปรับลดอันดับความน่าเชื อถือ ให้บริษัทดําเนินการแก้ไขอัตราส่วนให้เป็นไปตามที กําหนด ภายใน 30 วันนับแต่
วันที มีการประกาศให้ทราบถึงเหตุดังกล่าว เว้นแต่ในกรณีที มีเหตุจําเป็นและสมควรโดยได้รับผ่อนผันจากสํานักงาน

3.13.1.21 ในกรณีที ทรัพย์สินในขณะที ลงทุนหรือในขณะที ได้มาเป็นทรัพย์สินของกองทุน มีมูลค่าไม่เกินอัตราส่วนที กําหนด
ข้างต้น หากต่อมามีมูลค่าเกินอัตราส่วนดังกล่าวจากการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น บริษัทจัดการจะยังคงมีไว้ซึ งทรัพย์สินดัง
กล่าวต่อไป ก็ได้ให้บริษัทจัดการจัดทํารายงานโดยระบุชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินตามวรรคหนึ ง และ
วันที ทรัพย์สินนั นมีมูลค่าเกินอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดพร้อมสาเหตุ และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกอง
ทุนรวมทราบ ภายในสามวันทําการนับแต่วันที ทรัพย์สินนั นมีมูลค่าเกินอัตราส่วนที กําหนด พร้อมทั งจัดทําสําเนารายงานดัง
กล่าวไว้ที บริษัทจัดการ เพื อให้สํานักงานสามารถตรวจสอบได้

3.13.1.22 ในกรณีที การรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นเป็นผลให้กองทุนรวมเป็นผู้ถือหุ้นที บริษัทใดเป็นผู้ออก เพื อเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนรวม เมื อรวมกันทุกกองทุนรวมที บริษัทจัดการเป็นผู้รับผิดชอบดําเนินการเกินกว่าร้อยละ 25 ของจํานวนหุ้นที 
จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของบริษัทนั น บริษัทจัดการจะดําเนินการตามประกาศที สน. 24/2552 เรื อง การลงทุนและการมีไว้
เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุน ลงวันที  28 กรกฎาคม 2552 ดังนี คือ
(1) ปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศที กําหนดให้บริษัทจัดการสามารถรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื นได้
(2) งดเว้นการใช้สิทธิออกเสียงในหุ้นจํานวนที เกินอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าว เว้นแต่กรณีที มีเหตุ
จําเป็นและสมควรโดยได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน และ
(3) กรณีที เป็นหุ้นของบริษัทจดทะเบียน และการได้มาซึ งหุ้นของบริษัทดังกล่าว เป็นผลให้กองทุนได้มา หรือเป็นผู้ถือหุ้นของ
บริษัทนั นจนถึงหรือข้ามจุดที ต้องทําคําเสนอซื อ บริษัทจัดการต้องดําเนินการเพื อให้ได้รับการยกเว้นการทําคําเสนอซื อโดย
การลดสัดส่วนการถือหุ้นหรือลดการมีอํานาจควบคุม หรือยื นคําขอผ่อนผันการทําคําเสนอซื อ ตามประกาศคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื อครอบงํากิจการ ทั งนี การ
ลดสัดส่วนการถือหุ้นดังกล่าว ให้บริษัทจัดการลดสัดส่วนตามสัดส่วนของหุ้นของบริษัทจดทะเบียนที แต่ละกองทุนได้มาจาก
การรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น

3.13.1. 23 ในกรณีที ทรัพย์สินในขณะที ลงทุนหรือในขณะที ได้มาเป็นทรัพย์สินของกองทุน มีมูลค่าไม่เกินอัตราส่วนที กําหนด
ข้างต้น หากต่อมามีมูลค่าเกินอัตราส่วนดังกล่าวโดยไม่เข้าลักษณะตามข้อ 3.13.1.6 ข้อ 3.13.1.17  19 และการเกิน
อัตราส่วนดังกล่าวมิได้เกิดจากการลงทุนหรือได้ทรัพย์สินมาเพิ มเติม บริษัทจัดการจะยังคงมีไว้ซึ งทรัพย์สินดังกล่าวต่อไปก็ได้

ให้บริษัทจัดการจัดทํารายงานโดยระบุชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินตามวรรคหนึ ง และวันที ทรัพย์สินนั น
มีมูลค่าเกินอัตราส่วนที กําหนดพร้อมสาเหตุ และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ทราบภายในสามวัน
ทําการ
นับแต่วันที ทรัพย์สินนั นมีมูลค่าเกินอัตราส่วนที กําหนด พร้อมทั งจัดทําสําเนารายงานดังกล่าวไว้ที บริษัทจัดการเพื อให้สํานักงาน
สามารถตรวจสอบได้

3.13.1.24 ข้อจํากัดการลงทุนข้างต้นจะไม่นํามาบังคับใช้ในกรณีที ปรากฏเหตุตามหัวข้อ “การเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม”
และบริษัทจัดการต้องดําเนินการเพื อเลิกกองทุนตามหัวข้อ “การดําเนินการของบริษัทจัดการเมื อเลิกกองทุนรวม”

สรุปอัตราส่วนการลงทุน : 

1. Total noninvestment grade : ลงทุนไม่เกินร้อยละ 100.00 
2. Noninvestment grade company limit : ลงทุนไม่เกินร้อยละ 25.00 
3. Investment grade company limit : ลงทุนไม่เกินร้อยละ 25 
4. Financial institution company limit : ลงทุนไม่เกินร้อยละ 25 
5. Individual fund limit : ลงทุนไม่เกินร้อยละ 25.00 
6. Total fund limit : ลงทุนไม่เกินร้อยละ 25.00 

3.13.2. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื นในต่างประเทศ : 

สําหรับกองทุนที มีการลงทุนหรือเข้าเป็นคู่สัญญาในต่างประเทศ ให้บริษัทจัดการลงทุนหรือมีไว้ซึ งหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื นเพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุน ตามที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดดังต่อไปนี เพิ มเติมด้วย ทั งนี อัตราส่วนที คํานวณ
ตามประเภททรัพย์สิน ข้อกําหนดในการคํานวณอัตราส่วน และการดําเนินการเมื อมีเหตุที ทําให้ไม่เป็นไปตาม
อัตราส่วน ให้เป็นไปตามที กําหนดในข้อ 3.13.1. โดยอนุโลม

3.13.2.1 บริษัทจัดการอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินดังต่อไปนี เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม โดยไม่จํากัดอัตราส่วน
(1) เงินฝากในสถาบันการเงินต่างประเทศหรือตราสารหนี ที มีลักษณะคล้ายเงินฝากในต่างประเทศตามข้อ 3.12.2.2 ที มี
วัตถุประสงค์เพื อการดําเนินงาน
(2) ตราสารภาครัฐต่างประเทศตามข้อ 3.12.2.1 (1) ที มีอันดับความน่าเชื อถืออยู่ในสองอันดับแรก หรือสัญญาซื อขายล่วง
หน้าที มีสินค้าเป็นตราสารดังกล่าว
ในกรณีของกองทุนรวมเปิด มูลค่าของตราสารภาครัฐต่างประเทศตามข้อ (2) เมื อรวมกันแล้วต้องไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่า
ตราสารนั นในแต่ละรุ่น เว้นแต่เป็นกองทุนรวมเปิดที มีการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งล่วงหน้าซึ งระบุเวลาแน่นอน
(auto redemption) 

3.13.2.2 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งตราสารภาครัฐต่างประเทศที นอกเหนือจากข้อ 3.13.2.1 (2)หรือสัญญาซื อขาย
ล่วงหน้าที มีสินค้าเป็นตราสารดังกล่าว เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนได้โดยมีมูลค่ารวมกันทั งสิ นเมื อคํานวณเฉพาะผู้ออกหรือผู้
เป็นคู่สัญญารายนั น ไม่เกินร้อยละ 35 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั งนี ให้นับรวมกับอัตราส่วนการลงทุนในประเทศ
ด้วย

ในกรณีของกองทุนรวมเปิด มูลค่าของตราสารภาครัฐต่างประเทศตามวรรคหนึ ง ต้องไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าตราสารนั นใน
แต่ละรุ่น เว้นแต่เป็นกองทุนรวมเปิดที มีการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งล่วงหน้าซึ งระบุเวลาแน่นอน (auto
redemption) 

การคํานวณอัตราส่วนตามวรรคหนึ ง ให้นับตราสารตามวรรคหนึ งและทรัพย์สินทุกประเภทที ผู้ออกหรือผู้เป็นคู่สัญญารายดัง
กล่าวเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญา ซึ งกองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินเหล่านั น
รวมในอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าวด้วย

3.13.2.3 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งเงินฝากในสถาบันการเงินต่างประเทศที มีอันดับความน่าเชื อถืออยู่ในอันดับที 
สามารถลงทุนได้ โดยมีมูลค่ารวมกันทั งสิ นเมื อคํานวณเพาะสถาบันการเงินต่างประเทศรายนั น ไม่เกินร้อยละ 25 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

การคํานวณอัตราส่วนตามวรรคหนึ ง ให้นับมูลค่าของทรัพย์สินที กองทุนลงทุนหรือมีไว้ดังต่อไปนี รวมในอัตราส่วนดังกล่าว
1. ทรัพย์สินตามข้อ 3.13.2.4 วรรคหนึ ง และข้อ3.13.2.7 (1) ที สถาบันการเงินต่างประเทศรายเดียวกันเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู ้
รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญา
2. ทรัพย์สินตามข้อ 3.13.1.3 ข้อ 3.13.2.4 และข้อ 3.13.2.7 (1) ที ธนาคารพาณิชย์ซึ งเป็นสาขาของสถาบันการเงินต่าง
ประเทศรายนั นเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญา
ในกรณีที กองทุนมีเงินฝากตามวรรคหนึ ง หรือวรรคสอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื อการดําเนินงานของกองทุน ให้นับมูลค่าของเงิน
ฝากดังกล่าวรวมในอัตราส่วนตามวรรคหนึ ง

3.13.2.4 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินดังต่อไปนี ที บุคคลใดเป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลัก
หลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญา เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนได้ โดยมีมูลค่ารวมกันทั งสิ นเมื อคํานวณเฉพาะผู้ออก ผู้สั งจ่าย
ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญารายนั น ไม่เกินร้อยละ 25 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั งนี 
ให้นับรวมกับอัตราส่วนการลงทุนในประเทศด้วย
(1) ตราสารแห่งหนี ต่างประเทศตามข้อ 3.12.2.1 
(2) หน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศตามข้อ 3.12.2.1 (3) 
(3) สัญญาซื อขายล่วงหน้า ตามข้อ 3.12.2.3 ที คู่สัญญามีอันดับความน่าเชื อถืออยู่ในอันดับที สามารถลงทุนได ้(investment
grade) 
(4) เงินฝากในสถาบันการเงินต่างประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื อการลงทุน
(5) ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิง ที มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นพันธบัตร หรือหุ้นกู้ที ไม่ใช่หุ้นกู้อนุพันธ์
ตามข้อ 13.2.2.5 ทั งนี เฉพาะที มีอันดับความน่าเชื อถืออยู่ในอันดับที สามารถลงทุนได ้(investment grade)
(6) หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และตราสารของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศ ตามข้อ 13.2.2.6

3.13.2.5 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินที กลุ่มกิจการใดเป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้คํ้า
ประกัน หรือคู่สัญญา เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนได้ โดยมีมูลค่ารวมกันทั งสิ นของกลุ่มกิจการนั นไม่เกินอัตราอย่างใดอย่าง
หนึ งดังต่อไปนี แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า
(1) ร้อยละสามสิบของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน
(2) อัตราที คํานวณได้จากนํ้าหนักของกลุ่มกิจการดังกล่าวในตัวชี วัด (benchmark) ของกองทุนนั นรวมกับร้อยละสิบของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนนั น ทั งนี ตัวชี วัดดังกล่าวต้องเป็นดัชนีหรือองค์ประกอบของดัชนี ที มีการเผยแพร่อย่างกว้างขวาง
และสอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนั น

3.13.2.6 การลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินที บริษัทในกลุ่มกิจการใดเป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย หรือคู่สัญญา เพื อเป็นทรัพย์สินของกอง
ทุน หากทรัพย์สินดังกล่าวเป็นองค์ประกอบที ใช้ในการคํานวณตัวชี วัด (benchmark) ของกองทุนนั น บริษัทจัดการอาจลงทุน
หรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินดังกล่าวโดยมีมูลค่ารวมกันทั งสิ นเมื อคํานวณเฉพาะผู้ออก ผู้สั งจ่าย หรือคู่สัญญารายนั น ไม่เกินอัตราที 
คํานวณได้จากนํ้าหนักของทรัพย์สินดังกล่าวในตัวชี วัดรวมกับร้อยละสิบของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั งนี เฉพาะใน
กรณีที อัตราดังกล่าวสูงกว่าอัตราส่วนที กําหนดไว้ในข้อ 3.13.2.2 ข้อ 3.13.2.4 และข้อ 3.13.2.7 แล้วแต่กรณี

มิให้นําความในข้อ 3.13.2.2 ข้อ 3.13.2.4 และข้อ 3.13.2.7 มาใช้บังคับกับกรณีตามวรรคหนึ ง

3.13.2.7 บริษัทจัดการอาจลงทุน หรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินอื นนอกเหนือจากกรณีที กําหนดไว้ในข้อ 3.13.2.2  3.13.2.3 และข้อ
3.13.2.4 เพื อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมตามอัตราส่วนดังต่อไปนี 
(1) การลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินดังกล่าวซึ งบุคคลใดเป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่
สัญญา ต้องมีมูลค่ารวมกันทั งสิ นเมื อคํานวณเฉพาะผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญา
รายนั น ไม่เกินร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
(2) การลงทุนในหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินตาม (1) เมื อคํานวณรวมทุกบุคคลที เป็นผู้ออก ผู้สั งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง
ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สัญญาแล้วต้องมีมูลค่ารวมกันทั งสิ นไม่เกินร้อยละ15 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

3.13.2.8 ในกรณีของกองทุนรวม ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมลงทุนหรือมีไว้ซึ งเงินฝาก บัตรเงินฝาก ตั วแลกเงิน หรือตั ว
สัญญาใช้เงิน ที ธนาคารที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ บรรษัทตลาดรอง
สินเชื อที อยู่อาศัย หรือสถาบันการเงินที มีกฎหมายเฉพาะจัดตั งขึ น หรือธนาคารต่างประเทศเป็นผู้ออกหรือคู่สัญญา เป็นจํานวน
ที มีมูลค่ารวมโดยเฉลี ยไม่เกิน ร้อยละ 45 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ในรอบระยะเวลาบัญชี หรือในรอบอายุ
ของกองทุนรวมสําหรับกองทุนรวมที มีอายุน้อยกว่า 1 ปีแล้วแต่กรณี โดยให้นับรวมเงินฝากในประเทศและต่างประเทศ ทั งนี 
ไม่ว่ากรณีใด มิให้คํานวณเงินฝากในบัญชีเงินฝากเพื อการดําเนินงานของกองทุนเข้าในอัตราส่วนดังกล่าว
อัตราส่วนตามวรรคหนึ งมิให้นํามาใช้บังคับกับกองทุนรวมที มีการกําหนดอายุโครงการตั งแต่หนึ งปีขึ นไป ทั งนี เฉพาะในระยะ
เวลาหกเดือนก่อนวันครบกําหนดอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม
ในกรณีที เงินฝากหรือตราสารแห่งหนี ที มีลักษณะคล้ายเงินฝากที กองทุนรวมลงทุนในหรือมีไว้เกินอัตราส่วนที กําหนดตามวรรค
หนึ ง ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินดังกล่าวให้มีมูลค่ารวมโดยเฉลี ยไม่เกินร้อยละ 45 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมภายในสามสิบวันนับแต่วันสิ นรอบปีบัญชีนั น ทั งนี ให้คํานวณอัตราส่วนการลงทุนหรือมีไว้ซึ ง
ทรัพย์สินดังกล่าว โดยเฉลี ยตั งแต่วันแรกของรอบปีบัญชีนั นจนถึงวันที ทรัพย์สินนั นมีมูลค่าเป็นไปตามอัตราส่วนดังกล่าว
เมื อบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ปฏิบัติตามวรรคสามแล้ว ให้บริษัทรายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมทราบภายใน
วันทําการถัดจากวันที ทรัพย์สินนั นมีมูลค่ารวมโดยเฉลี ยไม่เกินร้อยละ 45 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม เพื อให้ผู้
ดูแลผล ประโยชน์ของกองทุนรวม ตรวจสอบการปฏิบัติดังกล่าว ทั งนี บริษัทต้องดําเนินการให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน
รวมแจ้งให้สํานักงานทราบภายในห้าวันนับแต่วันที ได้รับรายงานจากบริษัทด้วย
หากบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถปฏิบัติตามวรรคสามได้ สํานักงานอาจสั งให้บริษัทเลิกกองทุนรวมนั น

3.13.2.9 ในกรณีที มีเหตุจําเป็นและสมควร เพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนอันเนื องมาจากปัญหาความผันผวน
(fluctuation) ของตลาดเงินและตลาดทุนในวงกว้างในรอบปีบัญชีใด บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจขอผ่อนผันต่อสํานักงาน
เพื อไม่ต้องนําการลงทุนในหรือมีไว้ซึ งเงินฝาก บัตรเงินฝาก ตั วแลกเงิน หรือตั วสัญญาใช้เงิน ในช่วงเวลาที เกิดความผันผวนดัง
กล่าวมารวมคํานวณอัตราส่วนการลงทุนตามข้อ 3.13.2.8 ได้สําหรับรอบปีบัญชีนั น

3.13.2.10 บริษัทจัดการอาจลงทุนในสัญญาซื อขายล่วงหน้าที มีคู่สัญญาเป็นศูนย์ซื อขายสัญญาซื อขายล่วงหน้าโดยไม่จํากัด
อัตราส่วนของคู่สัญญา

3.13.2.11 การคํานวณมูลค่าการลงทุนหรือมีไว้ซึ งสัญญาซื อขายล่วงหน้าเพื อการคํานวณอัตราส่วนการลงทุนตามข้อ 3.13.2.2
และข้อ 3.13.2.4 ให้นับมูลค่าที คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ งมีหน้าที ต้องชําระตามสัญญาซื อขายล่วงหน้า รวมคํานวณในอัตราส่วนของ
บุคคลที เป็นคู่สัญญาดังกล่าว เว้นแต่กรณีที กองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้ซึ งสัญญานั น ในศูนย์ซื อขายสัญญาซื อขายล่วงหน้า
บริษัทจัดการไม่ต้องคํานวณมูลค่าและอัตราส่วนตามที กําหนดในข้อดังกล่าว

3.13.2.12 ในการคํานวณอัตราส่วนตามข้อ 3.13.2.2 และ ข้อ 3.13.2.4 ให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี รวม
ทั งเงื อนไขตามข้อ 3.13.2.13 ด้วย
(1) ในกรณีที ทรัพย์สินดังกล่าวมีผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกัน บริษัทจัดการจะคํานวณอัตราส่วนที ผู้ออก
ทรัพย์สินหรือผู้ที เป็นคู่สัญญาดังกล่าว หรือคํานวณอัตราส่วนผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกัน แล้วแต่กรณีก็ได้
(2) ในกรณีที ทรัพย์สินมีบุคคลมากกว่าหนึ งรายเป็นผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกัน บริษัทจัดการจะเลือก
คํานวณอัตราส่วนที ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกันรายใดรายหนึ งก็ได้

3.13.2.13 การคํานวณอัตราส่วนที ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกันตามข้อ 3.13.2.12 จะทําได้ต่อเมื อบุคคลดัง
กล่าวได้ทําการรับรองตลอดไป รับอาวัลทั งจํานวน สลักหลังโอนประเภทมีสิทธิไล่เบี ยโดยไม่มีข้อกําหนดลบล้างหรือจํากัด
ความรับผิดของผู้สลักหลัง หรือค้ําประกันต้นเงินและดอกเบี ยเต็มจํานวนแบบไม่มีเงื อนไข

3.13.2.14 ในกรณีที ตราสารแห่งหนี ในขณะที ลงทุนหรือในขณะที ได้มาเป็นทรัพย์สินของกองทุน มีมูลค่าไม่เกินอัตราส่วนที 
กําหนดข้างต้น หากต่อมาตราสารแห่งหนี มีมูลค่าเกินอัตราส่วนดังกล่าวโดยสาเหตุ ถูกปรับลดอันดับความน่าเชื อถือให้บริษัท
ดําเนินการแก้ไขอัตราส่วนให้เป็นไปตามที กําหนดภายใน 30 วันนับแต่วันที มีการประกาศให้ทราบถึงเหตุดังกล่าว เว้นแต่ใน
กรณีที มีเหตุจําเป็นและสมควรโดยได้รับผ่อนผันจากสํานักงาน

3.13.2.15 ในกรณีที ทรัพย์สินในขณะที ลงทุนหรือในขณะที ได้มาเป็นทรัพย์สินของกองทุน มีมูลค่าไม่เกินอัตราส่วนที กําหนด
ข้างต้น หากต่อมามีมูลค่าเกินอัตราส่วนดังกล่าวจากการรับชําระหนี ด้วยทรัพย์สินอื น บริษัทจัดการจะยังคงมีไว้ซึ งทรัพย์สินดัง
กล่าวต่อไปก็ได้

ให้บริษัทจัดการจัดทํารายงานโดยระบุชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินตามวรรคหนึ ง และวันที ทรัพย์สินนั น
มีมูลค่าเกินอัตราส่วนการลงทุนที กําหนดพร้อมสาเหตุ และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ทราบ
ภายในสามวันทําการนับแต่วันที ทรัพย์สินนั นมีมูลค่าเกินอัตราส่วนที กําหนด พร้อมทั งจัดทําสําเนารายงานดังกล่าวไว้ ที บริษัท
จัดการเพื อให้สํานักงานสามารถตรวจสอบได้

3.13.2.16 ในกรณีที ทรัพย์สินในขณะที ลงทุนหรือในขณะที ได้มาเป็นทรัพย์สินของกองทุน มีมูลค่าไม่เกินอัตราส่วนที กําหนด
ข้างต้น หากต่อมามีมูลค่าเกินอัตราส่วนดังกล่าวโดยไม่เข้าลักษณะตาม 3.13.2.8 ข้อ 3.13.2.14 และข้อ 3.13.2.15 และการ
เกินอัตราส่วนดังกล่าวมิได้เกิดจากการลงทุนหรือได้ทรัพย์สินมาเพิ มเติม บริษัทจัดการจะยังคงมีไว้ซึ งทรัพย์สินดังกล่าวต่อไป
ก็ได้

ให้บริษัทจัดการจัดทํารายงานโดยระบุชื อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนหรือมีไว้ซึ งทรัพย์สินตามวรรคหนึ ง และวันที ทรัพย์สินนั น
มีมูลค่าเกินอัตราส่วนที กําหนดพร้อมสาเหตุ และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ทราบภายในสามวัน
ทําการนับแต่วันที ทรัพย์สินนั นมีมูลค่าเกินอัตราส่วนที กําหนด พร้อมทั งจัดทําสําเนารายงานดังกล่าวไว้ที บริษัทจัดการเพื อให้
สํานักงานสามารถตรวจสอบได้

3.13.2.17 ข้อจํากัดการลงทุนข้างต้นจะไม่นํามาบังคับใช้ในกรณีที ปรากฏเหตุตามหัวข้อ “การเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม”
และบริษัทจัดการต้องดําเนินการเพื อเลิกกองทุนตามหัวข้อ “การดําเนินการของบริษัทจัดการเมื อเลิกกองทุนรวม”

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) : 

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

4.3. รายละเอียดเพิ มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : 

ไม่มี

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

 บริษัทจัดการ
 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน
 โทรสาร

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก : 

บริษัทจัดการจะเสนอขายหน่วยลงทุนในระยะเวลาเสนอขายครั งแรกที ระบุไว้ในหนังสือชี ชวน โดยเริ มตั งแต่เวลาเปิดทําการ
ของบริษัทจัดการ หรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ถึงเวลา 15.30 น.

5.2.1 การขอรับหนังสือชี ชวนและเอกสารการจองซื อ
ผู้สนใจจองซื อหน่วยลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี ชวน และ เอกสารการจองซื อได้ที บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซื อคืน ทุกวัน ระหว่าง เวลาทําการ

5.2.2 วิธีการเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน
ในกรณีที ไม่เคยมีบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน ผู้สนใจลงทุนต้องเปิดบัญชีดังกล่าวก่อน โดยกรอกรายละเอียดในใบคําขอเปิดบัญชีผู้
ถือหน่วยลงทุน และเอกสารที กําหนดอย่างถูกต้องและตามความเป็นจริง พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน ตามที บริษัทจัดการ
กําหนดในการเปิดบัญชีซึ งลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง

ผู้จองซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนต้องรับทราบและยินยอมที จะปฏิบัติตามเงื อนไขที กําหนดในใบคําขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน
และใบคําขอเปลี ยนแปลงข้อมูล รวมทั งเงื อนไขอื น ๆ ที บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะกําหนดต่อไป ซึ งจะติดประกาศไว้ที 
บริษัทจัดการ หรือมีจดหมายเพื อแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ ทั งนี กรณีบริษัทจัดการจะแก้ไขเปลี ยนแปลงวิธีการเปิดบัญชี
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยติดประกาศไว้ที บริษัทจัดการ และสํานักงานของผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื อคืน

5.2.3 เอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชี
1. กรณีบุคคลธรรมดา
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรประจําตัวข้าราชการ หรือสําเนาบัตรประจําตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือสําเนา
หนังสือเดินทางซึ งลงนามรับรองความถูกต้อง

2. กรณีนิติบุคคล
(1) สําเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์
(2) สําเนาหนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับ
(3) ตัวอย่างลายมือชื อผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล และเงื อนไขการลงนาม
(4) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล

ทั งนี เอกสารต่าง ๆ ต้องลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง

5.2.4 วิธีการจองซื อหน่วยลงทุน
เมื อผู้สนใจจองซื อหน่วยลงทุนมีบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน แล้ว สามารถจองซื อหน่วยลงทุนด้วยตนเองที บริษัทจัดการหรือผู้
สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ได้ตามราคาเสนอขายหน่วยลงทุนในการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก โดยกรอกใบคําสั งซื อ
หน่วยลงทุนให้ครบถ้วนพร้อมชําระเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุน โดยผู้สั งซื อจะต้องสั งซื อหน่วยลงทุนไม่ตํ่ากว่า 50,000 บาท

5.2.5 การรับชําระ และการเก็บรักษาเงินค่าซื อหน่วยลงทุน
ผู้จองซื ออาจชําระเป็นเงินสด หรือชําระเป็นเช็ค ดราฟต์ หรือวิธีอื นใด โดยการชําระเป็นเช็ค ดราฟต์ หรือวิธีอื นใดผู้จองซื อต้อง
ขีดคร่อมเฉพาะสั งจ่าย “บัญชีจองซื อหน่วยลงทุนของ บลจ.แอสเซท พลัส จํากัด” ซึ งเป็นบัญชีกระแสรายวัน ที เปิดไว้กับ
ธนาคารดังต่อไปนี ซึ งดอกเบี ยรับหรือผลประโยชน์ใดๆ ที ได้รับจากบัญชีจองซื อหน่วยลงทุนข้างต้น บริษัทจัดการจะดําเนินการ
ให้เป็นผลประโยชน์ต่อกองทุน
• ธนาคารกสิกรไทย สาขาราษฎร์บูรณะ
• ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาพระรามที  3
• ธนาคารกรุงเทพ สาขาสาทร
• ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาถนนวิทยุ
บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงเพิ มเติมบัญชีดังกล่าว โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ โดยจะติดประกาศไ
ที ที ทําการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน

ทั งนี ในการชําระเงินไม่ว่าด้วยวิธีใด หากมิใช่กรณีที ผู้สั งซื อหน่วยลงทุนสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิดอื นภายใต้การ
จัดการของบริษัทจัดการเพื อจองซื อหน่วยลงทุนของกองทุน บริษัทจัดการต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้ก่อนระยะเวลาเสนอ
ขายครั งแรกจะสิ นสุด

ในกรณีที ผู้จองซื อชําระเป็นเงินสด หรือวิธีอื นใดที สามารถเรียกเก็บเงินได้ทันที ผู้จองซื อสามารถจองซื อได้ภายในเวลา 15.30
น. แต่หากผู้จองซื อชําระเป็นเช็ค ดราฟต์ หรือวิธีอื นใดที ต้องส่งเรียกเก็บเงินและทราบผลในวันทําการถัดไป ผู้จองซื อต้อง
ชําระค่าซื อหน่วยลงทุนภายในเวลา 12.00 น.

การจองซื อหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื อบริษัทจัดการได้รับเงินค่าซื อหน่วยลงทุนครบตามจํานวนเงินที สั งซื อ และได้ทํา
รายการขายหน่วยลงทุนแล้ว เพื อให้บริษัทจัดการจัดสรรหน่วยลงทุน ผู้จองซื อหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกคําสั งจองซื อ
หน่วยลงทุนนั นได้เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

ในกรณีที ผู้จองซื อหน่วยลงทุนชําระเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุนเป็นเช็ค ดราฟต์ หรือวิธีอื นใดซึ งถูกปฏิเสธการจ่ายเงิน บริษัท
จัดการจะดําเนินการยกเลิกรายการจองซื อหน่วยลงทุนนั นและแจ้งให้ผู้จองซื อทราบ
บริษัทจัดการจะนําเงินที ได้รับจากการจองซื อหน่วยลงทุนนี เก็บรักษาไว้ในบัญชีเงินฝากในนาม “บัญชีจองซื อหน่วยลงทุนของ
บลจ. แอสเซท พลัส จํากัด” 

5.2.6 การจัดสรรหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื อโดยคํานวณจากจํานวนเงินที ได้รับชําระหารด้วยมูลค่าที ตราไว้ โดยจํานวน
หน่วยลงทุนที ได้รับจัดสรรจะคํานวณตามหลักสากลเป็นตัวเลขทศนิยม 5 ตําแหน่งแต่ใช้ทศนิยม 4 ตําแหน่งโดยตัดทศนิยม
ตําแหน่งที  5 ทิ ง

กรณีที ผู้จองซื อชําระค่าจองซื อหน่วยลงทุนเป็นเช็ค ดราฟต์ ตั วแลกเงิน คําสั งจ่ายเงิน หรือวิธีอื นใด บริษัทจัดการจะจัดสรร
หน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื อหน่วยลงทุน ณ วันที บริษัทจัดการ สามารถเรียกเก็บเงินจากเช็ค ดราฟต์ ตั วแลกเงิน คําสั งจ่ายเงิน
หรือวิธีการอื นใดได้เรียบร้อยแล้ว และวันที บริษัทจัดการได้รับเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุนจะต้องอยู่ระหว่างระยะเวลาเสนอขาย
โดยบริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนตามหลักการ “จองซื อก่อนได้ก่อน” 

ในกรณีที จํานวนเงินที ระบุในใบคําสั งซื อหน่วยลงทุนไม่ตรงกับจํานวนเงินที บริษัทจัดการได้รับชําระ บริษัทจัดการจะจัดสรร
หน่วยลงทุนให้ตามจํานวนเงินที ได้รับชําระเป็นเกณฑ์
ในกรณีที การจองซื อหน่วยลงทุนนั นมีผลให้จํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินจํานวนหน่วยลงทุนที ได้รับอนุมัติจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนโดยใช้หลักการ “จองซื อก่อนได้ก่อน” ตามคําสั งซื อที สามารถเรียก
เก็บเงินได้ ในกรณีที จองซื อพร้อมกัน และมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรร บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรหน่วยลงทุน
ที เหลืออยู่ให้ผู้จองซื อ ที จองซื อพร้อมกันนั นตามสัดส่วนจํานวนหน่วยลงทุนที ผู้จองซื อแต่ละรายจองซื อเข้ามา (Pro Rata)
ทั งนี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทั งหมดก็ได้โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้
ทราบล่วงหน้า

ในกรณีที บริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการจัดสรรหน่วยลงทุนมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือหน่วย
ลงทุน หรือต่อชื อเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะจัดสรรหรือไม่
จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทั งหมดก็ได้ โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ผู้จองซื อทราบล่วงหน้า

5.2.7 การคืนเงินค่าจองซื อหน่วยลงทุน
ในกรณีที ผู้จองซื อหน่วยลงทุนในการเสนอขายครั งแรกไม่ได้รับการจัดสรรไม่ว่าทั งหมด หรือบางส่วน และ/หรือในกรณีที 
บริษัทจัดการต้องยุติโครงการจัดการเนื องจากไม่สามารถจําหน่ายให้แก่ประชาชนได้ถึง 35 ราย หรือในกรณีที มีการจัดสรร
หน่วยลงทุนให้แก่บุคคลใด หรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกินกว่าหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด
บริษัทจัดการจะแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันสิ นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุน
ครั งแรก และจะคืนเงินค่าซื อหน่วยลงทุนส่วนที ไม่ได้รับการจัดสรรพร้อมดอกเบี ย (ถ้ามี) ให้ผู้จองซื อตามวิธีการรับเงินค่าขาย
คืนหน่วยลงทุนที ผู้จองซื อระบุไว้ในใบคําขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน ภายใน 1 เดือน นับแต่วันสิ นสุดการเสนอขายหน่วย
ลงทุนครั งแรก หรือนับตั งแต่วันปิดการเสนอขายแล้วแต่กรณี เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ให้ดําเนินการโครงการจัดการต่อไปได้ หากบริษัทจัดการไม่สามารถคืนเงินพร้อมดอกเบี ย (ถ้าม)ี อันเนื องจากความผิด
พลาดของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะชําระดอกเบี ยในอัตราไม่ต่ํากว่าร้อยละเจ็ดครึ งต่อปี นับแต่วันที ครบกําหนดเวลาดัง
กล่าวข้างต้น ถึงวันที บริษัทจัดการชําระเงินค่าจองซื อคืนจนครบถ้วน

5.2.8 เงื อนไขการขายหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะปฏิเสธคําสั งซื อหากผู้ลงทุนไม่ใช่ "ผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย"

บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนภายในประเทศไทย และมีวัตถุประสงค์ที จะไม่เสนอขาย
หน่วยลงทุนของกองทุนกับหรือเพื อประโยชน์ของประเทศสหรัฐอเมริกา พลเมืองสหรัฐอเมริกา รวมถึงผู้ที มีหนังสือเดินทางของ
ประเทศสหรัฐอเมริกาหรือผู้ที มีถิ นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา หรือบุคคลซึ งโดยปกติมีถิ นที อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกอง
ทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าวและบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนซึ งจัดให้มีขึ นและดําเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา บริษัทจัดการจึงขอ
สงวนสิทธิที จะปฏิเสธหรือระงับการสั งซื อ การจัดสรร และ/หรือการโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมสําหรับผู้
ลงทุนที เป็นบุคคลอเมริกัน (US person) ดังที กล่าวมาข้างต้น เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก

ในการชําระค่าซื อหน่วยลงทุน หากมิใช่กรณีที ผู้จองซื อหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอื นที จัดตั งโดยบริษัท
จัดการเพื อจองซื อหน่วยลงทุนของกองทุนนี ผู้จองซื อจะต้องชําระค่าซื อหน่วยลงทุนด้วยเงินจนเต็มมูลค่า จะหักกลบลบหนี กับ
บริษัทจัดการไม่ได้

การจองซื อหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื อบริษัทจัดการได้รับเงินค่าซื อหน่วยลงทุนเต็มจํานวนและได้ทํารายการขายหน่วย
ลงทุนแล้ว เพื อให้บริษัทจัดการจัดสรรหน่วยลงทุนและผู้จองซื อจะไม่สามารถยกเลิกคําสั งจองซื อหน่วยลงทุนนั นได้ เว้นแต่ จะ
ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะปฏิเสธการจองซื อตามคําสั งจองซื อหน่วยลงทุน ในกรณีที บริษัทจัดการได้
พิจารณาแล้วว่าการจองซื อในกรณีดังกล่าวมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรือต่อชื อเสียง
หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ

สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ นหลังจากนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการจองซื อหน่วยลงทุนของผู้จองซื อ
หน่วยลงทุนแล้วเท่านั น

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

 

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั งแรก : 

บริษัทจัดการจะเสนอขายหน่วยลงทุนระหว่างการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรกเท่านั น โดยจะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนภาย
หลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั งแรก

7. การรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

7.1. ช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 บริษัทจัดการ

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.3. วิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

 รับซื อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.4.1 บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติดังนี 

1. บริษัทจัดการจะรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติไม่เกินปีละ 4 ครั ง โดยบริษัทจัดการจะแจ้งกําหนดวันทําการรับซื อคืน
หน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบทางไปรษณีย์ ภายใน 30 วันนับตั งแต่วันถัดจากวันจดทะเบียนกองทรัพย์สิน
เป็นกองทุนรวม

ทั งนี บริษัทจัดการจะรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายที มีชื อปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วย
ลงทุน ณ เวลา 8.00 น. ของวันที บริษัทจัดการกําหนดให้มีการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

ในการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ บริษัทจัดการมีนโยบายที จะรับซื อคืนเป็นจํานวนเงินที จัดสรรจากเงินสดรับที ได้จาก
ดอกเบี ย และ/หรือกําไรจากเงินลงทุนของตราสารแห่งหนี หรือหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นที กองทุนลงทุน หลังหักค่าใช้จ่าย
ของกองทุน (ถ้ามี) โดยจะจัดสรรเป็นจํานวนเงินที เท่าๆ กันสําหรับแต่ละหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน กรณีที กองทุนได้รับผลกระทบจากการได้รับชําระเงิน
ตามตราสารหนี หรือหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นที กองทุนลงทุนไว้ แตกต่างไปจากเงื อนไขที กําหนด โดยบริษัทจะประกาศใ
ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบในเวปไซต์ของบริษัทจัดการ

2. สําหรับการรับซื อคืนหน่วยลงทุนงวดสุดท้าย บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติที เหลือทั งหมดของผู้
ถือหน่วยลงทุนทุกราย ณ วันครบอายุโครงการ

7.4.2  การจัดสรรเงินให้แก่ผู้สั งขายคืนหน่วยลงทุน
ยกเว้นในกรณีตามข้อ “การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน” หรือ “การไม่ขายหรือไม่
รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน” หรือ “การหยุดรับซื อคืนหน่วยลงทุน” บริษัทจัดการจะจัดสรร
เงินให้แก่ ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยคํานวณจากราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ณ สิ นวันที บริษัทจัดการดําเนินการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติ หากวันดังกล่าวตรงกับวันหยุดจะเลื อนเป็นวันทําการถัดไป

บริษัทจัดการจะคํานวณจํานวนหน่วยลงทุนที จะรับซื อคืนอัตโนมัติ โดยหารจํานวนเงินที จะรับซื อคืนด้วยราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุนที คํานวณได้ณ สิ นวันทําการรับซื อคืนนั น ทั งนี จํานวนหน่วยลงทุนที คํานวณได้จะเป็นตัวเลขทศนิยม 4 ตําแหน่ง โดยตัด
ทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง

บริษัทจัดการจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในทะเบียนหน่วยลงทุน ในวันทําการถัดจากวันทําการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนจํานวนนั น

7.4.3 การชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน ภายใน 5 วันทําการ นับตั งแต่วันถัดจากวัน
ที ทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุน ในการชําระเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุนให้
แก่ ผู้ถือหน่วยลงทุนตามวิธีการที ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในใบคําขอเปิดบัญชี ผู้ถือหน่วยลงทุน หรือใบคําสั งขายคืนหน่วย
ลงทุน

7.4.4  เงื อนไขในการรับซื อคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ตกลงสั งขายคืนหน่วยลงทุน และยินยอมให้บริษัทจัดการรับซื อหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
ตามกําหนดเวลาที บริษัทจัดการกําหนด

นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก้ผู้ถือหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ ภายใน 5 วันทําการ
นับตั งแต่วันถัดจากวันทําการรับซื อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมติั

การสั งขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื อบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน ได้รับคําสั งขายคืนหน่วย
ลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุน และได้ทํารายการรับซื อคืนหน่วยลงทุนแล้ว

บริษัทจัดการจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนที รับซื อคืนในทะเบียนหน่วยลงทุนในวันทําการถัดจากวันทําการรับซื อคืนหน่วย
ลงทุนจํานวนนั น

7.5. ระยะเวลาในการรับซื อคืน :  ไม่เกินปีละ 4 ครั งตามที บริษัทจัดการกําหนด

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื อคืน : 

1) บริษัทจัดการจะรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติไม่เกินปีละ 4 ครั ง โดยบริษัทจัดการจะแจ้งวันที จะดําเนินการรับซื อคืน
หน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบทางไปรษณีย์ ภายใน 30 วันนับตั งแต่วันถัดจากวันจดทะเบียนกองทรัพย์สิน
เป็นกองทุนรวม
2) สําหรับการรับซื อคืนหน่วยลงทุนงวดสุดท้าย บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติที เหลือทั งหมด
ของผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย ณ วันครบอายุโครงการ

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

7.9. รายละเอียดเพิ มเติม : 

8. การสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

8.1. ช่องทางการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน : 

 บริษัทจัดการ

8.2. รายละเอียดการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนเพิ มเติม : 

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการที บริษัทจัดการ
กําหนดให้สามารถสับเปลี ยนหน่วยลงทุนได้ เข้ากองทุนนี ระหว่างการเสนอขายครั งแรก
การสับเปลี ยนหน่วยลงทุนดังกล่าวหมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนหนึ ง (กองทุนต้นทาง) เพื อซื อหน่วยลงทุนของ
อีกกองทุนหนึ ง (กองทุนปลายทาง) โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนจาก กองทุนต้นทางซึ งได้หัก
ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เพื อไปชําระค่าซื อหน่วยลงทุนกองทุนปลายทาง ในกรณีที กองทุนต้นทางใดมี
การคิดค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุนตามระยะเวลาการถือหน่วยลงทุน การคํานวณหน่วยลงทุนที จะขายคืนจาก
กองทุนต้นทาง จะใช้เกณฑ์การคํานวณโดยระบบ “เข้าก่อน ออกก่อน (FIFO)”

9. การชําระค่ารับซื อคืน สับเปลี ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื นแทนเงิน : 

กรณีบริษัทจัดการไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน และจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื นแทน บริษัทจัดการจะกําหนดขั นตอนการดําเนินการต่อไป โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานก่อน และไม่
ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ โดยขั นตอนที กําหนดดังกล่าวต้องสามารถปฏิบัติได้จริง และเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมทุกราย และบริษัทจัดการจะต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วัน

10. การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการจะเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิด
ไว้แล้วได้ ในกรณีดังต่อไปนี 
(1) บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที เข้าเหตุดังต่อไปนี โดยได้รับ
ความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(ก) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล หรือ
(ข) มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าวอยู่
นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม
(2) มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้ว แต่ในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการยังไม่ได้ชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุน บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลใน
รายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาโดยราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องนั นต่างจากราคารับซื อ
คืนหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไปและคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ถูกต้อง
(3) ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการกองทุนรวมพบว่า ราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุนไม่ถูกต้องและผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
โดยราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องนั นต่างจากราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป และคิดเป็น
อัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนที ถูกต้อง
การเลื อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามข้อ (1) (2)หรือ (3) บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 
(1) เลื อนกําหนดชําระค่าขายคืนได้ไม่เกินสิบวันทําการนับแต่วันที ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนนั น เว้นแต่ได้รับ
การผ่อนผันจากสํานักงาน
(2) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื อนกําหนดการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน
ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบเรื องดังกล่าวด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน
(3) แจ้งการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน พร้อมทั งจัดส่งรายงานที แสดงเหตุผลของการเลื อน และหลักฐานการได้รับความเห็น
ชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ (1) หรือการรับรองข้อมูลของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ (2) ต่อสํานักงานโดยพลัน ทั งนี 
บริษัทจัดการกองทุนรวมจะมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดําเนินการแทนก็ได้
(4) ในระหว่างการเลื อนกําหนดชําระค่าขายคืน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าว ให้บริษัท
จัดการกองทุนรวมรับซื อคืนหน่วยลงทุนนั น โดยต้องชําระค่าขายคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามลําดับวันที ส่งคําสั งขายคืนก่อน
หลัง

11. การไม่ขายไม่รับซื อคืนไม่สับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามสั ง : 

1. บริษัทจัดการจะไม่ขายหรือไม่รับซื อคืน หรือไม่รับสับเปลี ยนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้ว หรือจะหยุดรับคําสั งซื อหรือ
คําสั งขายคืนหน่วยลงทุนได้ เฉพาะในกรณีที กําหนดไว้ ซึ งไม่เกินกรณีดังต่อไปนี 
(1) ตลาดหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิดทําการซื อขายได้ตามปกติ
(2) บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีดังต่อไปนี โดยได้รับความเห็น
ชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(ก) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล
(ข) ไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม หรือ
(ค) มีเหตุจําเป็นอื นใดเพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
ทั งนี การไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั งที รับไว้แล้ว หรือการหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนตาม
(ก) (ข) หรือ (ค) ให้กระทําได้ไม่เกินหนึ งวันทําการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน
(3) กองทุนรวมได้ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี เกิดขึ น ซึ งก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อกองทุนรวมอย่างมีนัยสําคัญ
(ก) ตลาดซื อขายหลักทรัพย์ที กองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิดทําการซื อขายได้ตามปกติ ทั งนี เฉพาะในกรณีที กองทุนรวม
ลงทุนในหลักทรัพย์ที ซื อขายในตลาดซื อขายหลักทรัพย์แห่งนั นเกินกว่าร้อยละสิบของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
(ข) มีเหตุการณ์ที ทําให้ไม่สามารถแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และทําให้ไม่สามารถโอนเงินออกจากประเทศ
หรือรับโอนเงินจากต่างประเทศได้ตามปกติ หรือ
(ค) มีเหตุที ทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ งเหตุดังกล่าวอยู่
เหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม และผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว
(4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหน่วยลงทุนที รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคําสั งซื อหน่วยลงทุน แก่ผู้ลงทุน
เฉพาะราย เนื องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังต่อไปนี 
(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั น ๆ มีส่วนเกี ยวข้องกับการกระทําดังต่อไปนี 
1. การกระทําที เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไม่
ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
2. การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือ
3. การกระทําที เป็นการปฏิบัติตามคําสั งเกี ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน โดยบุคคลผู้มีอํานาจตามกฎหมาย
(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื อทราบข้อเท็จจริงเกี ยวกับลูกค้าได้ในสาระ
สําคัญ

2. เมื อปรากฏเหตุตามข้อ 1 และบริษัทจัดการกองทุนรวมประสงค์จะไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั งซื อ
หรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมปฏิบัติดังต่อไปนี 
(1) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุน
โดยพลัน และหากเป็นเหตุตาม ข้อ 1(1) (2) หรือ (3) ให้เปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการ
หยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลันด้วย
(2) รายงานการไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือการหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนพร้อมทั งแสดง
เหตุผล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทุนรวมเปิดนั นให้สํานักงานทราบโดยพลัน
(3) ในกรณีที บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขายหรือไม่รับซื อคืนหน่วยลงทุนหรือหยุดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
ตามข้อ 1(1) (2) และ (3) เกินหนึ งวันทําการให้บริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการดังต่อไปนี ก่อนการเปิดรับคําสั งซื อหรือคํา
สั งขายคืนหน่วยลงทุน
(ก) รายงานการเปิดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนรวมเปิด ณ วันทําการ
สุดท้ายก่อนวันรายงานนั นให้สํานักงานทราบภายในวันทําการก่อนวันเปิดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน
(ข) แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเปิดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน
ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการเปิดรับคําสั งซื อหรือคําสั งขายคืนหน่วยลงทุนด้วย
วิธีการใด ๆ โดยพลัน

3. บริษัทจัดการจะหยุดการขายหน่วยลงทุนตามคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนที ได้รับมาแล้วหรือหยุดรับคําสั งซื อ
หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที บริษัทจัดการพบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง โดยราคาขายหน่วย
ลงทุนที ไม่ถูกต้องนั นต่างจากราคาขายหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไปและคิดเป็นอัตราตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของ
ราคาขายหน่วยลงทุนที ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงาน
การชดเชยราคา ทั งนี บริษัทจัดการจะแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที มีคําสั งซื อหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการ
หยุดขายหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทั วไปให้ทราบถึงการหยุดรับคําสั งซื อหน่วย
ลงทุนด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน

12. การหยุดขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุน : 

เพื อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือในกรณีที มีความจําเป็นเพื อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของ
ประเทศ หรือเพื อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศให้บริษัทจัดการหยุด
รับคําสั งซื อ คําสั งขายคืนหรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดได้เป็นการชั วคราวตามระยะเวลาที เห็นสมควร แต่
รวมแล้วต้องไม่เกิน 20 วันทําการติดต่อกัน เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ขยายระยะเวลาหยุด
รับคําสั งซื อ คําสั งขายคืน หรือคําสั งสับเปลี ยนหน่วยลงทุนออกไปได้

13. เงือนไขและข้อจํากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน : 

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะปฏิเสธคําสั งโอนหน่วยลงทุนหากผู้ลงทุนไม่ใช่ "ผู้ลงทุนที มิใช่รายย่อย" 

บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนภายในประเทศไทย และมีวัตถุประสงค์ที จะไม่เสนอขาย
หน่วยลงทุนของกองทุนกับหรือเพื อประโยชน์ของประเทศสหรัฐอเมริกา พลเมืองสหรัฐอเมริกา รวมถึงผู้ที มีหนังสือเดินทางของ
ประเทศสหรัฐอเมริกาหรือผู้ที มีถิ นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา หรือบุคคลซึ งโดยปกติมีถิ นที อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกอง
ทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าวและบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนซึ งจัดให้มีขึ นและดําเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา บริษัทจัดการจึงขอ
สงวนสิทธิที จะปฏิเสธหรือระงับการสั งซื อ การจัดสรร และ/หรือการโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมสําหรับผู้ลงทุน
ที เป็นบุคคลอเมริกัน (US person) ดังที กล่าวมาข้างต้น เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะไม่จัดสรร และ/หรือปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุนที จะทําให้การถือหน่วยลงทุนเกินข้อจํากัดการถือ
หน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและ
หน้าที ของบริษัทจัดการ

ข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน
ในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัทจัดการมีข้อยกเว้นได้ในกรณีดังต่อไปนี 

(1)  กรณียกเว้นให้ถือหน่วยลงทุนได้โดยไม่จํากัดสัดส่วนสําหรับผู้ถือหน่วยลงทุนดังต่อไปนี 

(ก)  กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ

(ข)  กองทุนประกันสังคม

(ค)  กองทุนการออมแห่งชาติ

(ง)  กองทุนบําเหน็จบํานาญแห่งชาติ

(จ)  กองทุนสํารองเลี ยงชีพ

(ฉ)  กองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนทั วไป

(ช)  กองทุนต่างประเทศที มีลักษณะตาม (ก) ถึง (ฉ)

(ซ)  กองทุนอื นใดที มีลักษณะทํานองเดียวกับกองทุนตาม (ก) ถึง (ฉ)

(ฌ)  นิติบุคคลที จัดตั งขึ นตามกฎหมายไทยนอกเหนือจาก  (ก)  ถึง  (ฉ)  ซึ งไม่อยู่ภายใต้บังคับต้องเสียภาษีเงินไ
นิติบุคคล เช่น ธนาคารออมสิน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มูลนิธิ หรือวัด เป็นต้น

(ญ) บุคคลอื นที ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงานเมื อมีเหตุจําเป็นและสมควร

(2) กรณียกเว้นให้โดยผ่อนคลายสัดส่วนการถือหน่วยลงทุน หรือเมื อเป็นไปตามเงื อนไข ซึ งได้แก่กรณีดังต่อไปนี 

(ก)  กรณีที เป็นการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมอีทีเอฟโดยผู้ลงทุนรายใหญ่และผู้ดูแลสภาพคล่องที ได้รับการแต่ง
ตั งจากบริษัทจัดการ อาจถือหน่วยลงทุนได้โดยไม่จํากัดสัดส่วน ทั งนี เฉพาะในช่วงระยะเวลาตั งแต่วันจดทะเบียน
กองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมจนถึงวันที ครบกําหนดหนึ งปีนับแต่วันที เริ มซื อขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟ
ดังกล่าวในตลาดรอง

(ข)  กรณีของกองทุนรวมที มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนตามอัตราผลประโยชน์ตอบแทนที ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับ
จากการลงทุนในหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจถือหน่วยลงทุนเกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะ
กรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัท
จัดการได้ไม่เกินสัดส่วนที ระบุไว้ในโครงการ ทั งนี เมื อได้รับการผ่อนผันจากสํานักงานตามเหตุจําเป็นและสมควร

(ค)   กรณีที มีเหตุจําเป็นและสมควรอื นใด ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจถือหน่วยลงทุนเกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนตาม
ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและ
หน้าที ของบริษัทจัดการได้แต่ไม่เกินร้อยละห้าสิบของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด โดยได้รับการ
ผ่อนผันจากสํานักงาน ทั งนี ในการผ่อนผันดังกล่าว ให้สํานักงานพิจารณาถึงประโยชน์โดยรวมของผู้ถือหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมดังกล่าวเป็นสําคัญ

14. การจ่ายเงินปันผล : 

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่าย

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : 

14.3. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที ประมาณการได้ที เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั งหมด) : 

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) : 
ประมาณการค่าธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่าใช้จ่ายทั งหมดข้างต้น ไม่เกินร้อยละ 4.00 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิถัวเฉลี ย (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ ม) 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนทั งหมดไม่เกินร้อยละ 4.00 ต่อปีของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิถัวเฉลี ย (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ ม)

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที เรียกเก็บจากกองทุนรวม : 

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
อัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วันที คํานวณ *

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
อัตราไม่เกินร้อยละ 0.07 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วันที คํานวณ *

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี  : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
อัตราไม่เกินร้อยละ 1.50 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า
ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วันที คํานวณ *

15.2.4. ค่าธรรมเนียมที ปรึกษาการลงทุน : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่าย : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : 

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
(1) ค่าใช้จ่ายเพื อวัตถุประสงค์ในการเสนอขายครั งแรกจะจ่ายตามจํานวนที จ่ายจริง โดยทางบัญชีจะตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ของกองทุนเฉลี ยเท่ากันทุกวัน ตลอดอายุโครงการ ได้แก่
(ก) ค่าใช้จ่ายในการจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ การจัดอบรมเผยแพร่ความรู้ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด การส่งเสริมการขาย
ตลอดจนการสัมมนาแนะนํากองทุน ตามที จ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 0.50 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ
(ข) ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที เกี ยวข้องในการจัดตั งกองทุน และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามกฎหมาย
ก.ล.ต.
(2) ค่าใช้จ่ายเพื อการดําเนินงานของกองทุนที เรียกเก็บตามจํานวนที จ่ายจริง โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาตัดจ่ายทั งจํานวน
หรือทยอยตัดจ่ายตามระยะเวลาการใช้งานของค่าใช้จ่ายนั น ได้แก่
(ก) ค่าใช้จ่ายในการจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าสื อโฆษณาประชาสัมพันธ์ การจัดอบรมเผยแพร่ความรู้ ค่าใช้จ่ายด้านการ
ตลาด การส่งเสริมการขายตลอดจนการสัมมนาแนะนํากองทุน ตามที จ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 0.50 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุน
(ข) ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี ค่าที ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามคําสั ง หรือตามกฎหมาย หรือ
ประกาศของสมาคม
(ค) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์และจัดส่งใบแจ้งผลการจัดสรรหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการจัดทําและจัดพิมพ์ ใบคําขอเปิดบัญชี ผู้ถือ
หน่วยลงทุน ใบคําสั งซื อหน่วยลงทุน ใบคําสั งขายคืนหน่วยลงทุน เอกสารที เกี ยวข้อง ค่าจัดทําจัดพิมพ์ และจัดส่งหนังสือบอก
กล่าวรายงานต่าง ๆ สาส์นถึงผู้ถือหน่วยลงทุน
(ง) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งเอกสารที เกี ยวกับการแก้ไขเปลี ยนแปลงโครงการ ค่าใช้จ่ายในการลงประกาศในหนังสือพิมพ์
การจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที เกิดขึ นจากการปฏิบัติตามกฎหมาย ก.ล.ต.
(จ) ค่าจัดทํา ค่าพิมพ์และจัดส่งหนังสือชี ชวนและรายงานประจําปีถึงผู้ถือหน่วยลงทุน
(ฉ) ค่าแปลเอกสารที เกี ยวกับการดําเนินงานของกองทุนเป็นภาษาต่างประเทศ
(ช) ค่าเอกสารทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าเอกสารการลงบัญชีกองทุน
(ซ) ค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) ในการดําเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติหน้าที หรือเรียกค่าสินไหม
ทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการเพื อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือเมื อได้รับคําสั งจากสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายเพื อรักษาสิทธิของกองทุน ค่าใช้จ่ายในการติดตามหนี ของกองทุน
(ฌ) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระหนี เป็นทรัพย์สินอื นแทนการชําระหนี ด้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนี 
ค่าธรรมเนียมศาล ค่าธรรมเนียมทนายความ ค่าใช้จ่ายในด้านนิติกรรม ค่าประเมินราคา ค่าจดจํานอง ค่าปลดจํานอง ค่าจัด
พิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่าย หรือค่าธรรมเนียมอื นใดที เกี ยวข้องกับทางราชการ ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการรับชําระหนี เป็นทรัพย์สิน
อื นแทนการชําระหนี ด้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนี ค่าใช้จ่ายด้านภาษี ค่าทําประกันภัยดูแล และเก็บรักษาตลอดจน ค่าใช้จ่าย
ในการจําหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สินดังกล่าว
(ญ) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระเงินค่าซื อหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการชําระเงินค่ารับซื อคืนหน่วยลงทุน
(ฎ) ค่าธรรมเนียมธนาคารต่าง ๆ ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าประกาศในหนังสือพิมพ์ ค่า
ไปรษณียากรสําหรับหนังสือโต้ตอบกับผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าพาหนะ ค่าใช้จ่ายในการสื อสารโต้ตอบโดยวิธีอื นที มิใช่ทาง
ไปรษณีย์
(ฏ) ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการชําระบัญชีและเลิกกองทุน
(ฐ) ค่าใช้จ่ายที เกิดขึ นจากการติดตามทวงถาม หรือการดําเนินคดีเพื อการรับชําระหนี ใด ของกองทุนรวม
การคิดค่าใช้จ่ายตาม (1) และ (2) จะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที กําหนดโดยสมาคมนักบัญชี และผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
แห่งประเทศไทย
(3) ค่าธรรมเนียมที เกี ยวกับการซื อหลักทรัพย์ ซึ งจะรวมอยู่ในต้นทุนของค่าซื อหลักทรัพย์เมื อมีการซื อหลักทรัพย์และค่า
ธรรมเนียมที เกี ยวกับการขายหลักทรัพย์จะถูกหักจากค่าขายหลักทรัพย์เมื อมีการขายหลักทรัพย์ ได้แก่
(ก) ค่าอากรแสตมป์
(ข) ค่าธรรมเนียมหรือค่านายหน้าการซื อขายหลักทรัพย์
(ค) ค่าใช้จ่ายอื น ๆ (ถ้ามี) 
(4) ค่าใช้จ่ายที อาจเกิดขึ นจากการลงทุนในต่างประเทศ เช่น ค่าธรรมเนียมการทํารายการซื อ ขาย รับมอบ ส่งมอบทรัพย์สิน
ในต่างประเทศ (Transaction Fee) อากรแสตมป์ และภาษีต่างๆที เกี ยวข้อง ค่าใช้จ่าย หรือค่าธรรมเนียมที ต้องจ่ายตามข้อ
กําหนด หรือกฎหมายของประเทศที กองทุนไปลงทุน ตลอดจนค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้องกับการติดต่อประสานงานกับผู้จัดการ
กองทุนในต่างประเทศ เช่น ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าโทรสารทางไกล เป็นต้น (ถ้ามี) ตามที จ่ายจริง
(5) ค่าใช้จ่ายเกี ยวกับการเก็บรักษาทรัพย์สินในต่างประเทศ (ถ้ามี) นอกเหนือจาก ”ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี”
ตามที จ่ายจริง โดยจะไม่เกินร้อยละ 0.15 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
(6) ค่าใช้จ่ายในการประกันความเสี ยงจากอัตราแลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศ หรืออัตราดอกเบี ย (ถ้าม)ี ตามที จ่ายจริง
(7) ใช้จ่ายที เกิดจากการผิดนัดชําระราคา (Failed Trade) 
(8) ค่าใช้จ่ายที เกี ยวข้อง กับการจัดการกองทุนซึ งมิได้ระบุไว้ในข้อ 23.2 (ถ้ามี) โดยบริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากกองทุนตาม
จํานวนเงินและเวลาที เกิดค่าใช้จ่ายนั นจริง ทั งนี การเรียกเก็บค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะไม่เกินร้อยละ 0.01 ต่อปี ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนโดยบริษัทจัดการจะเป็นผู้รับผิดชอบส่วนที เกินกว่าอัตราที กําหนด

ในกรณีที มีค่าใช้จ่ายตามข้อ (8) บริษัทจัดการจะเปิดเผยแยกเป็นรายการอย่างชัดเจนในหนังสือชี ชวนฉบับข้อมูลสําคัญที ผ ู ้
ลงทุนควรทราบและในรายงานประจําปี ซึ งบริษัทจัดการ จัดทําเมื อสิ นรอบระยะเวลาบัญชีแต่ละปี

ค่าใช้จ่ายตามข้อ (1) และข้อ (2) จะถูกเปิดเผยเป็นยอดรวมของค่าใช้จ่าย ปรากฎในรายการค่าใช้จ่าย การดําเนินงานในงบ
กําไรขาดทุน ของกองทุนซึ งเป็นส่วนหนึ งของรายงานประจําปี

ทั งนี ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั งหมดของกองทุนจะบวกด้วยภาษีมูลค่าเพิ มและภาษีอื นใดในทํานองเดียวกัน

อย่างไรก็ตาม หากมีการเปลี ยนแปลงเกี ยวกับภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื นใดในทํานองเดียวกัน บริษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงการรับรู้ภาษีต่าง ๆ ดังกล่าวโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

15.3. ค่าธรรมเนียมที เรียกเก็บจากผู้สั งซื อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน : 

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Frontend Fee) : มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ไม่เกินร้อยละ 1 ของมูลค่าหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจเก็บค่าธรรมเนียมการขายจากผู้สั งซื อหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มใน
อัตราที ไม่เท่ากัน

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื อคืนหน่วยลงทุน (Backend Fee) : ไม่มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 

15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) : มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
คิดเช่นเดียวกับการคิดค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน โดยอาจคิดค่าธรรมเนียมการสับเปลี ยนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนแต่ละกลุ่มมนอัตราที ไม่เท่ากัน

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ในอัตรา 50 บาท ต่อรายการ โดยผู้โอนจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวในวันที ยื นคําขอโอนหน่วยลงทุน

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
กรณีที ผู้ถือหน่วยลงทุนขอให้บริษัทจัดการออกใบหน่วยลงทุน ทั งนี ภายใต้เงื อนไขข้อ 14.2 หรือขอให้ออกเอกสารแสดงสิทธิ
แทนฉบับเดิมที สูญหาย บริษัทจัดการจะคิดค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนในอัตรา 50 บาท ต่อ 1
ฉบับ

15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื น ๆ : มี

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
1. ค่าธรรมเนียมการทํารายการซื อขายหน่วยลงทุนตามอัตราที ธนาคารพาณิชย์กําหนด (ถ้ามี)
2. ค่าธรรมเนียมการโอนเงินเพื อซื อหน่วยลงทุนหรือการโอนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือค่าธรรมเนียมการหักเงินจากบัญชีผู้
ซื อหน่วยลงทุน ตามอัตราที ธนาคารพาณิชย์กําหนด (ถ้ามี)
บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าใช้จ่ายอื นๆจากผู้ถือหน่วยลงทุนที ขอให้บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนดําเนินการให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือจากกรณีปกติ ที บริษัทจัดการดําเนินการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย เช่น ค่าใช้จ่ายในการจด
แจ้งจํานํากับนายทะเบียน ค่าแก้ไขเปลี ยนแปลงข้อมูลในทะเบียน เป็นต้น ทั งนี บริษัทจัดการจะคิดค่าธรรมเนียมการดําเนิน
การให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นกรณีพิเศษ ในอัตราไม่เกิน 75 บาท ต่อ 1 รายการ

15.4. วิธีการคํานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม : 

* บริษัทจัดการจะคํานวณค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วย
ลงทุน ทุกวันที มีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิโดยใช้มูลค่าทรัพย์สินทั งหมด หักด้วยมูลค่าหนี สินทั งหมด เว้นแต่ค่า
ธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วันที คํานวณ นั นเป็น
ฐานในการคํานวณค่าธรรมเนียม โดยค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะบวกด้วยภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื นใดใน
ทํานองเดียวกัน (ถ้ามี) และบริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการ, ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน เป็นราย
3 เดือน และค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ เป็นรายเดือน

ทั งนี การตัดค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที กําหนดโดยสมาคมบริษัทนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
แห่งประเทศไทยและหากมีการเปลี ยนแปลงเกี ยวกับภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื นใดในทํานองเดียวกัน บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงการรับรู้ภาษีต่าง ๆ ดังกล่าวโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

15.5. การเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย : 

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายโดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ โดยบริษัทจะ
ดําเนินการดังต่อไปนี 

1. กรณีเพิ มอัตราค่าธรรมเนียม หรืออัตราค่าใช้จ่ายที บริษัทจัดการได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนและหรือจากกองทุน บริษัท
จัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วันโดยจะติดประกาศที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการและ
ที ทําการทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) และประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับเป็นเวลา 3
วันติดต่อกัน ทั งนี การเพิ มอัตราค่าธรรมเนียมหรืออัตราค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะต้องไม่เกินร้อยละ 5 ของอัตราค่าธรรมเนียมหรือ
อัตราค่าใช้จ่ายภายในรอบระยะเวลา 1 ปี

2. กรณีที บริษัทจัดการจะลดค่าธรรมเนียมหรืออัตราค่าใช้จ่าย บริษัทจัดการจะปิดประกาศไว้ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ
และที ทําการทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืน (ถ้ามี) 
ทั งนี การเปลี ยนแปลงดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการต้องแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับตั งแต่
วันเปลี ยนแปลง กรณีที สมาคม คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือหน่วยงานที เกี ยวข้องมีการ
เปลี ยนแปลงหลักเกณฑ์ในการตัดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมตามที ระบุเป็นอย่างอื นในอนาคต บริษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงวิธีการตัดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ที บังคับใช้ใหม่ โดยถือว่าได้รับมติจากผู้
ถือหน่วยลงทุนแล้ว

15.6. หมายเหตุ : 

16. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

16.1. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน : ในประเทศ

16.2. เงื อนไขพิเศษ : 

1. บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกําหนด
ทั งนี กรณีที กองทุนมีการลงทุนในทรัพย์สินต่างประเทศบริษัทจัดการจะใช้อัตราแลกเปลี ยนที เหมาะสม ภายใต้ความเห็นชอบ
ของผู้ดูแลผลประโยชน์ ซึ งเป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือประกาศของสมาคมบริษัทจัดการลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคํานวณ
ทรัพย์สินสุทธิส่วนที ลงทุนในต่างประเทศ
2. บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืนหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี 
(2.1) คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการ
(2.2) คํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุน ทั งนี ให้ใช้มูลค่าหน่วย
ลงทุนของสิ นวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนนั นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาดังกล่าว
(2.3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังต่อไปนี 
(ก) วันทําการก่อนวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศภายในวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด
(ข) วันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศภายในวันทําการถัดไป
(ค) วันทําการสุดท้ายของแต่ละเดือน โดยให้ประกาศภายในวันทําการถัดไป ทั งนี เฉพาะในกรณีที กองทุนรวมกําหนดวัน
ทําการซื อขายหน่วยลงทุนแต่ละครั งห่างกันยาวกว่าหนึ งเดือน
(ง) วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื อการจ่ายเงินปันผล โดยให้ประกาศภายในวันทําการถัดไป
ความใน (ก) มิให้นํามาใช้บังคับกับกองทุนรวมเปิดที ซื อขายหน่วยลงทุนทุกวันทําการ และกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภท
สถาบัน
(4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซื อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศ
ภายในวันทําการถัดไป
การประกาศมูลค่าและราคาตามวรรคหนึ ง (3) และ (4) ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมปฏิบัติดังต่อไปนี 
(1) ใช้ตัวเลขทศนิยมตามที กําหนดไว้ในข้อ 3. และต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(2) ดําเนินการด้วยวิธีการใด ๆ เพื อให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที เหมาะสม เช่น การประกาศทางหนังสือพิมพ์
หรือการประกาศทางเว็บไซต์ เป็นต้น และภายในเวลาที ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้ และ
(3) จัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ณ ที ทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวม และสถานที ทุกแห่งที ผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซื อคืนหน่วยลงทุนใช้ซื อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการกองทุนรวม
จะจัดให้มีข้อมูลดังกล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้

ในกรณีที มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดไม่ถูกต้อง บริษัทจัดการจะดําเนิน
การตามหลักเกณฑ์และวิธีการที สํานักงานคณะกรรมการ กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศกําหนด

3. การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน หรือจํานวนหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมเปิด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปนี 
(3.1) คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยม ตามหลัก
สากล
(3.2) คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลัก
สากล สําหรับมูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ในการคํานวณ ราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมตําแหน่ง
ที  4 ขึ น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื อใช้ ในการคํานวณราคารับซื อคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตําแหน่ง
ที  5 ทิ ง
(3.3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที คํานวณได้ใน (3.2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหน่ง โดยตัดทศนิยม
ตําแหน่งที  5 ทิ ง และประกาศราคาขายและราคารับซื อคืนหน่วยลงทุน ตามที คํานวณได้ใน (3.2) 
(3.4) คํานวณจํานวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล แต่จะ ใช ้
ผลลัพธ์เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตําแหน่ง โดยตัดทศนิยมตําแหน่งที  5 ทิ ง
ในกรณีที มีผลประโยชน์เกิดขึ นจากการคํานวณตาม (3.1) ถึง (3.4) บริษัทจัดการจะนําผลประโยชน์นั นรวมเข้าเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนรวมเปิด

16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : 

ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการที www.assetfund.co.th
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที จะประกาศ โดยช่องทางอื นใดที เหมาะสม โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
และบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน

16.4. หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 

1.ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องน้อยกว่าหนึ งสตางค์ หรือต่างจากราคาหน่วยลงทุน
ที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป แต่ไม่ถึงร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง บริษัทจัดการจะจัดทําและส่งรายงานให้
ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบถึงความผิดพลาดภายใน 7 วันทําการนับแต่วันที พบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และจัดให้มีสําเนา
รายงานดังกล่าวไว้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการเพื อให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้ โดยรายงานดัง
กล่าวจะมีรายการอย่างน้อย ดังต่อไปนี 
(1) ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง
(2) ราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง
(3) สาเหตุที ทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
(4) มาตรการป้องกันเพื อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง ทั งนี เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจาก
ปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือ
ศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง
ในกรณีที เหตุของความผิดพลาดซึ งทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามวรรคหนึ งมีผลต่อเนื องต่อการคํานวณราคาหน่วย
ลงทุนครั งต่อไป เช่น การกําหนดอัตราดอกเบี ยผิดพลาด เป็นต้น บริษัทจัดการจะแก้ไขราคาหน่วยลงทุนให้ถูกต้องนับแต่วันที 
บริษัทจัดการพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องด้วย

2.ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราตั งแต่
ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง บริษัทจัดการจะคํานวณราคาหน่วยลงทุนย้อนหลังนับแต่วันที พบราคาหน่วยลงทุน
ไม่ถูกต้องจนถึงวันที ราคาหน่วยลงทุนถูกต้อง และดําเนินการดังต่อไปนี เฉพาะวันที ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องต่างจากราคา
หน่วยลงทุนที ถูกต้องตั งแต่หนึ งสตางค์ขึ นไป และคิดเป็นอัตราส่วนตั งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง

(1) จัดทํารายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาให้เสร็จสิ นภายในวันทําการถัดจากวันที พบว่าราคาหน่วย
ลงทุนนั นไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ภายในวันทําการถัดจากวันที คํานวณราคาหน่วยลงทุนเสร็จ
สิ น เพื อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าวภายในวันทําการถัดจากวันที บริษัทจัดการส่งรายงานให้ผู้ดูแล
ผลประโยชน์ ทั งนี รายงานดังกล่าวจะมีรายการอย่างน้อยดังต่อไปนี 
(ก) ราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้อง
(ข) ราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง
(ค) สาเหตุที ทําให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
(ง) การดําเนินการของบริษัทจัดการเมื อพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
ทั งนี บริษัทจัดการจะจัดให้มีสําเนารายงานตาม (1) ไว ้ณ ที ทําการของบริษัทจัดการ เพื อให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
สามารถตรวจสอบได้
(2) แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนที ถุกต้องภายในวันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลใน
รายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาตาม (1)
(3) ประกาศชื อกองทุนรวมที มีการแก้ไขราคาตาม (2) และวัน เดือน ปีที มีการแก้ไขราคาตาม (2)ในหนังสือพิมพ์รายวันอย่าง
น้อยหนึ งฉบับภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว
(4) ชดเชยราคาให้แล้วเสร็จและแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที ได้ซื อหรือขายคืนหน่วยลงทุน
ในช่วงระยะเวลาที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องทราบถึงการแก้ไขราคาตาม (2) และการชดเชยราคา ภายใน 5 วันทําการนับแต่
วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว
(5) จัดทํารายงานมาตรการป้องกันเพื อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าว พร้อมทั งสําเนารายงานการ
แก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาที จัดทําตาม (1) ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 7 วันทําการนับ
แต่วันที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคานั น เว้นแต่ในกรณีที 
ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ บริษัทจัดการจะไม่ส่งรายงานมาตรการป้องกัน
ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่จะส่งสําเนาเอกสารที ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่าการที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมี
สาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้แทน

3. ในการชดเชยราคาตามข้อ 2 (4) บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี 
(1) กรณีราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องตํ่ากว่าราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง (understate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี 
(ก) กรณีที เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับ
ส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องหากปรากฏว่าผู้ซื อหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลือ
อยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จะต้องลด บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวน
เท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วยลงทุนที เหลืออยู่นั นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับ
ส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื อชดเชยราคาให้แก่กองทุนเปิด เว้นแต่การที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมา
จากปัจจัยภายนอกที 
ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื อขายหลัก
ทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว
(ข) กรณีที เป็นการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่า
เท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับ
ส่วนต่างของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน แต่หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่
บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน
(2) กรณีราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องสูงกว่าราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง (overstate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี 
(ก) กรณีที เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ มจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซื อหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่าเท่ากับ
ส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่าง
ของราคา เพื อชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุน
(ข) กรณีที เป็นการรับซื อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ งมีมูลค่า
เท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที ถูกต้องหากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วย
ลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที จะต้องลด บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการ
เองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วยลงทุนที เหลืออยู่นั นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็น
จํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื อชดเชยราคาให้แก่กองทุนเปิด เว้นแต่การที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูก
ต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว
ในกรณีที บริษัทจัดการต้องชดเชยราคาเป็นเงินให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนรายใดมีมูลค่าไม่ถึงหนึ งร้อย
บาท บริษัทจัดการอาจนําเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที มีการจ่ายเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุน แต่ถ้าบุคคลดังกล่าว
ไม่มีสถานะเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจัดการจะชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทําการนับแต่วันที ผู้ดูแลผล
ประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาการจ่ายเงินของกองทุนเปิดเพื อชดเชย
ราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนตาม (1) (ข) หรือผู้ซื อหน่วยลงทุนตาม 2(ก) บริษัทจัดการอาจจ่ายเงินของบริษัทจัดการเอง
แทนกองทุนเปิดก็ได้

4. บริษัทจัดการจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที เกิดขึ นจากราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง เช่น ค่าใช้จ่ายในการประกาศการแก้ไข
ราคาตามข้อ 2(3) ในหนังสือพิมพ์ ค่าออกเช็ค ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเงินชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื อหน่วยลงทุนและผู้ขายคืน
หน่วยลงทุน เป็นต้น เว้นแต่ในกรณีที ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที ไม่อาจควบคุมได้

17. ชื อผู้เกี ยวข้อง : 

17.1. ชื อบริษัทจัดการ : 

ชื อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนแอสเซท พลัส จํากัด

17.2. ชื อผู้ดูแลผลประโยชน์ : 

ชื อ : ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)

17.3. ชื อผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : 

ไม่มี

17.4. ชื อของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : 

ชื อ :

สิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบ : 

17.5. ที ปรึกษา : 

17.5.1. ชื อที ปรึกษาการลงทุน : 

ชื อ :

17.5.2. ชื อที ปรึกษากองทุน : 

17.6. ผู้สอบบัญช ี: 

ชื อ : นาย ประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์

ชื อ : นาย เทอดทอง เทพมังกร

ชื อ : นางสาว ชมภูนุช แซ่แต้

ชื อ : นาย ไกรสิทธิ ศิลปมงคลกุล

รายละเอียดเพิ มเติม (ผู้สอบบัญช)ี : 

หรือบุคคลอื นที ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี โดยบริษัทจัดการจะแจังให้สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

17.7. การแต่งตั งคณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : 

18. รอบระยะเวลาบัญชีประจําปีของกองทุนรวม : 

18.1. วันที สิ นสุดรอบบัญช ี: วันที เดือน

18.2. วันที สิ นสุดรอบบัญชีครั งแรก : วันที 

18.3. รายละเอียดเพิ มเติม : 

ประมาณ 12 เดือนนับจากวันที จดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม

ทั งนี บริษัทจัดการสงวนสิทธิที จะขยายรอบระยะเวลาบัญชีสุดท้ายของกองทุนให้สิ นสุด ณ วันเลิกกองทุนได้ โดยรอบระยะ
เวลาบัญชีดังกล่าวจะไม่เกิน 15 เดือน ซึ งบริษัทจัดการจะจัดทํางบการเงินเพียงรอบเดียว ณ วันเลิกกองทุน

19. การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ :

19.1 การแก้ไขเพิ มเติมโครงการตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากปรากฏว่ามติของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่เกินร้อยละห้า
สิบห้าของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของโครงการ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมส่งเอกสารหลักฐานเกี ยวกับ
การขอมติและการนับมติไปยังผู้ดูแลผลประโยชน์ เพื อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองผลการนับมตินั น

มติของผู้ถือหน่วยลงทุนตามวรรคหนึ ง หมายความว่า มติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุน
รวมกันเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของโครงการ

19.2 ในกรณีที กองทุนรวมใดมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนนอกจากจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลัก
เกณฑ์เกี ยวกับการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนที กําหนดไว้ในข้อผูกพัน หรือที กําหนดไว้ในมาตรา 129 หรือตามที กําหนดใน
ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที ของ
บริษัทจัดการ การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์เพิ มเติมดังต่อไปนี ด้วย

(1) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้รับผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนไม่
เท่ากัน ให้ได้รับมติผู้ถือหน่วยลงทุนที ถือหน่วยลงทุนชนิดที ได้รับผลกระทบเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิด

(2) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใด ให้ได้รับมติผู้ถือหน่วยลงทุนที ถือ
หน่วยลงทุนชนิดที ได้รับผลกระทบเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิด

(3) ในกรณีที เป็นการขอมติที มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ งให้ได้รับมติผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดที ได้รับผลกระ
ทบเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนชนิดนั น

19.3 ในกรณีที การแก้ไขเพิ มเติมโครงการหรือวิธีการจัดการได้กระทําตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะแจ้งให้
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับตั งแต่วันถัดจากวันที ได้มีมติแก้ไขและแจ้งการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ
จัดการกองทุนรวมหรือวิธีการจัดการไปยังผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายและจะประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ
ภายใน 15 วันนับตั งแต่วันถัดจากวันที ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือวันที ได้มีมติให้แก้ไขเพิ ม
เติม แล้วแต่กรณี

เว้นแต่กฎหมาย ก.ล.ต. กําหนดเป็นอย่างอื น ในการแก้ไขเพิ มเติมโครงการจัดการกองทุนหรือแก้ไขวิธีจัดการ หากมิได้กระทํา
ตามมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที 
จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของโครงการจัดการกองทุนรวม จะต้องได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมติดังกล่าว ให้เป็นไปตามข้อกําหนดในข้อ
ผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การขอมติเพื อแก้ไขเพิ มเติมโครงการเป็นไปตามที กําหนดไว้
ในมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

19.4 ในการแก้ไขเพิ มเติมโครงการ หากไม่สามารถดําเนินการตามมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ เนื องจากข้อ
จํากัดในการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการ
ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการอาจดําเนินการขอรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ตามแนวทางที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดได้

หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมติดังกล่าว ให้เป็นไปตามข้อกําหนดในข้อ
ผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การขอมติเพื อแก้ไขเพิ มเติมโครงการเป็นไปตามที กําหนดไว้
ในมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

20. ข้อกําหนดอื น ๆ : 

1. ในกรณีที บริษัทจัดการไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนตามนัยข้อ 4 ของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่า
ด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับการดํารงความเพียงพอของเงินกองทุน และการทําประกันภัยความรับผิดของบริษัทจัดการ บริษัท
จัดการจะเปลี ยนให้บริษัทจัดการรายอื นเข้าจัดการกองทุนรวมแทน ด้วยวิธีขอรับความเห็นชอบจากสํานักงาน หรือ ขอมติโดย
เสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ งคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ งหนึ งของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้ว
ทั งหมดของกองทุนรวมภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที บริษัทจัดการรู้ หรืออาจรู้ถึงการไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงิน
กองทุนดังกล่าว ทั งนี หากมีเหตุจําเป็นและสมควร บริษัทจัดการอาจขอให้สํานักงานพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้ โดย
การคัดเลือกบริษัทจัดการรายใหม่จะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ และ ในกรณีที มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ นจาก
การเปลี ยนบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว

หากบริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการภายในระยะเวลาที กําหนด บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุนรวมต่อไป

2. ในกรณีที บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้ว
ทั งหมด บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องไม่นับคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนั นในส่วนที เกินกว่าหนึ งในสามของ
จํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด และดําเนินการแก้ไขสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนของบุคคลหรือกลุ่มบุคคล
เดียวกันนั นให้มีจํานวนไม่เกินหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมดของกองทุนรวมนั นภายในสองเดือน
นับแต่วันที ปรากฏกรณีดังกล่าว หรือดําเนินการเลิกกองทุนรวมนั นทันที เว้นแต่เข้าข้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการตลาด
ทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที ของบริษัทจัดการ

3. บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื อกองทุนจากบุคคลที เป็นผู้ให้บริการ อันเนื องมาจากการใช้บริการของบุคคล
ดังกล่าวในการจัดการกองทุนได้ แต่ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี 
(1) ผลประโยชน์ตอบแทนที รับไว้นั นต้องเป็นทรัพย์สินที มีมูลค่าในทางเศรษฐกิจและต้องเกี ยวกับบทบาทโดยตรงของความ
เป็นกองทุนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
(2) ต้องไม่มีพฤติกรรมที แสดงให้เห็นว่าบริษัทจัดการใช้บริการของบุคคลนั นบ่อยครั งเกินความจําเป็นเพื อให้กองทุนได้รับ
ประโยชน์จากบุคคลดังกล่าว (churning) 
ในการจัดสรรผลประโยชน์ตามวรรคหนึ งให้แก่กองทุนที อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ บริษัทต้องกระทําด้วย
ความเป็นธรรมและคํานึงถึงลักษณะและประเภทหลักทรัพย์ที อาจมีไว้ได้ของกองทุนนั นด้วย

4. ตัวชี วัด (Benchmark) ของการลงทุนในกองทุนนี จะเปรียบเทียบกับอัตราผลตอบแทนของการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลอายุ
ประมาณ 5 ปี ที ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี ไทย (ThaiBMA) (35%) และอัตราผลตอบแทนของการลงทุนใน
พันธบัตรรัฐบาลอาย ุ5 ปี ของประเทศที ลงทุน ณ วันที ลงทุน บวกด้วยส่วนชดเชยความเสี ยงจากการลงทุน (Spread) อันดับ
ความน่าเชื อถือ BBB ณ วันที ลงทุนปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี ยงอัตราแลกเปลี ยนเพื อคํานวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงิน
บาท ณ วันที ลงทุน (65%)

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ ที จะเปลี ยนแปลงเกณฑ์มาตรฐานในการวัดผลการดําเนินงาน เพื อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ
นโยบายของกองทุนหลักตามที บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน โดย
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า และจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์ที สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสมาคม
บริษัทจัดการลงทุนประกาศกําหนด

ทั งนี กรณีที มีการเปลี ยนแปลงตัวชี วัดของการลงทุนอันเนื องมาจากปัจจัยภายนอก เช่น มีการยกเลิกการคํานวณดัชนีดังกล่าว
หรือหน่วยงานที กํากับดูแลมีการเปลี ยนแปลงตัวชี วัด เป็นต้นบริษัทจัดการสงสนสิทธิที จะเปลี ยนแปลงตัวชี วัดดังกล่าว โดยไม่
ถือเป็นการแก้ไขโครงการ โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ สํานักงานของ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื อคืนหน่วยลงทุนและประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

5. ข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน

บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดจะถือหน่วยลงทุนได้ไม่เกินหนึ งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนที จําหน่ายได้แล้วทั งหมด
ของกองทุนรวม

6. ข้อกําหนดเกี ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกัน
ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายที เรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ งต่อไปจะเรียก
ว่า FATCA) โดยมีผลบังคับใช้วันที  1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าวกําหนดให้สถาบันการเงินที ไม่ใช่สัญชาติ
อเมริกันนอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานข้อมูลเกี ยวกับบัญชีของบุคคลที อยู่ใน
บังคับต้องเสียภาษีให้กับประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ งรวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล สัญชาติอเมริกัน ผู้ซึ งมีถิ นที อยู่ถาวรใน
สหรัฐอเมริกา และผู้ซึ งมีถิ นที อยู่ทางภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึ งเปิดหรือมีไว้กับ FFI นั น นอกจากนี ยังปรากฎด้วยว่าในปัจจุบนัมี
รัฐบาลในหลายประเทศกําลังดําเนินการออกกฎหมายที มีข้อกําหนดและหลักเกณฑ์ในลักษณะที คล้ายคลึงกับ FATCA (ซึ งต่อ
ไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดังกล่าวว่า “กฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง”) 
กองทุนรวมและบริษัทจัดการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ งถูกกําหนดให้ต้องเข้าผูกพันตนกับหน่วยงาน
สรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหน้าที ต้องรายงานข้อมูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสัญชาติอเมริกันและ
บุคคลที มีลักษณะตามหลักเกณฑ์ที  FATCA กําหนด หน้าที ในการตรวจสอบข้อมูลลูกค้าเพื อหาความสัมพันธ์ของลูกค้ากับ
ประเทศสหรัฐอเมริกา และรวมถึงหน้าที ในการกําหนดให้ลูกค้าบางประเภทต้องจัดทําเอกสารยืนยันตนตามหลักเกณฑ์ของ
FATCA เป็นต้น

ภายใต้ข้อกําหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เข้าผูกพันตนเพื อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ FATCA (กล่าวคือ มีสถานะ
เป็น NonParticipating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทุนรวมนั นจะได้รับผลกระทบที สําคัญในสองกรณี
คือ
(1) ต้องถูกหักเงินในอัตรา 30 % ของเงินที กองทุนรวมจะได้รับจากรายได้ ผลประโยชน์หรือเงินจากการขายทรัพย์สินทางการ
เงินในประเทศสหรัฐอเมริกา (เงินลงทุนทางตรง) ซึ งจะเริ มต้นตั งแต่วันที  1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป และเงินลงทุน
ทางอ้อมในทรัพย์สินทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Passthru) ซึ งอาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกับสถาบันการเงิน
อื นๆ นอกประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ งจะเริ มต้นตั งแต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป โดย FATCA กําหนดให้สถาบันการเงินของประเทศ
สหรัฐอเมริกาและ FFI ที เข้าร่วมผูกพันตนตามข้อกําหนดของ FATCA (ซึ งรวมถึงธนาคารและสถาบันการเงินในประเทศไทย
ผู้รับฝากทรัพย์สิน ผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน) มีหน้าที ดําเนินการหักเงิน ณ ที จ่ายดังกล่าวก่อนชําระให้กับ
กองทุนรวมที เป็น NPFFI 
(2) ธนาคารและสถาบันการเงินทั งในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทั งผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้
สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน ที เข้าร่วมผูกพันตามข้อกําหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือระงับการทําธุรกรรม
ทางการเงินหรือยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรือบริษัทจัดการ ซึ งอาจทําให้กองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการ
ลงทุนต่อไปได้ และ/หรือดําเนินการลงทุนได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจทําให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถทํารายการ
ผ่านทางผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุนได้อีกต่อไป
เพื อมิให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมได้รับผลกระทบในการดําเนินงานรวมทั งเพื อเป็นการรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วย
ลงทุนโดยรวม บริษัทจัดการและกองทุนรวม (โดยบริษัทจัดการ) จึงเข้าผูกพันตนเพื อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และข้อกําหนด
ของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง และเพื อให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใต้ข้อกําหนด
และหลักเกณฑ์ของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องได้ บริษัทจัดการและกองทุนรวม (ซึ งรวมทั งผู้ที เกี ยวข้องกับการปฎิบัติ
งานของกองทุน เช่น ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน) จึงขอสงวน
สิทธิในการดําเนินการดังนี 
(1) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามที กฎหมายต่างประเทศที 
เกี ยวข้องกําหนด) ให้คํายินยอมบริษัทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการนําส่งข้อมูล (เช่น ชื อ ที อยู่ เลขประจําตัวผู้เสีย
ภาษีของสหรัฐอเมริกา จํานวนและมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ จํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือเงินปันผลที ได้รับ เป็นต้น)
มีอยู่ในบัญชีทั งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนนั นกับบริษัทจัดการ ให้กับหน่วยงานของรัฐทั งในและต่างประเทศ ตามข้อกําหนด
ของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง
(2) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนนําส่งข้อมูล เอกสาร และ/หรือคํายินยอม เพิ มเติม เพื อยืนยันหรือพิสูจน์ทราบความเกี ยวข้อง
กับประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสัญชาติอเมริกันหรือการให้ข้อมูลตามหัวข้อที กําหนดไว้ในแบบ
ฟอร์มของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจ้งปรับปรุงข้อมูลเมื อข้อมูลที เคยให้ไว้มีการเปลี ยนแปลง
เป็นต้น รวมถึงนําส่งหลักฐานเพื อยืนยันการเข้าร่วมใน FATCA หรือกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง (ในกรณีที เป็นลูกค้า
สถาบันการเงิน) ทั งนี เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายดังกล่าว
(3) ดําเนินการอื นใดเพื อให้สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง

เพื อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบที จะเกิดต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทั งเพื อให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วย
ลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ มขึ นหากมีการดําเนินการที สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องข้างต้น ในกรณีที ผู้
ถือหน่วยลงทุนปฏิเสธการดําเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวน
สิทธิในการดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี ตามความจําเป็นและความเหมาะสม โดยถือว่าผู้ถือหน่วย
ลงทุนดังกล่าวรับทราบการดําเนินการตามที บริษัทจัดการแจ้งนี แล้ว และ/หรือได้ดําเนินการตามข้อตกลงที ได้ระบุไว้ในคําขอ
เปิดบัญชี
(1) ไม่รับคําสั งซื อ/ สับเปลี ยน/ โอน หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว
(2) ระงับหรือหยุดให้บริการ และดําเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว
(3) ดําเนินการหักเงิน ณ ที จ่ายจากรายได้เงินลงทุน เงินปันผลและ/หรือเงินที ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน
รายนั นได้ เพื อให้สอดคล้องกับเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง ทั งนี ต้องไม่ขัดกับกฎหมายของ
ประเทศไทย
(4) ดําเนินการอื นใดอันเป็นการป้องกันหรือลดผลกระทบ หรือทําให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ ม
ขึ น หากมีการดําเนินการที สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้องข้างต้น
การดําเนินการดังกล่าวถือเป็นความจําเป็น และเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะเป็นการกระทําเพื อหลีก
เลี ยงมิให้บริษัทจัดการและกองทุนมีการดําเนินการที ไม่สอดคล้องข้อบังคับของ FATCA และกฎหมายต่างประเทศที เกี ยวข้อง
อันจะทําให้กองทุนอาจต้องถูกหัก ณ ที จ่าย หรือถูกปิดบัญชีธนาคารตามที กล่าวแล้วข้างต้น ซึ งในทางปฏิบัติบริษัทจัดการจะ
เลือกดําเนินการเฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามที กฎหมายต่าง
ประเทศที เกี ยวข้องกําหนด)เท่านั น

ทั งนี ในกรณีที กฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิ มเติมข้อกําหนดเพื อรองรับการดําเนินการตามที บริษัทจัดการได้สงวนสิทธิไว้ข้างต้น
บริษัทจัดการ(รวมถึงผู้ที เกี ยวข้อง) จะดําเนินการตามข้อกําหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนําส่งข้อมูลของผู้ถือ
หน่วยลงทุนไปยังหน่วยงาน หรือดําเนินการอื นใดที ราชการกําหนด โดยไม่จําเป็นต้องร้องขอต่อผู้ถือหน่วยลงทุน

7. บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนภายในประเทศไทย และมีวัตถุประสงค์ที จะไม่เสนอขาย
หน่วยลงทุนของกองทุนกับหรือเพื อประโยชน์ของประเทศสหรัฐอเมริกา พลเมืองสหรัฐอเมริกา รวมถึงผู้ที มีหนังสือเดินทางของ
ประเทศสหรัฐอเมริกาหรือผู้ที มีถิ นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา หรือบุคคลซึ งโดยปกติมีถิ นที อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกอง
ทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าวและบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนซึ งจัดให้มีขึ นและดําเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา บริษัทจัดการจึงขอ
สงวนสิทธิที จะปฏิเสธหรือระงับการสั งซื อ การจัดสรร และ/หรือการโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมสําหรับผู้ลงทุน
ที เป็นบุคคลอเมริกัน (US person) ดังที กล่าวมาข้างต้น เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก

21. มาตรการเยียวยากรณีบริษัทจัดการปฏิบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์เกี ยวกับการอนุมัติให้จัดตั ง
กองทุนรวมเป็นการทั วไป : 

ในกรณีที บริษัทจัดการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี ยวกับการอนุมัติให้จัดตั งกองทุนรวมแบบ autoapprove และการ
ฝ่าฝืนหรือการไม่ปฏิบัตินั นก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ลงทุน บริษัทจัดการจะดําเนินการเยียวยาความเสียหายให้แก่ผู้ลงทุน
โดยไม่ชักช้า โดยในกรณีที ไม่สามารถตกลงกันได้ บริษัทจัดการจะยินยอมให้นําข้อพิพาทเข้าสู่การพิจารณาของ
อนุญาโตตุลาการ

22. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม : 

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที ปฏิบัติตามโครงการจัดการกองทุนรวม ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ
กองทุนรวม และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ และคําสั งที ออกโดยอาศัยอํานาจแห่ง
กฎหมายดังกล่าว ทั งนี ในกรณีที ข้อกําหนดในโครงการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งดังกล่าว
หากบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั งนั น ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุน
รวมได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามโครงการแล้ว

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแต่งตั งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามที ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม โดยผู้ดูแล
ผลประโยชน์มีอํานาจลงนามในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั งนี การลงนามในข้อผูกพัน
ของผู้ดูแลผลประโยชน์ที ได้รับการแต่งตั งโดยชอบ ให้ถือว่าผูกพันผู้ถือหน่วยลงทุนทั งปวง

การที ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจัดการกองทุน
รวมนี ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที จะผูกพันตามข้อกําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมและ
ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม

โครงการจัดการกองทุนรวมที ผ่านการอนุมัติจากสํานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็น
ส่วนหนึ งของข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม
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