
รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม  

คําจํากัดความ :  

กองทุน หมายถึง กองทุนเปดแอสเซทพลัสออยล 
 
โครงการ หมายถึง โครงการจัดการกองทุนเปดแอสเซทพลัสออยล 
 
บริษัทจัดการ หมายถึง บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน แอสเซท พลัส จํากัด  
 
หนวยลงทุน หมายถึง หนวยลงทุนของกองทุนเปดแอสเซทพลัสออยล 
 
หนังสือช้ีชวน หมายถึง หนังสือช้ีชวนเสนอขายหนวยลงทุน  
 
ผูถือหนวยลงทุน หมายถึง ผูถือหนวยลงทุนของกองทุนเปดแอสเซทพลัสออยล 
 
ผูดูแลผลประโยชน หมายถึง ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)  
 
ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน หมายถึง บุคคลท่ีบริษัทจัดการกองทุนรวมมอบหมายใหทําหนาท่ีขายหรือรับซ้ือคืนหนวยลง
ทุนแลวแตกรณี ของกองทุน 
 
นายทะเบียน หมายถึง นายทะเบียนหนวยลงทุน  
 
ผูสอบบัญชี หมายถึง ผูสอบบัญชีของกองทุน  
 
วันทําการ หมายถึง วันเปดทําการตามปกติของบริษัทจัดการ  
 
วันทําการซ้ือขายหนวยลงทุน หมายถึง ทุกวันทําการ ท่ีเปนวันทําการปกติของบริษัทจัดการและกองทุนตางประเทศ 
 
เสนอขายครั้งแรก หมายถึง เสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรก  
 
จองซ้ือ หมายถึง จองซ้ือหนวยลงทุนในการเสนอขายหนวยลงทุนคร้ังแรก  
 
ส่ังซ้ือ หมายถึง ส่ังซ้ือหนวยลงทุนในการเสนอขายหนวยลงทุนภายหลังจากระยะเวลาเสนอขายหนวยลงทุนคร้ังแรก  
 
ผูจองซ้ือ หมายถึง ผูจองซ้ือหนวยลงทุน  
 
ผูส่ังซ้ือ หมายถึง ผูส่ังซ้ือหนวยลงทุน  
 
หนังสือรับรองสิทธิ หมายถึง หนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุน  
 
มูลคาหนวยลงทุน หมายถึง มูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนหารดวยจํานวนหนวยลงทุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมดตามทะเบียน
หนวยลงทุน เม่ือส้ินวันท่ีคํานวณน้ัน โดยคํานวณมูลคาหนวยลงทุนเปนตัวเลขท่ีมีทศนิยม 5 ตําแหนง โดยใชวิธีการปดเศษ
ทศนิยมตามหลักสากล  
 
 
มูลคาหนวยลงทุนท่ีใชคํานวณราคาขายหนวยลงทุน หมายถึง มูลคาหนวยลงทุนท่ีปดทศนิยมตําแหนงท่ี 4 ข้ึน  
 
ราคาขายหนวยลงทุน หมายถึง มูลคาหนวยลงทุนท่ีใชคํานวณราคาขายหนวยลงทุนบวกดวยคาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุน 
(ถามี) ซ่ึงเปนราคาท่ีรับรองโดยผูดูแลผลประโยชนแลว  
 
ราคารับซ้ือคืนหนวยลงทุน หมายถึง มูลคาหนวยลงทุนท่ีตัดทศนิยมตําแหนงท่ี 5 ท้ิง หักดวยคาธรรมเนียมการรับซ้ือคืนหนวย
ลงทุน (ถามี) ซ่ึงเปนราคาท่ีรับรองโดยผูดูแลผลประโยชนแลว  
 
ตลาดหลักทรัพย หมายถึง ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  
 
สมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย หมายถึง สมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย ซ่ึงจัดต้ังข้ึนตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย 
 
บริษัทจดทะเบียน หมายถึง บริษัทท่ีมีหุนจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  
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บริษัทขึ้นทะเบียน หมายถึง บริษัทที่มีหลักทรัพยซื้อขายในสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย  
 
ใบแสดงสิทธิ หมายถึง ใบแสดงสิทธิในผลประโยชนท่ีเกิดจากหลักทรัพยอางอิงไทย (depositary receipt)  
 
หลักทรัพยอางอิง หมายถึง หลักทรัพยประเภทใดประเภทหน่ึงท่ีออกโดยบริษัทจดทะเบียนและใชเพ่ือรองรับใบแสดงสิทธิ  
 
คําเสนอซ้ือ หมายถึง คําเสนอซ้ือหลักทรัพยของกิจการเปนการท่ัวไปท่ีผูทําคําเสนอซ้ือตองปฏิบัติตามประกาศวาดวยหลัก
เกณฑ เงื่อนไข และวิธีการในการเขาถือหลักทรัพยเพื่อครอบงํากิจการ  
 
แกไขราคายอนหลัง หมายถึง แกไขราคาหนวยลงทุนท่ีไมถูกตองใหเปนราคาหนวยลงทุนท่ีถูกตองโดยแกไขราคายอนหลัง
ต้ังแตวันท่ีราคาหนวยลงทุนท่ีถูกตองจนถึงปจจุบัน  
 
การชดเชยราคา หมายถึง การเพ่ิมหรือลดจํานวนหนวยลงทุนของผูซ้ือหรือผูขายคืนหนวยลงทุนท่ีมีราคาหนวยลงทุนไมถูกตอง 
หรือการจายเงินซ่ึงมีมูลคาเทากับสวนตางของราคาหนวยลงทุนท่ีไมถูกตองกับราคาหนวยลงทุนท่ีถูกตองแทนการเพ่ิมหรือลด
จํานวนหนวยลงทุน  
 
บริษัทยอย หมายถึง บริษัทจํากัดที่ตลาดหลักทรัพยจัดตั้งขึ้นและถือหุนไมนอยกวารอยละ 75 ของจํานวนหุนท่ีจําหนายได
แลวท้ังหมดของบริษัทจํากัดน้ัน  
 
กิจการ หมายถึง บริษัทที่มีหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย บริษัทที่มีหลักทรัพยซื้อขายในศูนยซื้อขายหลักทรัพย 
หรือบริษัทมหาชนจํากัด  
 
สถาบันการเงิน หมายถึง สถาบันการเงินตามกฎหมายวาดวยดอกเบ้ียเงินใหกูยืมของสถาบันการเงิน  
สมาคม หมายถึง สมาคมที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตและจดทะเบียนกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือทําการสงเสริมและพัฒนาธุรกิจหลักทรัพยประเภทท่ีเก่ียวกับการจัดการลงทุน  
 
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  
 
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  
 
กฎหมาย ก.ล.ต. หมายถึง พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ
หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ปจจุบันและท่ีแกไขเพ่ิมเติม 

ช่ือบริษัทจัดการ : บริษัท หลักทรัพยจัดการกองทุนแอสเซท พลัส จํากัด  

ท่ีอยูบริษัทจัดการ :  

ช้ัน 17 อาคารสาธรซิต้ีทาวเวอร เลขท่ี 175 ถนนสาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศัพท 0-
2672 1000 โทรสาร 0-2286 4480 -1  

1. ชื่อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม :  

1.1. ช่ือโครงการจัดการ (ไทย) : กองทุนเปดแอสเซทพลัสออยล  

1.2. ช่ือโครงการจัดการ (อังกฤษ): Asset Plus Oil Fund  

1.3. ช่ือยอ : ASP-OIL  

1.4. ประเภทโครงการ :  
การระดมทุน :  
ประเภทการขาย : ขายหลายครั้ง  

1.5. การกําหนดอายุโครงการ :  
อายุโครงการ : 0 ป 0 เดือน 0 วัน  
ถึงวันท่ี (กรณีกําหนดอายุเปนชวงเวลา) :  

เง่ือนไขอ่ืน ๆ :  
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1.6. ลักษณะโครงการ :  

2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลคาที่ตราไว จํานวน ประเภท ราคาของหนวยลงทุนที่
เสนอขาย :  

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

เง่ือนไข :  

1. ระหวางระยะเวลาเสนอขายหนวยลงทุนคร้ังแรก บริษัทจัดการสงวนสิทธิท่ีจะเสนอขายหนวยลงทุนเกินจํานวนเงินทุนของ
โครงการไดไมเกินรอยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ 
2. วงเงินลงทุนในตางประเทศ จะเปนไปตามหลักเกณฑท่ีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือหนวยงานท่ีมีอํานาจประกาศ 
กําหนด  
3. กรณีบริษัทจัดการนําเงินไปลงทุนในตางประเทศเกินรอยละ 75 ของวงเงินท่ีไดรับจัดสรรใหลงทุนในตางประเทศ บริษัท
จัดการสงวนสิทธิท่ีจะขอวงเงินเพ่ิมเติมและดําเนินการเพ่ิมเงินทุนจดทะเบียนโครงการได ท้ังน้ี ภายใตหลักเกณฑท่ีสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ หนวยงานท่ีมีอํานาจอนุมัติประกาศกําหนด โดยถือวาไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนแลว

2.2. มูลคาที่ตราไวตอหนวย : 10 บาท  

2.3. จํานวนหนวยลงทุน : 100000000 หนวย  

2.4. ประเภทหนวยลงทุน : ระบุช่ือผูถือ  

2.5. ราคาของหนวยลงทุนที่เสนอขายครั้งแรก : 10 บาท  

2.6. มูลคาขั้นต่ําของการสั่งซื้อครั้งแรก : 5000 บาท  

2.7. มูลคาขั้นต่ําของการสั่งซื้อครั้งถัดไป : 5000 บาท  

2.8. มูลคาขั้นต่ําของการสั่งขายคืน : 0 บาท  
จํานวนหนวยลงทุนขั้นตาของการสั่งขายคืน : 0 หนวย  

2.9. มูลคาหนวยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ํา : 0 บาท  
จํานวนหนวยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ํา : 0 หนวย  

2.10. รายละเอียดเพ่ิมเติม :  

3. วัตถุประสงคของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน 
ลักษณะพิเศษ การลงทุนในตางประเทศ การลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนา ประเภทและอัตราสวนการลง
ทุนในหลักทรัพยหรือทรัพยสินอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุน :  

3.1. วัตถุประสงคของโครงการ :  

เพ่ือเพ่ิมทางเลือกในการลงทุนใหกับนักลงทุนท่ัวไปท่ีตองการนําเงินไปลงทุนในตางประเทศ และมีโอกาสท่ีจะไดรับผลตอบ
แทนท่ีดี ท้ังน้ี ผูลงทุนควรมีความเขาใจและยอมรับความเส่ียงของการลงทุนในตางประเทศได  

3.2. ชนิดกองทุนรวม : Feeder Fund  
ประเภทกองทุนรวม :  
การแบงชนิดหนวยลงทุน : ไมมี  
ประเภทการแบงชนิดหนวยลงทุน : ไมมี  

รายละเอียดเพ่ิมเติม (การแบงชนิดหนวยลงทุน) :  

3.3. นโยบายการลงทุน : 
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การลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivatives) :  
เพ่ือ  

การลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายลวงหนาแฝง (Structured Note) :  

3.4. ลักษณะพิเศษ :  

- กองทุนรวมที่ลงทุนในตางประเทศ (Foreign Investment Fund : FIF) 

รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ :  

รายละเอียดเพ่ิมเติมเก่ียวกับนโยบายการลงทุน 
 
1. เนนลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุน PowerShares DB Oil Fund (กองทุนหลัก) ซ่ึงเปนกองทุนรวมอีทีเอฟ (Exchange 
Traded Fund) ประเภทกองทุนรวมเพ่ือผูลงทุนท่ัวไป ซ่ึงบริหารและจัดการโดย Invesco PowerShares Capital 
Management LLC ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพยนิวยอรก (New York Stock Exchange, NYSE Arca) โดยเฉล่ีย
ในรอบบัญชีไมต่ํากวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน กองทุนดังกลาวมีนโยบายลงทุนในสัญญาซ้ือขายลวง
หนานํ้ามันดิบ West Texas Intermediate-Light Sweet Crude Oil (WTI) เพ่ือใหไดรับผลตอบแทนใกลเคียงกับผลตอบ
แทนของดัชนี Deutsche Bank Liquid Commodity Index-Optimum Yield Crude Oil Excess Return (DBLCI-OY CL ER)
 
เงินลงทุนสวนท่ีเหลือจะพิจารณาลงทุนในเงินฝากระยะส้ัน หรือตราสารท่ีเทียบเทาเงินสด (near cash) ในตางประเทศ ท่ี
สถาบันการเงินในประเทศท่ีกองทุนไดลงทุน เปนผูออก เพ่ืออํานวยความสะดวกในการลงทุนในตางประเทศของกองทุน เชน 
เพ่ือรอการลงทุน หรือเพ่ือชําระคาใชจาย ท้ังน้ี กองทุนจะลงทุนในตางประเทศเปนหลักไมตํ่ากวารอยละ 80 ของมูลคา
ทรัพยสินสุทธิของกองทุน 
 
กองทุนอาจจะลงทุนในหรือมีไวซ่ึงสินทรัพยสภาพคลอง เงินฝาก ตลอดจนหลักทรัพยหรือทรัพยสินอ่ืน ในประเทศ ตามท่ี
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด เพ่ือสํารองไวสําหรับคาใชจายในการดําเนินงานของกองทุน รอการลงทุน 
หรือเพ่ือรักษาสภาพคลองของกองทุน กองทุนสามารถทําสัญญาซ้ือขายลวงหนาเพ่ือปองกันความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน
ตามที่คณะ กรรม การ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กําหนด โดยจะไมลงทุนในตราสารหน้ีท่ีมีลักษณะของ
สัญญาซ้ือขายลวงหนาแฝง (Structured note) 
 
2. เน่ืองจากกองทุนมีนโยบายเนนลงทุนในตางประเทศ จึงอาจจะไดรับผลกระทบจากความผันผวนของอัตราแลกเปล่ียนบริษัท
จัดการอาจพิจารณาจัดใหมีการประกันความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ หรือความเส่ียงจากการลงทุนในตาง
ประเทศ ใหเหมาะสมกับสภาวการณแตละขณะ ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกําหนด  
 
3. กรณีท่ีบริษัทจัดการเห็นวาการลงทุนในกองทุน PowerShares DB Oil Fund (กองทุนหลัก) ไมเหมาะสมอีกตอไป เชน มี
การเปล่ียนแปลงนโยบายการลงทุนอยางมีนัยสําคัญ บริษัทจัดการสงวนสิทธิท่ีจะนําเงินลงทุนไปลงทุนในหนวยลงทุนของกอง
ทุนรวมตางประเทศอ่ืนท่ีมีนโยบายการลงทุนใกลเคียงกัน โดยกองทุนจะดํารงอัตราสวนการลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศ 
เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบบัญชีไมต่ํากวา รอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน โดยถือวาไดรับความเห็น
ชอบจากผูถือหนวยลงทุนแลว 
 
4. บริษัทจัดการสงวนสิทธิท่ีจะเลิกกองทุน โดยถือวาไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนแลว ในกรณีท่ีสถานการณการ
ลงทุนในตางประเทศไมเหมาะสม เชน เกิดวิกฤติการณทางเศรษฐกิจและ/หรือการเมือง หรือในกรณีที่ไมสามารถสรรหากอง
ทุนรวมตางประเทศท่ีเหมาะสมได 
5. ในกรณีที่สถานการณการลงทุนในประเทศ และ/หรือตางประเทศ และ/หรือการลงทุนใน PowerShares DB Oil Fund (กอง
ทุนหลัก) ไมเหมาะสม เชน ภาวะท่ีตลาดและเศรษฐกิจมีความผันผวน หรือเกิดเหตุการณไมปกติตางๆ หรือ กรณีท่ีมีการเปล่ียน
แปลงกฎระเบียบซ่ึงมีผลกระทบตอการลงทุน ทําใหอาจมีบางขณะท่ีกองทุนไมสามารถลงทุนใหเปนไปตามสัดสวนการลงทุนท่ี
ระบุไวขางตนได บริษัทจัดการจะรายงานการลงทุนท่ีไมเปนไปตามสัดสวนการลงทุนท่ีกําหนดไวตอสํานักงาน 
 
ท้ังน้ี ในชวงรอการลงทุน ซ่ึงมีระยะเวลาไมเกิน 30 วัน นับต้ังแตวันถัดจากวันท่ีจดทะเบียนกองทรัพยสิน และ/หรือในชวงระยะ
เวลากอนเลิกโครงการ และ/หรือในชวงท่ีผูลงทุนส่ังซ้ือหรือรอชําระคาขายคืนหนวยลงทุน ซ่ึงมีระยะเวลาไมเกิน 10 วันทําการ 
ซ่ึงกองทุนอาจจําเปนตองชะลอการลงทุนในตางประเทศช่ัวคราว ทําใหอาจมีบางขณะท่ีกองทุนไมสามารถลงทุนใหเปนไปตาม
สัดสวนการลงทุนท่ีระบุไวขางตนได  
 
 
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับลักษณะพิเศษ 
 
กองทุนเปดแอสเซทพลัสออยส (ASP-OIL) เปนกองทุนรวมหนวยลงทุน (Feeder Fund) ท่ีลงทุนในตางประเทศท่ีเนนลงทุน
ในหนวยลงทุนของ กองทุน PowerShares DB Oil Fund (กองทุนหลัก) ซ่ึงบริหารและจัดการโดย Invesco PowerShares 
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Capital Management LLC โดยเฉลี่ยในรอบบัญชีไมต่ํากวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน โดยกองทุนดัง
กลาวเปนกองทุนเพ่ือผูลงทุนท่ัวไป (Retail Fund) ท่ีจดทะเบียนซ้ือขายท่ีตลาด New York Stock Exchange (NYSE Arca) 

ลักษณะสําคัญของกองทุน PowerShares DB Oil Fund (กองทุนหลัก) 
ประเภทกองทุน : กองทุนรวมอีทีเอฟ (Exchange Traded Fund) เพ่ือผูลงทุนท่ัวไป มีการซ้ือขายท่ีตลาด New York Stock 
Exchange (NYSE Arca) 
วัตถุประสงค และนโยบายการลงทุน : เนนลงทุนในสัญญาซ้ือขายลวงหนานํ้ามันดิบ West Texas Intermediate (WTI) เพ่ือ
มุงหวังผลตอนแทนท่ีใกลเคียงกับผลตอบแทนของดัชนี Deutsche Bank Liquid Index-Optimum Yield Oil Excess Return 
อายุกองทุน : ไมกําหนด 
บริษัทจัดการ (Managing Owner) : Invesco PowerShares Capital Management LLC                                        ผู
ดูแลผลประโยชน (Trustee) : Wilmington Trust Company/ Bank of New York 
นายทะเบียน (administrator) : The Bank of New York  
ตลาดหลักทรัพยท่ึจดทะเบียนซ้ือขาย : New York Stock Exchange (NYSE Arca) 
ผูคํานวณดัชนีอางอิง (Index Sponsor ) : Deutsche Bank AG, London  
All in Fees : 0.54 % ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน 
 
ขอจํากัดการลงทุน : กองทุนจะไมลงทุนในหลักทรัพยท่ีมีอันดับความนาเช่ือถือตํ่ากวาท่ีสามารถลงทุนได (non-investment 
grade) และตราสารหนี้ที่ไมไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือ (Unrated Securities)  
 
 
ขอมูลดัชนี Deutsche Bank Liquid Commodity Index-Optimum Yield Crude Oil Excess Return  
- ดัชนี Deutsche Bank Liquid Commodity Index-Optimum Yield Crude Oil Excess Return ซ่ึงเปนดัชนีท่ี มุงสะทอนการ
เปล่ียนแปลงของราคานํ้ามันดิบ West Texas Intermediate-light sweet crude oil (WTI) 
เปนดัชนีท่ีเปนท่ีนิยมแพรหลาย และถูกนํามาใชสําหรับการลงทุนของนักลงทุนสถาบันและนักลงทุนรายยอย โดยปจจุบันกอง
ทุน PowerShares DB Oil Fund มีมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนประมาณ 237.12 ลานเหรียญสหรัฐ ณ วันท่ี 19 พฤษภาคม
2552 
- เปนดัชนีท่ีมีการกําหนดวิธีการคํานวณไวอยางชัดเจน โดยวันฐานท่ีใชในการคํานวณดัชนี คือวันท่ี 2 ธันวาคม 2531 โดยผู
คํานวณจะถวงนํ้าหนักการลงทุนในนํ้ามันดิบ West Texas Intermediate (WTI) ในอัตรารอยละ 100  
- มีการจัดทําและคํานวณดัชนีทุกวันโดย Deutsche Bank AG, สาขาลอนดอน 
- สามารถดูขอมูลดัชนีไดทุกวันใน Bloomberg, Reuters และผาน website: http://dbfunds.db.com/dbo/index.aspx  

3.5. การลงทุนในตางประเทศ :  

รายละเอียดการลงทุนในตางประเทศ :  

การลงทุนในตางประเทศท้ังหมด หมายถึง ลงทุนในตางประเทศไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิท้ังหมดของ
กองทุน  

3.6. ประเภทของหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุน :  

3.6.1. ประเภทของหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุนในประเทศ :  

บริษัทจัดการจะลงทุนในหรือมีไวซึ่งหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.
ต.ประกาศกําหนดดังตอไปน้ี ท่ีมีอายุของตราสารหรือสัญญา หรือระยะเวลาการฝากเงิน แลวแตกรณี ตํ่ากวา 1 ป โดยมีวัตถุ
ประสงคเพ่ือการสํารองเงินไวสําหรับการดําเนินงาน รอการลงทุน หรือรักษาสภาพคลองของกองทุน  
3.6.1.1 ตราสารแหงหน้ีในประเทศ ไดแก 
(1) ตราสารแหงหน้ีท่ีมีลักษณะคลายเงินฝาก ไดแก 
(1.1) ต๋ัวแลกเงิน ต๋ัวสัญญาใชเงิน บัตรเงินฝาก หรือหุนกูระยะส้ัน ท่ีธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจัดต้ังข้ึน ธนาคารพาณิชย หรือ
บริษัทเงินทุน เปนผูออก ผูส่ังจาย ผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง หรือผูคํ้าประกัน 
(1.2) ต๋ัวแลกเงินหรือต๋ัวสัญญาใชเงินท่ีบริษัทหลักทรัพยท่ีประกอบธุรกิจประเภทการใหสินเช่ือเพ่ือธุรกิจหลักทรัพยเปนผูออก 
ซ่ึงกําหนดวันใชเงินตามต๋ัวไมเกิน 270 วันนับแตวันออกต๋ัว และเปนต๋ัวเม่ือทวงถามหรือเม่ือไดเห็น 
(1.3) ต๋ัวแลกเงินหรือต๋ัวสัญญาใชเงินอายุไมเกิน 90 วันนับแตวันท่ีออก ซ่ึงมีอันดับความนาเช่ือถือดังตอไปน้ี 
(ก) อันดับความนาเชื่อถือของตราสารหรือของผูออกตราสารอยูในอันดับแรก ทั้งนี้ ในกรณีที่เปนอันดับความ นาเชื่อถือของผู
ออกตราสาร ตองเปนอันดับความนาเชื่อถือที่ไดมาจากการจัดอันดับความนาเชื่อถือระยะสั้น (short-term rating) ดวย หรือ 
(ข) อันดับความนาเช่ือถือของผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง หรือผูคํ้าประกัน อยูในอันดับท่ีสามารถลงทุนได (investment 
grade) ท้ังน้ี โดยการจัดอันดับความนาเช่ือถือของสถาบันจัดอันดับความนาเช่ือถือภายใตช่ือ Standard & Poor หรือ 
Moody’s หรือ Fitch หรือสถาบันอ่ืนท่ีสํานักงานกําหนดเพ่ิมเติม 
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(2) ตราสารแหงหน้ีท่ัวไป ท่ีเปนตราสารภาครัฐไทย ไดแก ต๋ัวเงินคลัง 
 
3.6.1.2 เงินฝากในสถาบันการเงินตามกฎหมายไทย หรือตราสารท่ีเทียบเทาเงินสด ท่ีมีระยะเวลาการฝากเงินตํ่ากวา 1 ป 
 
3.6.1.3. สัญญาซ้ือขายลวงหนาท่ีมีตัวแปรเปนอัตราแลกเปล่ียนเงิน โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือการลดความเส่ียง (hedging) ตาม
หลักเกณฑที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกําหนด  
 
3.6.1.4. ทรัพยสินอ่ืนท่ีมีลักษณะทํานองเดียวกับ 3.6.1.1 – 3.6.1.3 โดยไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.
ล.ต.หรือทรัพยสินอ่ืนท่ีกองทุนอาจลงทุนหรือมีไวไดตามหลักเกณฑท่ีสํานักงานคณะกรรมการ ประกาศกําหนด หรือใหความ
เห็นชอบใหลงทุนได 

3.6.2. ประเภทของหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุนในตางประเทศ :  

3.6.2 ประเภทของหลักทรัพยหรือทรัพยสินอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนท่ีจะลงทุนในตางประเทศ 
 
บริษัทจัดการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชนเฉพาะจากหลักทรัพย ทรัพยสินอ่ืน หรือหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนอยางใดอยางหน่ึง
หรือหลายอยางตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดดังตอไปน้ี เวนแต
ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหความเห็นชอบหรือมีประกาศแกไขหรือเพ่ิมเติมประเภท
หรือลักษณะของหลักทรัพยหรือทรัพยสินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืน  
 
3.6.2.1 ตราสารแหงทุนตางประเทศ ไดแก หุนหรือหนวยลงทุนท่ีเสนอขายในตางประเทศ ดังตอไปน้ี 
(1) หุนท่ีซ้ือขายในตลาดซ้ือขายหลักทรัพยท่ีอยูภายใตการกํากับดูแลของหนวยงานท่ีเปนสมาชิกสามัญของ International 
Organizations of Securities Commission (IOSCO) หรือท่ีมีการซ้ือขายในตลาดซ้ือขายหลักทรัพยตางประเทศท่ีเปน
สมาชิกของ World Federations of Exchange (WFE) ซ่ึงผูลงทุนสามารถเขาถึงขอมูลเก่ียวกับหุนดังกลาวเปนภาษาอังกฤษ
ผานระบบอินเตอรเน็ต 
(2) หนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศท่ีเปนกองทุนรวมตราสารแหงทุน หรือของกองทุนรวมอ่ืนท่ีมีนโยบายการลงทุนใน
ตราสารแหงทุน เชน กองทุนรวมผสม เปนตน โดยเง่ือนไขหนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศท่ีกองทุนจะลงทุนหรือมีไว
ได ตองเปนไปตามเง่ือนไขดังตอไปน้ี 
(1) ตองเปนหนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศท่ีอยูภายใตการกํากับดูแลของหนวยงานกํากับดูแลดานหลักทรัพยและ
ตลาดซ้ือขายหลักทรัพยท่ีเปนสมาชิกสามัญของ International Organizations of Securities Commission (IOSCO) หรือ
หนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศท่ีมีการซ้ือขายในตลาดซ้ือขายหลักทรัพยท่ีเปนสมาชิกของ World Federations of 
Exchange (WFE)  
(2) ตองเปนหนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศท่ีมีทรัพยสินท่ีลงทุนเปนประเภทและชนิดเดียวกับทรัพยสินท่ีกองทุนอาจ
ลงทุนหรือมีไวได เวนแตเปนหนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศท่ีมีนโยบายการลงทุนในทองคําโดยตรง 
(3) ในกรณีท่ีเปนการลงทุนหรือมีไวเพ่ือเปนทรัพยสินของกองทุนรวมเพ่ือผูลงทุนท่ัวไป (retail fund) หนวยลงทุนท่ีจะลงทุน
หรือมีไวได ตองเปนหนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศท่ีจัดต้ังข้ึนเพ่ือผูลงทุนท่ัวไปเชนกัน 
(4) ตองไมใชหนวยลงทุนของกองทุนรวมประเภทเฮ็ดจฟนด (hedge fund) 
 
3.6.2.2 ตราสารแหงหน้ีตางประเทศ ไดแก หลักทรัพย หรือ ตราสารท่ีออกโดยบุคคลตางประเทศและเสนอขายในตางประเทศ 
ดังตอไปน้ี  
(1) ตราสารภาครัฐตางประเทศ ไดแก  
(1.1) พันธบัตรหรือตราสารแหงหน้ีท่ีรัฐบาลตางประเทศ องคการหรือหนวยงานของรัฐบาลตางประเทศ หรือองคการระหวาง
ประเทศเปนผูออกหรือผูค้ําประกัน ซึ่งมีอันดับความนาเชื่อถือของตราสารหรือของผูออกตราสารอยูในอันดับที่สามารถลงทุน
ได (investment grade)  
(1.2) พันธบัตรหรือตราสารแหงหน้ีท่ีรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายตางประเทศเปนผูออกหรือผูคํ้าประกัน ซ่ึงมีอันดับความนาเช่ือถือ
ของตราสารอยูในอันดับที่สามารถลงทุนได (investment grade) 
(2) ตราสารแหงหน้ีภาคเอกชน ไดแก 
(2.1) ตราสารแหงหน้ีท่ีออกโดยนิติบุคคลตางประเทศซ่ึงมีอันดับความนาเช่ือถือของตราสารอยูในอันดับท่ีสามารถลงทุนได 
(investment grade) และไดรับการคัดเลือกใหใชในการคํานวณดัชนีตราสารแหงหน้ี (benchmark bond index) ท่ีไดรับการ
ยอมรับจากสํานักงาน ท้ังน้ี ผูลงทุนตองสามารถเขาถึงขอมูลเก่ียวกับตราสารดังกลาวเปนภาษาอังกฤษผานระบบอินเตอรเน็ต
ดวย  
(2.2) ตราสารแหงหน้ีท่ีออกโดยนิติบุคคลตางประเทศท่ีมีอายุตราสารคงเหลือไมเกินหน่ึงปนับแตวันท่ีลงทุน ซ่ึงนิติบุคคลดัง
กลาวมีอันดับความนาเชื่อถืออยูในสองอันดับแรก ท้ังน้ี ผูลงทุนตองสามารถเขาถึงขอมูลเก่ียวกับตราสารแหงหน้ีดังกลาวเปน
ภาษาอังกฤษผานระบบอินเตอรเน็ตดวย 
(3) ตราสารแหงหน้ีอ่ืน อันไดแก หนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศท่ีเปนกองทุนรวมตราสารแหงหน้ี หรือของกองทุน
รวมอ่ืนท่ีมีนโยบายการลงทุนเฉพาะเงินฝาก ตราสารแหงหน้ี หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนท่ีสํานักงานกําหนดหรือใหความเห็น
ชอบ เชน กองทุนรวมตลาดเงิน เปนตน ท้ังน้ีตองเปนไปตามเง่ือนไขหนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศท่ีกองทุนจะลงทุน
หรือมีไวไดทายขอ 3.6.2.1 ดวย 
 
3.6.2.3 เงินฝากระยะส้ันในสถาบันการเงิน หรือตราสารท่ีเทียบเทาเงินสด (near-cash) ระยะสั้นที่สถาบันการเงินเปนผูออก 
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โดยสถาบันการเงินดังกลาวต้ังอยูในประเทศท่ีกองทุนไดลงทุนหรือมีไวซ่ึงทรัพยสินตางประเทศ ท้ังน้ี การมีไวซ่ึงเงินฝากหรือ
ตราสารดังกลาวตองมีวัตถุประสงคเพ่ืออํานวยความสะดวกหรือปองกันปญหาในการดําเนินงานในตางประเทศของกองทุน เชน 
เพ่ือรอการลงทุน หรือเพ่ือชําระคาใชจาย เปนตน  
 
3.6.2.4 สัญญาซ้ือขายลวงหนา 
(1) สัญญาซ้ือขายลวงหนาตองไมทําใหวัตถุประสงค หรือนโยบายการลงทุนของกองทุนเบ่ียงเบน  
(2) สัญญาซ้ือขายลวงหนาตองไมมีลักษณะเปนการเคล่ือนยายความเส่ียงดานเครดิต หรือเปนการเคล่ือนยายผลตอบแทน
หรือผลประโยชนในเชิงการเงินหรือเศรษฐกิจ (credit derivative) 
(3) การเขาเปนคูสัญญาในสัญญาซ้ือขายลวงหนาเพ่ือเปนการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (efficient portfolio 
management) 
(4) สัญญาซ้ือขายลวงหนาท่ีกองทุนจะเขาเปนคูสัญญาไดตองมีสินคาหรือตัวแปรอยางใดอยางหน่ึง หรือหลายอยางดังตอไปน้ี
- หลักทรัพยหรือดัชนีกลุมหลักทรัพย 
- อัตราดอกเบ้ีย 
- อันดับความนาเช่ือถือหรือเหตุการณท่ีมีผลตอการชําระหน้ีของตราสารแหงหน้ี 
- ทองคํา นํ้ามันดิบ หรือดัชนีกลุมสินคาโภคภัณฑ (commodity index) ซ่ึงไดระบุการเขาเปนคูสัญญาในสัญญาซ้ือขายลวง
หนาท่ีมีสินคาหรือตัวแปรไวอยางชัดเจนในโครงการจัดการกองทุนรวมแลว  
- สินคาหรือตัวแปรอ่ืนใดท่ีสํานักงานกําหนด 
(5) นอกจากน้ี กองทุนตองปฏิบัติตามเง่ือนไขเก่ียวกับการลงทุนในสัญญาซ้ือขายลวงหนาตามหลักเกณฑอ่ืน ๆ ท่ีสํานักงาน
กําหนด 
 
3.6.2.5 ตราสารของ Real Estate Investment Trusts (REITs) ตางประเทศเปนทรัพยสินท่ีกองทุนรวมลงทุนได โดยมีขอ
กําหนดดังน้ี  
(1) ตองเปนตราสารของ REITs ท่ีอยูภายใตการกํากับดูแลของหนวยงานกํากับดูแลดานหลักทรัพยและตลาดซ้ือขายหลัก
ทรัพยท่ีเปนสมาชิกสามัญของ International Organizations of Securities Commission (IOSCO)  
(2) ตราสารของ REITs จะตองมีซ้ือขายในตลาดซ้ือขายหลักทรัพยท่ีเปนสมาชิกของ World Federations of Exchange 
(WFE) Exchange หรือเปนกองทุนเปด 
(3) ตองเปนตราสารของ REITs ท่ีจัดต้ังข้ึนเพ่ือผูลงทุนท่ัวไปเชนกัน 
ท้ังน้ี การลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศท่ีมีนโยบายการลงทุนใน Real Estate Investment Trusts (REITs)
กองทุนรวมตางประเทศดังกลาวตองมีนโยบายการลงทุนใน REITs ไมเกินรอยละ 50 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม 
ท้ังน้ีตองเปนไปตามเง่ือนไขหนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศท่ีกองทุนจะลงทุนหรือมีไวไดทายขอ 3.6.2.1 ดวย 
 
3.6.2.6 ทรัพยสินอื่นที่มีลักษณะทํานองเดียวกับขอ 3.6.2.1 – 3.6.2.5 โดยไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน 
 
บริษัทจัดการอาจลงทุนในทรัพยสินในตางประเทศเพ่ือกองทุนไดเทียบเทากับประเภททรัพยสินในประเทศ โดยกรอบประเทศ
ท่ีลงทุนตองมีคุณสมบัติดังน้ี 
1. มีการเสนอขายในประเทศท่ีมีหนวยงานกํากับดูแลเปนสมาชิกสามัญของ IOSCO หรือประเทศท่ีมีตลาดหลักทรัพยเปน
สมาชิกของ WFE 
2. การลงทุนน้ันตองไมทําใหการจัดการกองทุนเบ่ียงเบนไปจากวัตถุประสงค หรือนโยบายการลงทุนของกองทุนและไมทําให
กองทุนขาดทุนเปนมูลคาสูงกวามูลคาลงทุน 
3. บริษัทจัดการตองสามารถเขาถึงขอมูลเก่ียวกับหลักทรัพยหรือทรัพยสินดังกลาวเปนภาษาอังกฤษผานระบบอินเตอรเนตได
4. มีขอมูลทางดานราคาท่ีสะทอนมูลคายุติธรรม โดยเปนราคาท่ีนาเช่ือถือ อางอิงได และสอดคลองตามหลักวิชาการอันเปนท่ี
ยอมรับในระดับสากล 
5. มีการคุมครองประโยชนของผูลงทุน (investor protection) ท่ีถือไดวาเทียบเทากับการลงทุนในหลักทรัพยหรือทรัพยสินท่ี
มีลักษณะคลายกันในประเทศไทย 
6. ลักษณะอื่นใดที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจกําหนดเพ่ิมเติม 
3.6.2.1 หนวยลงทุนของกองทุนหลัก ซ่ึงเปนกองทุนรวมตางประเทศท่ีมีหนวยงานกํากับดูแลดานหลักทรัพยและตลาดซ้ือขาย
หลักทรัพยท่ีเปนสมาชิกสามัญของ International Organizations of Securities Commission (IOSCO) หรือในประเทศท่ีมี
ตลาดซ้ือขายหลักทรัพยเปนสมาชิกของ World Federations of Exchange (WFE) แตไมรวมถึงหนวยลงทุนของกองทุนรวม
ประเภทเฮดจฟนด (hedge fund) 
3.6.2.2 เงินฝากระยะส้ันในสถาบันการเงินหรือตราสารท่ีเทียบเทาเงินสด (near cash) ระยะสั้นที่สถาบันการเงินเปนผูออก 
โดยสถาบันการเงินดังกลาวต้ังอยูในประเทศท่ีกองทุนไดลงทุนหรือมีไวซ่ึงทรัพยสินตางประเทศ ท้ังน้ี การมีไวซ่ึงเงินฝากหรือ
ตราสารดังกลาวตองมีวัตถุประสงคเพ่ืออํานวยความสะดวกหรือปองกันปญญหาในการดําเนินงานในตางประเทศของกองทุน 
เชน เพ่ือรอการลงทุน หรือเพ่ือชําระคาใชจาย เปนตน 
3.6.2.3 ทรัพยสินอ่ืนท่ีมีลักษณะทํานองเดียวกับ 3.6.2.1 – 3.6.2.2 โดยไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.
ล.ต. หรือทรัพยสินอื่นที่กองทุนอาจลงทุนหรือมีไวไดตามหลักเกณฑที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกําหนด หรือ
ใหความเห็นชอบใหลงทุนได 

3.7. อัตราสวนการลงทุนในหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่น เพื่อเปนทรัพยสินของกองทุนรวม :  

3.7.1. อัตราสวนการลงทุนในหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นในประเทศ :  
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3.7.1.1 บริษัทจัดการอาจลงทุนในหรือมีไวซ่ึงทรัพยสินท่ีเปนตราสารภาครัฐไทยเพ่ือเปนทรัพยสินของกองทุนรวม โดยไม
จํากัดอัตราสวน 
 
3.7.1.2 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไวซ่ึงตราสารดังตอไปน้ี ท่ีธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจัดต้ังข้ึน ธนาคารพาณิชย หรือ
บริษัทเงินทุนใดเปนผูออก ผูส่ังจาย ผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง ผูคํ้าประกัน หรือคูสัญญา เพ่ือเปนทรัพยสินของกองทุนได 
โดยมีมูลคารวมกันท้ังส้ินเม่ือคํานวณเฉพาะผูออก ผูส่ังจาย ผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง ผูคํ้าประกัน หรือคูสัญญารายน้ัน ไม
เกินรอยละ 20 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน 
1.) ตราสารแหงหน้ีในประเทศ 
2.) เงินฝากในสถาบันการเงินตามกฎหมายไทย 
3.) สัญญาซ้ือขายลวงหนาท่ีมีตัวแปรเปนอัตราแลกเปล่ียนเงิน 
 
การคํานวณอัตราสวนตามวรรคหน่ึง ในกรณีของธนาคารพาณิชย หากธนาคารพาณิชยน้ันเปนสาขาของธนาคารตางประเทศ ให
นับทรัพยสินท่ีธนาคารตางประเทศดังกลาวเปนผูออก ผูส่ังจาย ผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง ผูคํ้าประกัน 
หรือคูสัญญา ซ่ึงกองทุนไดลงทุนหรือมีไวรวมในอัตราสวนการลงทุนดังกลาวดวย ท้ังน้ี ไมวากรณีใดๆมิใหคํานวณเงินฝากใน
บัญชีเงินฝากเพ่ือการดําเนินงานของกองทุนเขาในอัตราสวนดังกลาว 
 
3.7.1.3 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไวซ่ึงตราสารแหงหน้ีในประเทศ ตามขอ 3.6.1.1 (1) ที่มีอันดับความนาเชื่อถืออยูใน
อันดับท่ีสามารถลงทุนได (Investment Grade) ท่ีบุคคลใดเปนผูออก ผูส่ังจาย ผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง ผูคํ้าประกัน 
หรือคูสัญญา เพ่ือเปนทรัพยสินของกองทุนได โดยมีมูลคารวมกันท้ังส้ินเม่ือคํานวณเฉพาะผูออก ผูส่ังจาย ผูรับรอง ผูรับอาวัล 
ผูสลักหลัง ผูคํ้าประกัน หรือคูสัญญารายน้ัน ไมเกินรอยละ15 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน 
 
3.7.1.4 ในกรณีของกองทุนรวม ใหบริษัทจัดการกองทุนรวมลงทุนหรือมีไวซ่ึงเงินฝาก บัตรเงินฝาก ต๋ัวแลกเงิน หรือต๋ัวสัญญา
ใชเงิน ท่ีธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจัดต้ังข้ึน ธนาคารพาณิชย บริษัทเงินทุน บริษัทเครดิตฟองซิเอร บรรษัทตลาดรองสินเช่ือ
ท่ีอยูอาศัย หรือสถาบันการเงินท่ีมีกฎหมายเฉพาะจัดต้ังข้ึน เปนผูออกหรือคูสัญญา เปนจํานวนท่ีมีมูลคารวมโดยเฉล่ียในรอบป
บัญชีหรือรอบอายุกองทุน (กรณีกองทุนอายุไมถึง 1 ป) ไมเกินรอยละ 45 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม  
 
อัตราสวนตามวรรคหน่ึงมิใหนํามาใชบังคับกับกองทุนรวมท่ีมีการกําหนดอายุโครงการต้ังแตหน่ึงปข้ึนไป ท้ังน้ี เฉพาะในระยะ
เวลาหกเดือนกอนวันครบกําหนดอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม  
ในกรณีท่ีเงินฝากหรือตราสารแหงหน้ีท่ีมีลักษณะคลายเงินฝากท่ีกองทุนรวมลงทุนในหรือมีไวเกินอัตราสวนท่ีกําหนดตามวรรค
หน่ึง ใหบริษัทจัดการกองทุนรวมลงทุนหรือมีไวซ่ึงทรัพยสินดังกลาวใหมีมูลคารวมโดยเฉล่ียไมเกินรอยละ 45 ของมูลคา
ทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวมภายในสามสิบวันนับแตวันสิ้นรอบปบัญชีนั้น ท้ังน้ี ใหคํานวณอัตราสวนการลงทุนหรือมีไวซ่ึง
ทรัพยสินดังกลาวโดยเฉล่ียต้ังแตวันแรกของรอบปบัญชีน้ันจนถึงวันท่ีทรัพยสินน้ันมีมูลคาเปนไปตามอัตราสวนดังกลาว 
 
เมื่อบริษัทจัดการกองทุนรวมไดปฏิบัติตามวรรคสามแลว ใหบริษัทรายงานใหผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวมทราบภายใน
วันทําการถัดจากวันที่ทรัพยสินนั้นมีมูลคารวมโดยเฉลี่ยไมเกินรอยละ 45 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม เพ่ือใหผู
ดูแลผลประโยชนของกองทุนรวม ตรวจสอบการปฏิบัติดังกลาว ท้ังน้ี บริษัทตองดําเนินการใหผูดูแลผลประโยชนของกองทุน
รวมแจงใหสํานักงานทราบ ภายในหาวันนับแตวันท่ีไดรับรายงานจากบริษัทดวย  
หากบริษัทจัดการกองทุนรวมไมสามารถปฏิบัติตามวรรคสามได สํานักงานอาจส่ังใหบริษัทเลิกกองทุนรวมน้ัน  
 
3.7.1.5 ในกรณีท่ีมีเหตุจําเปนและสมควร เพ่ือคุมครองประโยชนของผูถือหนวยลงทุนอันเน่ืองมาจากปญหาความผันผวน 
(fluctuation) ของตลาดเงินและตลาดทุนในวงกวางในรอบปบัญชีใด บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจขอผอนผันตอสํานักงาน
เพ่ือไมตองนําการลงทุนในหรือมีไวซ่ึงเงินฝาก บัตรเงินฝาก ต๋ัวแลกเงิน หรือต๋ัวสัญญาใชเงิน ในชวงเวลาท่ีเกิดความผันผวนดัง
กลาวมารวมคํานวณอัตราสวนการลงทุนตามขอ 3.7.1.4 ไดสําหรับรอบปบัญชีน้ัน 
 
3.7.1.6 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไวซ่ึงสัญญาซ้ือขายลวงหนาท่ีมีตัวแปรเปนอัตราแลกเปล่ียนเงินท่ีมีวัตถุประสงคเพ่ือการ
ลดความเส่ียง (hedging) เพ่ือเปนทรัพยสินของกองทุนไดไมเกินมูลคาความเส่ียงท้ังหมดท่ีกองทุนมีอยู บริษัทจัดการอาจนับ
มูลคาของสัญญาซ้ือขายลวงหนาดังกลาวรวมในอัตราสวนของการลงทุนในตางประเทศ (offshore investment)ตามท่ี สํานัก
งานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กําหนดไว 
 
3.7.1.7 การคํานวณมูลคาการลงทุนหรือมีไวซ่ึงสัญญาซ้ือขายลวงหนาเพ่ือการคํานวณอัตราสวนการลงทุนตามขอ 3.7.1.2 
ใหนับมูลคาท่ีคูสัญญาอีกฝายหน่ึงมีหนาท่ีตองชําระตามสัญญาซ้ือขายลวงหนา รวมคํานวณในอัตราสวนของบุคคลท่ีเปนคู
สัญญา ดังกลาว เวนแตในกรณีท่ีกองทุนไดลงทุนหรือมีไวซ่ึงสัญญาน้ันในศูนยซ้ือขายสัญญาซ้ือขายลวงหนา บริษัทจัดการ
ไมตองคํานวณมูลคาและอัตราสวนตามท่ีกําหนดในขอดังกลาว 
 
3.7.1.8 ในการคํานวณอัตราสวนตามขอ 3.7.1.2 และ 3.7.1.3 ใหบริษัทจัดการปฏิบัติตามหลักเกณฑดังตอไปน้ี รวมท้ัง
เง่ือนไขตามขอ 3.7.1.9 ดวย 
(1) ในกรณีท่ีทรัพยสินดังกลาวมีผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง หรือผูคํ้าประกัน บริษัทจัดการจะคํานวณอัตราสวนท่ีผูออก
ทรัพยสิน หรือผูท่ีเปนคูสัญญาดังกลาว หรือคํานวณอัตราสวน ผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง หรือผูคํ้าประกัน แลวแตกรณีก็
ได 
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(2) ในกรณีท่ีทรัพยสินมีบุคคลมากกวาหน่ึงรายเปนผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง หรือผูคํ้าประกัน บริษัทจัดการจะเลือก
คํานวณอัตราสวนท่ีผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง หรือผูคํ้าประกันรายใดรายหน่ึงได 
 
3.7.1.9 การคํานวณอัตราสวนท่ีผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง หรือผูคํ้าประกันตามขอ 3.7.1.8 จะทําไดตอเม่ือบุคคลดังกลาว
ไดทําการรับรองตลอดไป รับอาวัลท้ังจํานวน สลักหลังโอนประเภทมีสิทธิไลเบ้ียโดยไมมีขอจํากัดความรับผิดของผูสลักหลัง 
หรือคํ้าประกันตนเงินและดอกเบ้ียเต็มจํานวนแบบไมมีเง่ือนไข 
 
3.7.1.10 ในกรณีท่ี ตราสารแหงหน้ี ในขณะท่ีลงทุนหรือในขณะท่ีไดมาเปนทรัพยสินของกองทุน มีมูลคาไมเกินอัตราสวนท่ี
กําหนดขางตนน้ี หากตอมาตราสารแหงหน้ีน้ัน มีมูลคาเกินอัตราสวนดังกลาวโดยสาเหตุ ถูกปรับลดอันดับความนาเช่ือถือ ให
บริษัทดําเนินการแกไขอัตราสวนใหเปนไปตามท่ีกําหนดภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีมีการประกาศใหทราบถึงเหตุดังกลาว เวน
แตในกรณีท่ีมีเหตุจําเปนและสมควรโดยไดรับผอนผันจากสํานักงาน  
 
3.7.1.11 ในกรณีที่ทรัพยสินในขณะที่ลงทุนหรือในขณะที่ไดมาเปนทรัพยสินของกองทุน มีมูลคาไมเกินอัตราสวนที่กําหนด
ขางตน หากตอมามีมูลคาเกินอัตราสวนดังกลาวจากการรับชําระหน้ีดวยทรัพยสินอ่ืน บริษัทจัดการจะยังคงมีไวซ่ึงทรัพยสินดัง
กลาวตอไปก็ได  
 
บริษัทจัดการจะจัดทํารายงานโดยระบุช่ือ จํานวน อัตราสวนการลงทุนหรือมีไวซ่ึงทรัพยสินตามวรรคหน่ึง และวันท่ีทรัพยสินน้ัน
มีมูลคาเกินอัตราสวนการลงทุนท่ีกําหนดพรอมสาเหตุ และสงรายงานดังกลาวใหผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวม ทราบภาย
ในสามวันทําการนับแตวันท่ีทรัพยสินน้ันมีมูลคาเกินอัตราสวนท่ีกําหนด พรอมท้ังจัดทําสําเนารายงานดังกลาวไวท่ีบริษัทจัดการ
เพ่ือใหสํานักงานสามารถตรวจสอบได  
 
3.7.1.12 ในกรณีท่ีการรับชําระหน้ีดวยทรัพยสินอ่ืนเปนผลใหกองทุนรวมเปนผูถือหุนท่ีบริษัทใดเปนผูออก เพ่ือเปนทรัพยสิน
ของกองทุนรวม เมื่อรวมกันทุกกองทุนรวมที่บริษัทจัดการเปนผูรับผิดชอบดําเนินการเกินกวารอยละ 25 ของจํานวนหุนท่ี
จําหนายไดแลวท้ังหมดของบริษัทน้ัน บริษัทจัดการจะดําเนินการตามประกาศท่ี สน. 28/2549 เร่ือง การลงทุนและการมีไว
เพ่ือเปนทรัพยสินของกองทุน ลงวันท่ี 17 กรกฎาคม 2549 ดังน้ีคือ 
1. ปฏิบัติใหเปนไปตามประกาศท่ีกําหนดใหบริษัทจัดการสามารถรับชําระหน้ีดวยทรัพยสินอ่ืนได 
2. งดเวนการใชสิทธิออกเสียงในหุนจํานวนท่ีเกินอัตราสวนการลงทุนดังกลาว เวนแตกรณีท่ีมีเหตุจําเปนและสมควรโดยไดรับ
การผอนผันจากสํานักงาน และ 
3. กรณีท่ีเปนหุนของบริษัทจดทะเบียน และการไดมาซ่ึงหุนของบริษัทดังกลาว เปนผลใหกองทุนไดมาหรือเปนผูถือหุนของ
บริษัทน้ันจนถึงหรือขามจุดท่ีตองทําคําเสนอซ้ือ บริษัทจัดการตองดําเนินการเพ่ือใหไดรับการยกเวนการทําคําเสนอซ้ือโดย
การลดสัดสวนการถือหุนหรือลดการมีอํานาจควบคุม หรือยื่นคําขอผอนผันการทําคําเสนอซื้อ ตามประกาศคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยวาดวยหลักเกณฑ เง่ือนไข และวิธีการในการเขาถือหลักทรัพยเพ่ือครอบงํากิจการ  
 
ท้ังน้ี การลดสัดสวนการถือหุนดังกลาว ใหบริษัทจัดการลดสัดสวนตามสัดสวนของหุนของบริษัทจดทะเบียนท่ีแตละกองทุนได
มาจากการรับชําระหน้ีดวยทรัพยสินอ่ืน  
 
3.7.1.13 ในกรณีที่ทรัพยสินในขณะที่ลงทุนหรือในขณะที่ไดมาเปนทรัพยสินของกองทุน มีมูลคาไมเกินอัตราสวนที่กําหนด
ขางตน หากตอมามีมูลคาเกินอัตราสวนดังกลาวโดยไมเขาลักษณะตามขอ 3.7.1.4 และ 3.7.1.10 – 3.7.1.12 และการเกิน
อัตราสวนดังกลาวมิไดเกิดจากการลงทุนหรือไดทรัพยสินมาเพ่ิมเติม บริษัทจัดการจะยังคงมีไวซ่ึงทรัพยสินดังกลาวตอไปก็ได
 
บริษัทจัดการจัดทํารายงานโดยระบุช่ือ จํานวน อัตราสวนการลงทุนหรือมีไวซ่ึงทรัพยสินตามวรรคหน่ึง และวันท่ีทรัพยสินน้ันมี
มูลคาเกินอัตราสวนท่ีกําหนดพรอมสาเหตุ และสงรายงานดังกลาวใหผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวม ทราบภายในสามวัน
ทําการนับแตวันท่ีทรัพยสินน้ันมีมูลคาเกินอัตราสวนท่ีกําหนด พรอมท้ังจัดทําสําเนารายงานดังกลาวไวท่ีบริษัทจัดการเพ่ือให
สํานักงานสามารถตรวจสอบได 
 
3.7.1.14 ขอจํากัดการลงทุนขางตนจะไมนํามาบังคับใชในกรณีท่ีปรากฎเหตุตามหัวขอ “การเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม” 
และบริษัทจัดการตองดําเนินการเพ่ือเลิกกองทุนตามหัวขอ “การดําเนินการของบริษัทจัดการเมื่อเลิกกองทุนรวม” 

รายละเอียดกรณี Specific :  

1. Total non-investment grade : ลงทุนไมเกินรอยละ 15  
2. Non-investment grade company limit : ลงทุนไมเกินรอยละ 5  
3. Investment grade company limit : ลงทุนไมเกินรอยละ 15  
4. Financial institution company limit : ลงทุนไมเกินรอยละ 20  
5. Individual fund limit : ลงทุนไมเกินรอยละ 10  
6. Total fund limit : ลงทุนไมเกินรอยละ 20  

3.7.2. อัตราสวนการลงทุนในหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นในตางประเทศ :  
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3.7.2 อัตราสวนการลงทุนในตางประเทศ 
 
สําหรับกองทุนท่ีมีการลงทุนหรือเขาเปนคูสัญญาในตางประเทศ ใหบริษัทจัดการลงทุนหรือมีไวซ่ึงหลักทรัพย หรือทรัพยสินอ่ืน 
หรือหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนเพ่ือเปนทรัพยสินของกองทุนรวม ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดดังตอไปน้ีเพ่ิมเติมดวย  
 
3.7.2.1 บริษัทจัดการอาจลงทุนในหรือมีไวซึ่งทรัพยสินดังตอไปนี้ เพื่อเปนทรัพยสินของกองทุนรวม โดยไมจํากัดอัตราสวน
(1) เงินฝากระยะส้ันหรือตราสารระยะส้ันท่ีเทียบเทาเงินสด (near-cash) ในตางประเทศตามขอ 3.6.2.3 
(2) ตราสารภาครัฐตางประเทศตามขอ 3.6.2.2 (1) ที่มีอันดับความนาเชื่อถืออยูในสองอันดับแรก หรือสัญญาซื้อขายลวง
หนาท่ีมีสินคาเปนตราสารดังกลาว 
 
ในกรณีของกองทุนรวมเปด มูลคาของตราสารภาครัฐตางประเทศตามขอ (2) เมื่อรวมกันแลวตองไมเกินรอยละ 20 ของมูลคา
ตราสารนั้นในแตละรุน เวนแตเปนกองทุนรวมเปดท่ีมีการขายและรับซ้ือคืนหนวยลงทุนตามคําส่ังลวงหนาซ่ึงระบุเวลาแนนอน 
(auto redemption) 
 
3.7.2.2 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไวซ่ึงตราสารภาครัฐตางประเทศท่ีนอกเหนือจากขอ 3.7.2.1 (2) หรือสัญญาซ้ือขายลวง
หนาท่ีมีสินคาเปนตราสารดังกลาว เพ่ือเปนทรัพยสินของกองทุนได โดยมีมูลคารวมกันท้ังส้ินเม่ือคํานวณเฉพาะผูออกหรือผู
เปนคูสัญญารายนั้น ไมเกินรอยละ 35 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน ท้ังน้ีใหนับรวมกับอัตราสวนการลงทุนในประเทศ
ดวย 
 
ในกรณีของกองทุนรวมเปด มูลคาของตราสารภาครัฐตางประเทศตามวรรคหน่ึง ตองไมเกินรอยละ 20 ของมูลคาตราสารน้ันใน
แตละรุน เวนแตเปนกองทุนรวมเปดท่ีมีการขายและรับซ้ือคืนหนวยลงทุนตามคําส่ังลวงหนาซ่ึงระบุเวลาแนนอน (auto 
redemption) 
 
การคํานวณอัตราสวนตามวรรคหน่ึง ใหนับตราสารตามวรรคหน่ึงและทรัพยสินทุกประเภทท่ีผูออกหรือผูเปนคูสัญญารายดัง
กลาวเปนผูออก ผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง ผูคํ้าประกัน หรือคูสัญญา ซ่ึงกองทุนไดลงทุนหรือมีไวซ่ึงทรัพยสินเหลาน้ัน 
รวมในอัตราสวนการลงทุนดังกลาวดวย  
 
3.7.2.3 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไวซ่ึงทรัพยสินดังตอไปน้ี ท่ีบุคคลใดเปนผูออก ผูส่ังจาย ผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง 
ผูคํ้าประกัน หรือคูสัญญา เพ่ือเปนทรัพยสินของกองทุนได โดยมีมูลคารวมกันท้ังส้ินเม่ือคํานวณเฉพาะผูออก ผูส่ังจาย ผู
รับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง ผูค้ําประกัน หรือคูสัญญารายนั้น ไมเกินรอยละ 15 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน ท้ังน้ีให
นับรวมกับอัตราสวนการลงทุนในประเทศดวย 
(1) ตราสารแหงทุนตางประเทศตามขอ 3.6.2.1 
(2) ตราสารแหงหน้ีตางประเทศตามขอ 3.6.2.2 
(3) สัญญาซ้ือขายลวงหนาตามขอ 3.6.2.4 ที่คูสัญญามีอันดับความนาเชื่อถืออยูในอันดับที่สามารถลงทุนได (investment 
grade)  
 
3.7.2.4 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไวซ่ึงหนวยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย โดยเม่ือรวมกับตราสารของ Real 
Estate Investment Trusts (REITs) แลวมีมูลคารวมกันทั้งสิ้นไมเกินรอยละ 15 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน ท้ังน้ีให
นับรวมกับอัตราสวนการลงทุนในประเทศดวย 
 
3.7.2.5 บริษัทจัดการอาจลงทุนในสัญญาซ้ือขายลวงหนาท่ีมีคูสัญญาเปนศูนยซ้ือขายสัญญาซ้ือขายลวงหนาโดยไมจํากัด
อัตราสวนของคูสัญญา 
 
3.7.2.6 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไวซ่ึงสัญญาซ้ือขายลวงหนาท่ีมีวัตถุประสงคเพ่ือการลดความเส่ียง (hedging) เพ่ือเปน
ทรัพยสินของกองทุนได โดยไมเกินมูลคาความเส่ียงท้ังหมดท่ีกองทุนมีอยู  
 
3.7.2.7 ในกรณีท่ีกองทุนเขาเปนคูสัญญาในสัญญาซ้ือขายลวงหนาโดยมิไดมีวัตถุประสงคเพ่ือการลดความเส่ียง (hedging) 
ใหบริษัทจัดการดําเนินการใหมีการกันหรือแยกทรัพยสินของกองทุนท่ีมีคุณภาพซ่ึงมีสภาพคลองในจํานวนท่ีเพียงพอตอมูลคา
สุทธิท่ีกองทุนอาจมีภาระตองชําระหน้ีหรือชําระคาสินคาเม่ือส้ินสุดสัญญาซ้ือขายลวงหนา (fully covered) ไวตลอดเวลาท่ีได
ลงทุนหรือมีไวซ่ึงสัญญาน้ัน ท้ังน้ี ตามหลักเกณฑท่ีสํานักงานกําหนด 
 
3.7.2.8 ใหบริษัทจัดการคํานวณอัตราสวนท่ีผูออกสินคาของสัญญาซ้ือขายลวงหนา หรือผูท่ีตองชําระหน้ีตามขอผูกพันของ
สินคา (limit of underlying issuer or third party) โดยใหคํานวณอัตราสวนเสมือนกองทุนลงทุนในสินคาน้ันโดยตรง ท้ังน้ี 
เฉพาะกรณีท่ีการเขาเปนคูสัญญาในสัญญาซ้ือขายลวงหนาเปนผลหรืออาจเปนผลใหกองทุนมีความเส่ียงตอเครดิต (credit 
risks) ของผูออกสินคาหรือผูท่ีตองชําระหน้ีตามขอผูกพันของสินคา โดยใหใชมูลคาตามขนาดของสัญญาซ้ือขายลวงหนา 
(notional amount) เปนมูลคาท่ีใชในการคํานวณ เวนแตในกรณีท่ีเปนสัญญาออปชัน ใหบริษัทจัดการใชมูลคาตามขนาดของ
สัญญาซ้ือขายลวงหนา (notional amount) ซ่ึงคูณกับคาเดลตาของสัญญาออปชัน 
 
3.7.2.9 ในการคํานวณอัตราสวนตามขอ 3.7.2.2 และ ขอ 3.7.2.3 ใหบริษัทจัดการปฏิบัติตามหลักเกณฑดังตอไปน้ี รวมท้ัง
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เง่ือนไขตามขอ 3.7.2.10 ดวย  
(1) ในกรณีท่ีทรัพยสินดังกลาวมีผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง หรือผูคํ้าประกัน บริษัทจัดการจะคํานวณอัตราสวนท่ีผูออก
ทรัพยสินหรือผูท่ีเปนคูสัญญาดังกลาว หรือคํานวณอัตราสวนผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง หรือผูคํ้าประกัน แลวแตกรณี ก็ได 
(2) ในกรณีท่ีทรัพยสินมีบุคคลมากกวาหน่ึงรายเปนผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง หรือผูคํ้าประกัน บริษัทจัดการจะเลือก
คํานวณอัตราสวนท่ีผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง หรือผูคํ้าประกันรายใดรายหน่ึงก็ได 
 
3.7.2.10 การคํานวณอัตราสวนท่ีผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง หรือผูคํ้าประกันตามขอ 3.7.2.9 จะทําไดตอเม่ือบุคคลดัง
กลาวไดทําการรับรองตลอดไป รับอาวัลท้ังจํานวน สลักหลังโอนประเภทมีสิทธิไลเบ้ียโดยไมมีขอกําหนดลบลางหรือจํากัด
ความรับผิดของผูสลักหลัง หรือคํ้าประกันตนเงินและดอกเบ้ียเต็มจํานวนแบบไมมีเง่ือนไข  
 
3.7.2.11 ในกรณีท่ีตราสารแหงทุน หรือตราสารแหงหน้ี ในขณะท่ีลงทุนหรือในขณะท่ีไดมาเปนทรัพยสินของกองทุน มีมูลคา
ไมเกินอัตราสวนท่ีกําหนดในขางตน หากตอตราสารแหงทุน หรือตราสารแหงหน้ี มีมูลคาเกินอัตราสวนดังกลาวโดยเหตุดังตอ
ไปน้ี ใหบริษัทดําเนินการแกไขอัตราสวนใหเปนไปตามท่ีกําหนดภายใน 30 วันนับแตวันท่ีมีการประกาศใหทราบถึงเหตุดังกลาว
เวนแตในกรณีท่ีมีเหตุจําเปนและสมควรโดยไดรับผอนผันจากสํานักงาน  
(1) ตราสารแหงทุน น้ันในเวลาตอมาเปนตราสารแหงทุนของบริษัทจดทะเบียนท่ีอยูระหวางแกไขการดําเนินการใหเหตุแหง
การเพิกถอนหมดไป หรือถูกเพิกถอนจากการเปนหลักทรัพยจดทะเบียน  
(2) ตราสารแหงหน้ีถูกปรับลดอันดับความนาเช่ือถือ  
 
3.7.2.12 ในกรณีที่ทรัพยสินในขณะที่ลงทุนหรือในขณะที่ไดมาเปนทรัพยสินของกองทุน มีมูลคาไมเกินอัตราสวนที่กําหนดใน
ขางตน หากตอมามีมูลคาเกินอัตราสวนดังกลาวจากการรับชําระหน้ีดวยทรัพยสินอ่ืน บริษัทจัดการจะยังคงมีไวซ่ึงทรัพยสินดัง
กลาวตอไปก็ได  
 
ใหบริษัทจัดการจัดทํารายงานโดยระบุช่ือ จํานวน อัตราสวนการลงทุนหรือมีไวซ่ึงทรัพยสินตามวรรคหน่ึง และวันท่ีทรัพยสินน้ัน
มีมูลคาเกินอัตราสวนการลงทุนท่ีกําหนดพรอมสาเหตุ และสงรายงานดังกลาวใหผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวม ทราบภาย
ในสามวันทําการนับแตวันท่ีทรัพยสินน้ันมีมูลคาเกินอัตราสวนท่ีกําหนด พรอมท้ังจัดทําสําเนารายงานดังกลาวไวท่ีบริษัทจัดการ
เพ่ือใหสํานักงานสามารถตรวจสอบได  
 
3.7.2.13 ในกรณีที่ทรัพยสินในขณะที่ลงทุนหรือในขณะที่ไดมาเปนทรัพยสินของกองทุน มีมูลคาไมเกินอัตราสวนที่กําหนดใน
ขางตน หากตอมามีมูลคาเกินอัตราสวนดังกลาวโดยไมเขาลักษณะตาม ขอ 3.7.2.11 และขอ 3.7.2.12 และการเกินอัตราสวน
ดังกลาวมิไดเกิดจากการลงทุนหรือไดทรัพยสินมาเพ่ิมเติม บริษัทจัดการจะยังคงมีไวซ่ึงทรัพยสินดังกลาวตอไปก็ได  
 
ใหบริษัทจัดการจัดทํารายงานโดยระบุช่ือ จํานวน อัตราสวนการลงทุนหรือมีไวซ่ึงทรัพยสินตามวรรคหน่ึง และวันท่ีทรัพยสินน้ัน
มีมูลคาเกินอัตราสวนท่ีกําหนดพรอมสาเหตุ และสงรายงานดังกลาวใหผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวม ทราบภายในสามวัน
ทําการนับแตวันท่ีทรัพยสินน้ันมีมูลคาเกินอัตราสวนท่ีกําหนด พรอมท้ังจัดทําสําเนารายงานดังกลาวไวท่ีบริษัทจัดการเพ่ือให
สํานักงานสามารถตรวจสอบได 
 
3.7.2.14 ขอจํากัดการลงทุนขางตนจะไมนํามาบังคับใชในกรณีท่ีปรากฏเหตุตามหัวขอ “การเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม” 
และบริษัทจัดการตองดําเนินการเพ่ือเลิกกองทุนตามหัวขอ “การดําเนินการของบริษัทจัดการเมื่อเลิกกองทุนรวม” 
 
บริษัทจัดการจะลงทุนหรือมีไวซ่ึงหลักทรัพยหรือทรัพยสินในตางประเทศ (offshore investment) เพ่ือเปนทรัพยสินของกอง
ทุนรวม เปนหลักไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน  
3.7.2.1 บริษัทจัดการจะลงทุนในหรือมีไวซ่ึงหนวยลงทุนของกองทุนหลัก เพ่ือเปนทรัพยสินของโดยเฉล่ียในรอบบัญชีไมตํ่า
กวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน  
3.7.2.2 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไวซ่ึงเงินฝากระยะส้ัน หรือตราสารระยะส้ันท่ีเทียบเทาเงินสด (near cash) ในตาง
ประเทศโดยไมจํากัดอัตราสวน 

4. นโยบายการจายเงินปนผล :  

หลักเกณฑการจายเงินปนผล :  

5. การรับชําระหน้ีเพ่ือกองทุนรวมดวยทรัพยสินอ่ืน :  

5. การรับชําระหนี้เพื่อกองทุนรวมดวยทรัพยสินอื่น :  
 
หากมีการผิดนัดชําระหน้ีหรือมีพฤติการณวาผูออกตราสารแหงหน้ีหรือลูกหน้ีตามสิทธิเรียกรองของกองทุนรวมจะไมสามารถ
ชําระหนี้ได บริษัทจัดการจะรับชําระหนี้ดวยทรัพยสินอื่นทั้งที่เปนหลักประกันและมิใชหลักประกันเพื่อกองทุนรวมตามประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. วาดวยหลักเกณฑและวิธีการในการจัดการกองทุนรวมในกรณีท่ีผูออกตราสารแหงหน้ีหรือลูกหน้ีตาม
สิทธิเรียกรองผิดนัดชําระหน้ี ดังน้ี  
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5.1 กรณีท่ีบริษัทจัดการไดบันทึกมูลคาตราสารแหงหน้ีหรือสิทธิเรียกรองของกองทุนรวมเปนศูนย  
5.1.1 เมื่อมีการบันทึกมูลคาตราสารแหงหนี้หรือสิทธิเรียกรองเปนศูนย ผูถือหนวยลงทุนทุกรายที่มีชื่ออยูในทะเบียนผูถือ
หนวยลงทุน ณ วันท่ีบริษัทจัดการไดบันทึกมูลคาตราสารแหงหน้ีหรือสิทธิเรียกรองเปนศูนยเปนผูมีสิทธิในเงินไดสุทธิจาก
ทรัพยสินท่ีไดจากการรับชําระหน้ี  
5.1.2 เมื่อไดรับทรัพยสินมาจากการรับชําระหนี้ บริษัทจัดการจะไมนําทรัพยสินดังกลาวและเงินไดสุทธิจากทรัพยสินที่ไดจาก
การรับชําระหน้ี มารวมคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม และจะจําหนายทรัพยสินท่ีไดจากการรับชําระหน้ีในโอกาส
แรกท่ีสามารถกระทําไดโดยคํานึงถึงประโยชนของผูถือหนวยลงทุนเปนสําคัญ เวนแตกรณีท่ีผูถือหนวยลงทุนท่ีมีสิทธิในเงินได
สุทธิจากทรัพยสินท่ีไดจากการรับชําระหน้ีตกลงรับชําระหน้ีดวยทรัพยสินดังกลาวแทนเงิน ท้ังน้ี ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี
สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนดโดยไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
ในระหวางท่ีบริษัทจัดการยังไมสามารถจําหนายทรัพยสินท่ีไดจากการรับชําระหน้ี บริษัทจัดการอาจจัดหาผลประโยชนจาก
ทรัพยสินนั้นได และในกรณีที่มีคาใชจายในการบริหารทรัพยสิน บริษัทจัดการจะจายจากเงินสํารองรายไดหรือผลประโยชนที่
ไดจากการบริหารทรัพยสินน้ัน  
5.1.3 เมื่อมีเงินไดสุทธิจากทรัพยสินที่ไดจากการรับชําระหนี้ดวยทรัพยสินอื่นในแตละครั้ง บริษัทจัดการจะเฉลี่ยเงินไดสุทธิ
จากทรัพยสินท่ีไดจากการรับชําระหน้ีคืนใหแกผูถือหนวยลงทุนท่ีมีสิทธิในเงินไดสุทธิน้ันภายใน 45 วันนับต้ังแตวันถัดจากวันท่ี
มีเงินไดสุทธิ และจะแจงรายละเอียดเกี่ยวกับการเฉลี่ยเงินคืนไปยังสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทําการนับ
ต้ังแตวันถัดจากวันท่ีบริษัทจัดการไดเฉล่ียเงินคืน เวนแตสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะผอนผันระยะเวลาการเฉล่ียเงินคืน
เปนอยางอ่ืน  
ในการเฉล่ียเงินคืนแตละคร้ังตามขอ 5.1.3 หากบริษัทจัดการมีเหตุผลแสดงใหเห็นวา เงินไดสุทธิจากทรัพยสินท่ีไดจากการรับ
ชําระหน้ีไมคุมกับภาระคาใชจายในการเฉล่ียเงินคืนใหแกผูถือหนวยลงทุน บริษัทจัดการอาจนําเงินไดสุทธิดังกลาวไปรวมจาย
ในโอกาสแรกท่ีการเฉล่ียเงินคืนใหแกผูถือหนวยลงทุนจะคุมกับภาระคาใชจายก็ได ท้ังน้ี หากไดมีการจําหนายทรัพยสินท่ีได
จากการรับชําระหน้ีจนครบถวนและปรากฏวาเงินไดสุทธิน้ันไมคุมกับภาระคาใชจายในการเฉล่ียเงินคืน บริษัทจัดการอาจนําเงิน
ไดสุทธิดังกลาวมารวมคํานวณเปนมูลคาทรัพยสินของกองทุนก็ได 
5.1.4 เม่ือมีการบันทึกมูลคาตราสารแหงหน้ีหรือสิทธิเรียกรองเปนศูนยแลว ตอมาปรากฎวากองทุนรวมไดรับชําระหน้ีตามตรา
สารแหงหน้ีหรือสิทธิเรียกรองดังกลาวเปนเงิน บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามความในขอ 5.1.3 โดยอนุโลม  
 
5.2 กรณีที่บริษัทจัดการไมไดบันทึกมูลคาตราสารแหงหนี้หรือสิทธิเรียกรองของกองทุนรวมเปนศูนย  
5.2.1 กอนการรับชําระหนี้ดวยทรัพยสินอื่นที่มิใชหลักประกันในแตละครั้ง บริษัทจัดการจะตองไดรับความเห็นชอบจากผูถือ
หนวยลงทุนโดยมติเสียงขางมากซ่ึงคิดตามจํานวนหนวยลงทุนรวมกันเกินก่ึงหน่ึงของจํานวนหนวยลงทุนท่ีจําหนายไดแลวท้ัง
หมด หรือไดรับความเห็นชอบจากผูดูแลผลประโยชน  
โดยผูดูแลผลประโยชนไดตรวจสอบและแสดงความเห็นพรอมเหตุผลวาในขณะน้ันการรับชําระหน้ีดวยทรัพยสินดังกลาวเปน
ประโยชนตอผูถือหนวยลงทุนมากกวาการถือหรือมีไวซ่ึงตราสารแหงหน้ีหรือสิทธิเรียกรองน้ัน  
ในการขอความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนหรือผูดูแลผลประโยชนตามวรรคหน่ึง บริษัทจัดการจะระบุรายละเอียดเก่ียวกับ
ทรัพยสินท่ีกองทุนรวมจะไดจากการรับชําระหน้ี มูลคาของทรัพยสิน ประมาณการคาใชจาย พรอมเหตุผลและความจําเปนใน
การรับชําระหน้ี  
5.2.2 เม่ือไดรับทรัพยสินมาจากการรับชําระหน้ี บริษัทจัดการจะนําทรัพยสินดังกลาวมารวมคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิของ
กองทุนรวมโดยจะกําหนดราคาทรัพยสินน้ันเพ่ือใชในการคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑและวิธี
การท่ีสามาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนดโดยไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และจะดําเนินการกับ
ทรัพยสินดังกลาวดังน้ี  
(1) กรณีเปนทรัพยสินประเภทที่กองทุนรวมสามารถลงทุนในหรือมีไวได บริษัทจัดการอาจมีไวซึ่งทรัพยสินดังกลาวตอไปเพื่อ
เปนทรัพยสินของกองทุนรวมก็ได  
(2) กรณีเปนทรัพยสินประเภทที่กองทุนรวมไมสามารถลงทุนในหรือมีไวได บริษัทจัดการจะจําหนายทรัพยสินดังกลาวใน
โอกาสแรกที่สามารถกระทําไดโดยคํานึงถึงประโยชนของผูถือหนวยลงทุนเปนสําคัญ และในระหวางที่บริษัทจัดการยังไม
สามารถจําหนายทรัพยสินดังกลาว บริษัทจัดการอาจจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสินดังกลาว  
ในกรณีที่มีคาใชจายในการบริหารทรัพยสิน บริษัทจัดการจะจายจากทรัพยสินของกองทุนรวม 
 
5.3 ในกรณีที่มีพฤติการณวาผูออกตราสารแหงหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกรองจะไมสามารถชําระหนี้ได บริษัทจัดการจะ
ดําเนินการใหผูถือหนวยทุกรายท่ีมีช่ืออยูในทะเบียนผูถือหนวยลงทุน ณ วันท่ีมีพฤติการณวาผูออกตราสารแหงหน้ีหรือลูกหน้ี
ตามสิทธิเรียกรองจะไมสามารถชําระหนี้ได เปนผูมีสิทธิในเงินไดสุทธิจากทรัพยสินอื่นที่ไดจากการรับชําระหนี้ก็ได ท้ังน้ี ใน
การดําเนินการดังกลาว บริษัทจัดการไมตองนําตราสารแหงหน้ีหรือสิทธิเรียกรองน้ันมารวมคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิของ
กองทุนรวม 
 

6. ชื่อ ที่อยู หมายเลขโทรศัพท เงื่อนไขการเปลี่ยนผูดูแลผลประโยชน และสถานที่เก็บรักษาทรัพยสินของ
กองทุนรวม :  

6.1. ช่ือท่ีอยู และหมายเลขโทรศัพทของผูดูแลผลประโยชน :  

ช่ือ : กสิกรไทย จํากัด (มหาชน), ธ.  
ท่ีอยู : เลขท่ี 1 ซอยกสิกรไทย ถนนราษฎรบูรณะ 
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แขวงราษฎรบูรณะ เขตราษฎรบูรณะ กรุงเทพฯ 10140  
โทรศัพท 0 2470 3200 โทรสาร 0 2470 1996-7  
6.2. เงื่อนไขการเปลี่ยนผูดูแลผลประโยชน :  

บริษัทจัดการจะเปลี่ยนตัวผูดูแลผลประโยชนภายใตเงื่อนไขดังตอไปนี้ ทั้งนี้โดยไดรับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.
ล.ต. กอน  
(1) เมื่อบริษัทจัดการหรือผูดูแลผลประโยชนมีความประสงคจะบอกเลิกสัญญาจัดตั้งผูดูแลผลประโยชน โดยบอกกลาวใหอีก
ฝายหน่ึงทราบลวงหนาเปนลายลักษณอักษรเปนเวลาไมนอยกวา 90 วัน  
(2) ในกรณีท่ีบริษัทจัดการหรือผูดูแลผลประโยชนไมปฏิบัติหนาท่ีและความรับผิดชอบท่ีไดตกลงไว ผูดูแลผลประโยชนหรือ
บริษัทจัดการอาจบอกเลิกสัญญาจัดต้ังผูดูแลผลประโยชน โดยบอกกลาวใหอีกฝายหน่ึงทราบลวงหนาเปนลายลักษณอักษร
ไมนอยกวา 30 วัน  
(3) ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในโครงการ หรือมีการแกไขเปลี่ยนแปลงกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลัก
ทรัพยหรือประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกรณีอื่นใด และบริษัท
จัดการและผูดูแลผลประโยชนทั้งสองฝายไมสามารถตกลงที่จะแกไขเปลี่ยนแปลงสัญญาใหสอดคลองกับกฎหมายหรือ
ประกาศดังกลาว ท้ังน้ีเน่ืองจากการเปล่ียนแปลงดังกลาวมีผลเปนการเพ่ิมภาระหนาท่ีแกผูดูแลผลประโยชนและผูดูแลผล
ประโยชนไมประสงคจะรับหนาท่ีดังกลาว ผูดูแลผลประโยชนมีสิทธิบอกเลิกสัญญาจัดต้ังผูดูแลผลประโยชนได โดยบอกกลาว
ใหบริษัทจัดการทราบลวงหนาเปนลายลักษณอักษรเปนเวลาไมนอยกวา 90 วัน  
(4) ในกรณีท่ีผูถือหนวยลงทุนมีมติโดยเสียงขางมากซ่ึงคิดตามจํานวนหนวยลงทุนรวมกันเกินก่ึงหน่ึงของจํานวนหนวยลงทุนท่ี
ขายไดแลวท้ังหมดของโครงการเรียกรองใหมีการเปล่ียนตัวผูดูแลผลประโยชน  
(5) ในกรณีท่ีผูดูแลผลประโยชนนําขอมูลตางๆ ท่ีเก่ียวของกับการจัดการกองทุนหรือขอมูลอ่ืนท่ีเก่ียวของกับกองทุนไปเปด
เผย หรือใชในทางท่ีกอหรืออาจกอใหเกิดความเสียหายตอกองทุนหรือกอใหเกิดประโยชนแกผูดูแลผลประโยชนเอง บริษัท
จัดการสามารถบอกเลิกสัญญาจัดต้ังผูดูแลผลประโยชนได ท้ังน้ี การบอกเลิกสัญญาจะตองบอกกลาวลวงหนาเปนลายลักษณ
อักษรไมนอยกวา 15 วัน  
(6) ในกรณีที่ผูดูแลผลประโยชนขาดคุณสมบัติตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เร่ืองคุณสมบัติของผูดูแลผล
ประโยชนของกองทุนรวม บริษัทจัดการจะดําเนินการใหผูดูแลผลประโยชนจัดการแกไขใหถูกตองภายใน 15 วัน นับแตวันท่ี
บริษัทจัดการตรวจพบเองหรือปรากฏจากการตรวจสอบของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เวนแตสํานักงานคณะกรรมการ ก.
ล.ต. จะสั่งการเปนอยางอื่น และบริษัทจัดการจะแจงการแกไขดังกลาวใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 วัน
ทําการ นับแตวันที่ไดแกไขเสร็จสิ้น หากผูดูแลผลประโยชนมิไดมีการแกไขใหถูกตองภายในเวลาที่กําหนด บริษัทจัดการจะ
ขออนุญาตเปลี่ยนตัวผูดูแลผลประโยชนตอสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วัน นับแตวันท่ีครบกําหนดเวลาให
แกไข เมื่อไดรับอนุญาตแลวบริษัทจัดการจะแตงตั้งผูดูแลผลประโยชนอื่นแทนโดยพลัน 

6.3. สถานท่ีเก็บรักษาทรัพยสินกองทุนรวม :  

ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)  
ท่ีอยู : เลขท่ี 1 ถนนราษฎรบูรณะ  
แขวงราษฎรบูรณะ เขตราษฎรบูรณะ กรุงเทพฯ 10140  
โทรศัพท 0 2470 3200-1 โทรสาร 0 2470 1996-7  
และ/หรือท่ีบริษัทศูนยรับฝากหลักทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด  
และ/หรือท่ีธนาคารแหงประเทศไทย และ/หรือ ผูรับฝากทรัพยสินในตางประเทศท่ีอาจแตงต้ังเพ่ิมเติมในอนาคต 

7. ช่ือ ท่ีอยู และหมายเลขโทรศัพทของผูสอบบัญชี :  

ช่ือ : นาย ประวิทย วิวรรณธนานุตร  
ท่ีอยู : บริษัท พีวี ออดิท จํากัด 
100/19 ช้ัน 14 อาคารวองวานิช บี 
ถนนพระราม 9 แขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง 
กรุงเทพฯ 10310 
โทรศัพท 02-645-0080 โทรสาร 02-645-0020  

ช่ือ : นาย เทอดทอง เทพมังกร  
ท่ีอยู : บริษัท พีวี ออดิท จํากัด 
100/19 ช้ัน 14 อาคารวองวานิช บี 
ถนนพระราม 9 แขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง 
กรุงเทพฯ 10310 
โทรศัพท 02-645-0080 โทรสาร 02-645-0020  

ช่ือ : นางสาว ชมภูนุช แซแต  
ท่ีอยู : บริษัท พีวี ออดิท จํากัด 
100/19 ช้ัน 14 อาคารวองวานิช บี 
ถนนพระราม 9 แขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง 

REFERENCE CODE :  
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ถนนพระราม 9 แขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง 
กรุงเทพฯ 10310 
โทรศัพท 02-645-0080 โทรสาร 02-645-0020 

ช่ือ : นาย ไกรสิทธิ์ ศิลปมงคลกุล  
ท่ีอยู : บริษัท พีวี ออดิท จํากัด 
100/19 ช้ัน 14 อาคารวองวานิช บี 
ถนนพระราม 9 แขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง 
กรุงเทพฯ 10310 
โทรศัพท 02-645-0080 โทรสาร 02-645-0020 

หรือบุคคลอื่นที่ไดรับความเห็นชอบตามประกาศวาดวยการใหความเห็นชอบผูสอบบัญชี โดยบริษัทจัดการจะแจงให
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ  

8. ช่ือ ท่ีอยู และหมายเลขโทรศัพทของนายทะเบียนหนวยลงทุน :  

ช่ือ : แอสเซท พลัส จํากัด, บลจ.  
ท่ีอยู : ช้ัน 17 อาคารสาทรซิต้ีทาวเวอร  
เลขท่ี 175 ถนนสาทรใต เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 
โทรศัพท 0 2672 1000 โทรสาร 0 2286 4473  

หรือบุคคลอื่นที่ไดรับอนุญาตใหบริการเปนนายทะเบียนหลักทรัพยจากคณะ กรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการ
จะแจงใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ  

9. ช่ือ ท่ีอยู และหมายเลขโทรศัพทของผูจัดจําหนาย :  

ช่ือ :  
ท่ีอยู :  

บริษัทจัดการอาจแตงตั้งหรือยกเลิกการแตงตั้งผูจัดจําหนายได โดยบริษัทจัดการจะแจงการแตงตั้งหรือยกเลิกการ
แตงตั้งผูจัดจําหนายให สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบทุกคร้ัง  

10. ชื่อ ที่อยู และหมายเลขโทรศัพทของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน :  

ช่ือ : เอเซีย พลัส จํากัด (มหาชน) บล.  
ท่ีอยู : ช้ัน 3 อาคารสาธรซิต้ี เลขท่ี 175 ถนนสาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ10120 โทรศัพท : 0 2285 1666
โทรสาร : 0 2285 1901  

ช่ือ : ซิกโก จํากัด (มหาชน) บล.  
ท่ีอยู : 130-132 อาคารสินธรทาวเวอร 2 ช้ัน 1,2,5,6 ถนนวิทยุ 
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ10330  
โทรศัพท : 0 2627- 3100 โทรสาร : 0 2263- 2064  

บริษัทจัดการอาจแตงตั้งผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเพิ่มเติมหรือยก เลิกการแตงตั้งผูสนับสนุนการขายหรือรับ
ซื้อคืนในภายหลัง โดยบริษัทจัดการจะแจงการแตงตั้งหรือยกเลิกการแตงตั้งผูสนับสนุนการขาย หรือรับซื้อคืนให
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบทุกครั้ง ในกรณีของการแตงตั้งผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเพิ่มเติม ผูสนับ
สนุนการขายหรือรับซื้อคืนดังกลาวอาจเปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ไดให
ความเห็นชอบเพื่อทําหนาที่เปนผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนของกองทุน โดยผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่
ไดรับการแตงตั้งจะตองปฏิบัติงาน ไดภายใตระบบงานเดียวกันกับผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ปฏิบัติ หนาท่ีอยู
กอนแลว  

11. ช่ือ ท่ีอยู และหมายเลขโทรศัพทของท่ีปรึกษาการลงทุน :  

ช่ือ :  
ท่ีอยู :  

REFERENCE CODE :  
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หมายเหตุ :  

12. ช่ือ ท่ีอยู และหมายเลขโทรศัพทของท่ีปรึกษากองทุน :  

หมายเหตุ :  

13. การเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรก :  

ชองทางการเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรก :  

- บริษัทจัดการ 
- ผูสนับสนุนการขายหรื่อรับซื้อคืน 
รายละเอียดการเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรก :  

บริษัทจัดการจะเสนอขายหนวยลงทุนในระยะเวลาเสนอขายคร้ังแรกท่ีระบุไวในหนังสือช้ีชวน โดยเร่ิมต้ังแตเวลาเปดทําการ
ของบริษัทจัดการ หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน ถึงเวลา 15.30 น.  
 
13.1. การขอรับหนังสือชี้ชวนและเอกสารการจองซื้อ  
ผูสนใจจองซื้อหนวยลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี้ชวน และ เอกสารการจองซื้อไดที่บริษัทจัดการ หรือผูสนับสนุนการขายหรือ
รับซ้ือคืนทุกวัน ระหวาง เวลาทําการ  
 
13.2. วิธีการเปดบัญชีผูถือหนวยลงทุน  
ในกรณีที่ไมเคยมีบัญชีผูถือหนวยลงทุน ผูสนใจลงทุนตองเปดบัญชีดังกลาวกอน โดยกรอกรายละเอียดในใบคําขอเปดบัญชีผู
ถือหนวยลงทุน และเอกสารท่ีกําหนดอยางถูกตองและตามความเปนจริง พรอมแนบเอกสารหลักฐาน ตามท่ีบริษัทจัดการ
กําหนดในการเปดบัญชีซ่ึงลงนามรับรองสําเนาถูกตอง  
 
ผูจองซ้ือหรือผูถือหนวยลงทุนตองรับทราบและยินยอมท่ีจะปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีกําหนดในใบคําขอเปดบัญชีผูถือหนวยลงทุน 
และใบคําขอเปล่ียนแปลงขอมูล รวมท้ังเง่ือนไขอ่ืน ๆ ท่ีบริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะกําหนดตอไปซ่ึงจะติดประกาศไวท่ี
บริษัทจัดการ หรือมีจดหมายเพ่ือแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบ ท้ังน้ี กรณีบริษัทจัดการจะแกไขเปล่ียนแปลงวิธีการเปดบัญชี 
บริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนา โดยติดประกาศไวท่ีบริษัทจัดการ และสํานักงานของผูสนับสนุนการขาย
หรือรับซ้ือคืน 
13.3. เอกสารหลักฐานในการขอเปดบัญชี  
13.3.1. กรณีบุคคลธรรมดา  
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรประจําตัวขาราชการ หรือสําเนาบัตรประจําตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือสําเนา
หนังสือเดินทางซ่ึงลงนามรับรองความถูกตอง  
 
13.3.2. กรณีนิติบุคคล  
(1) สําเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย  
(2) สําเนาหนังสือบริคณหสนธิ และขอบังคับ  
(3) ตัวอยางลายมือช่ือผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล และเง่ือนไขการลงนาม  
(4) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล  
ท้ังน้ี เอกสารตาง ๆ ตองลงนามรับรองสําเนาถูกตอง  
 
13.4. วิธีการจองซ้ือหนวยลงทุน  
เม่ือผูสนใจจองซ้ือหนวยลงทุนมีบัญชีผูถือหนวยลงทุน แลว สามารถจองซ้ือหนวยลงทุนดวยตนเองท่ีบริษัทจัดการหรือผูสนับ
สนุนการขายหรือรับซื้อคืนไดตามราคาเสนอขายหนวยลงทุนในการเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรก โดยกรอกใบคําสั่งซื้อหนวย
ลงทุนใหครบถวนพรอมชําระเงินคาจองซ้ือหนวยลงทุน โดยผูส่ังซ้ือจะตองส่ังซ้ือหนวยลงทุน ไมตํ่ากวา  
5,000 บาท  
 
 
13.5. การรับชําระ และการเก็บรักษาเงินคาซ้ือหนวยลงทุน  
ผูจองซ้ืออาจชําระเปนเงินสด หรือชําระเปนเช็ค ดราฟต หรือวิธีอ่ืนใด โดยการชําระเปนเช็ค ดราฟต หรือวิธีอ่ืนใดผูจองซ้ือตอง
ขีดครอมเฉพาะส่ังจาย “บัญชีจองซ้ือหนวยลงทุนของ บลจ.แอสเซท พลัส จํากัด” ซ่ึงเปนบัญชีกระแสรายวัน ท่ีเปดไวกับ
ธนาคารดังตอไปน้ี ซ่ึงดอกเบ้ียรับหรือผลประโยชนใดๆท่ีไดรับจากบัญชีจองซ้ือหนวยลงทุนขางตน บริษัทจัดการจะดําเนินการ
ใหเปนผลประโยชนตอกองทุน  
• ธนาคารกสิกรไทย สาขาราษฎรบูรณะ 
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• ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาพระรามที่ 3 
• ธนาคารกรุงเทพ สาขาสาทร 
• ธนาคารไทยพาณิชย สาขาถนนวิทยุ 
บริษัทจัดการสงวนสิทธิท่ีจะเปล่ียนแปลงเพ่ิมเติมบัญชีดังกลาว โดยไมถือเปนการแกไขเพ่ิมเติมโครงการ โดยจะติดประกาศไว
ที่ที่ทําการของบริษัทจัดการและผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 
 
ท้ังน้ี ในการชําระเงินไมวาดวยวิธีใด หากมิใชกรณีท่ีผูส่ังซ้ือหนวยลงทุนสับเปล่ียนหนวยลงทุนจากกองทุนเปดอ่ืนภายใตการ
จัดการของบริษัทจัดการเพื่อจองซื้อหนวยลงทุนของกองทุน บริษัทจัดการตองสามารถเรียกเก็บเงินไดกอนระยะเวลาการเสนอ
ขายครั้งแรกจะสิ้นสุด  
 
ในกรณีท่ีผูจองซ้ือชําระเปนเงินสด หรือวิธีอ่ืนใดท่ีสามารถเรียกเก็บเงินไดทันที ผูจองซ้ือสามารถจองซ้ือได ภายในเวลา 
15.30 น. แตหากผูจองซ้ือชําระเปนเช็ค ดราฟต หรือวิธีอ่ืนใดท่ีตองสงเรียกเก็บเงินและทราบผลในวันทําการถัดไป ผูจองซ้ือ
ตองชําระคาซ้ือหนวยลงทุนภายในเวลา 12.00 น. ของวันทําการกอนวันทําการสุดทายท่ีเปดเสนอขายหนวยลงทุน 
 
การจองซ้ือหนวยลงทุนจะสมบูรณตอเม่ือบริษัทจัดการไดรับเงินคาซ้ือหนวยลงทุนครบตามจํานวนเงินท่ีส่ังซ้ือ และไดทํา
รายการขายหนวยลงทุนแลว เพ่ือใหบริษัทจัดการจัดสรรหนวยลงทุน ผูจองซ้ือหนวยลงทุนจะไมสามารถยกเลิกคําส่ังจองซ้ือ
หนวยลงทุนน้ันไดเวนแตจะไดรับอนุญาตจากบริษัทจัดการเปนกรณีพิเศษ  
 
ในกรณีท่ีผูจองซ้ือหนวยลงทุนชําระเงินคาจองซ้ือหนวยลงทุนเปนเช็ค ดราฟต หรือวิธีอ่ืนใดซ่ึงถูกปฏิเสธการจายเงิน บริษัท
จัดการจะดําเนินการยกเลิกรายการจองซ้ือหนวยลงทุนน้ันและแจงใหผูจองซ้ือทราบ  
 
 
13.6. การจัดสรรหนวยลงทุน  
บริษัทจัดการจะจัดสรรหนวยลงทุนใหแกผูจองซ้ือโดยคํานวณจากจํานวนเงินท่ีไดรับชําระหารดวยมูลคาท่ีตราไว โดยจํานวน
หนวยลงทุนท่ีไดรับจัดสรรจะคํานวณตามหลักสากลเปนตัวเลขทศนิยม 5 ตําแหนงแตใชทศนิยม 4 ตําแหนงโดย 
ตัดทศนิยมตําแหนงท่ี 5 ท้ิง  
 
กรณีท่ีผูจองซ้ือชําระคาจองซ้ือหนวยลงทุนเปนเช็ค ดราฟต หรือวิธีอ่ืนใด บริษัทจัดการจะจัดสรรหนวยลงทุนใหแกผูจองซ้ือ
หนวยลงทุน ณ วันท่ีบริษัทจัดการ สามารถเรียกเก็บเงินจากเช็ค ดราฟต หรือวิธีการอื่นใดไดเรียบรอยแลว และวันที่บริษัท 
 
จัดการไดรับเงินคาจองซ้ือหนวยลงทุนจะตองอยูระหวางระยะเวลาเสนอขาย โดยบริษัทจัดการจะจัดสรรหนวยลงทุนตามหลัก
การ “จองซื้อกอนไดกอน”  
 
ในกรณีท่ีจํานวนเงินท่ีระบุในใบคําส่ังซ้ือหนวยลงทุนไมตรงกับจํานวนเงินท่ีบริษัทจัดการไดรับชําระ บริษัทจัดการจะจัดสรร
หนวยลงทุนใหตามจํานวนเงินท่ีไดรับชําระเปนเกณฑ  
 
ในกรณีท่ีการจองซ้ือหนวยลงทุนน้ันมีผลใหจํานวนหนวยลงทุนของกองทุนเกินจํานวนหนวยลงทุนท่ีไดรับอนุมัติจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะจัดสรรหนวยลงทุนโดยใชหลักการ “จองซื้อกอนไดกอน” ตามคําส่ังซ้ือท่ี สามารถเรียก
เก็บเงินได ในกรณีที่จองซื้อพรอมกัน และมีหนวยลงทุนไมเพียงพอตอการจัดสรร บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรหนวยลงทุน
ท่ีเหลืออยูใหผูจองซ้ือ ท่ีจองซ้ือพรอมกันน้ันตามสัดสวนจํานวนหนวยลงทุนท่ีผูจองซ้ือแตละรายจองซ้ือเขามา (Pro Rata) ท้ัง
น้ี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะจัดสรรหรือไมจัดสรรหนวยลงทุนแตบางสวนหรือท้ังหมดก็ไดโดยไมจําเปนตองแจงใหทราบ
ลวงหนา  
ในกรณีท่ีบริษัทจัดการไดพิจารณาแลวเห็นวาการจัดสรรหนวยลงทุนมีผลกระทบตอการลงทุนของกองทุน หรือตอผูถือหนวย
ลงทุน หรือตอช่ือเสียง หรือตอความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการสงวนสิทธิท่ีจะจัดสรรหรือไมจัด
สรรหนวยลงทุนแตบางสวนหรือท้ังหมดก็ได โดยไมจําเปนตองแจงใหผูจองซ้ือทราบลวงหนา  
 
13.7. การคืนเงินคาจองซ้ือหนวยลงทุน  
ในกรณีที่ผูจองซื้อหนวยลงทุนในการเสนอขายครั้งแรกไมไดรับการจัดสรรไมวาทั้งหมด หรือบางสวน และ/หรือในกรณีท่ี
บริษัทจัดการตองยุติโครงการจัดการเน่ืองจากไมสามารถจําหนายใหแกประชาชนไดถึง 35 ราย หรือในกรณีที่มีการจัดสรร
หนวยลงทุนใหแกบุคคลใด หรือกลุมบุคคลเดียวกันใดเกินกวา หน่ึงในสามของจํานวนหนวยลงทุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมด 
บริษัทจัดการจะแจงใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบภายใน 15 วันนับแตวันส้ินสุดระยะเวลาการเสนอขายหนวยลงทุน
ครั้งแรก และจะคืนเงินคาซื้อหนวยลงทุนสวนที่ไมไดรับการจัดสรรพรอมดอกเบี้ย (ถามี) ใหผูจองซ้ือตามวิธีการรับเงินคาขาย
คืนหนวยลงทุนท่ีผูจองซ้ือระบุไวในใบคําขอเปดบัญชีผูถือหนวยลงทุน ภายใน 1 เดือน นับแตวันส้ินสุดการเสนอขายหนวยลง
ทุนครั้งแรก หรือนับตั้งแตวันปดการเสนอขายแลวแตกรณี เวนแตบริษัทจัดการจะไดรับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.
ล.ต. ใหดําเนินการโครงการจัดการตอไปได หากบริษัทจัดการไมสามารถคืนเงินพรอมดอกเบี้ย (ถามี) อันเน่ืองจากความผิด
พลาดของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะชําระดอกเบ้ียในอัตราไมตํ่ากวารอยละเจ็ดคร่ึงตอป นับแตวันท่ีครบกําหนดเวลาดัง
กลาวขางตน ถึงวันท่ีบริษัทจัดการชําระเงินคาจองซ้ือคืนจนครบถวน 
 
13.8. เง่ือนไขการขายหนวยลงทุน  
ในการชําระคาซ้ือหนวยลงทุน หากมิใชกรณีท่ีผูจองซ้ือหนวยลงทุนขายคืนหนวยลงทุนของกองทุนเปดอ่ืนท่ีจัดต้ังโดยบริษัท
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จัดการเพ่ือจองซ้ือหนวยลงทุนของกองทุนน้ี ผูจองซ้ือจะตองชําระคาซ้ือหนวยลงทุนดวยเงินจนเต็มมูลคา จะหักกลบลบหน้ีกับ
บริษัทจัดการไมได  
 
การจองซ้ือหนวยลงทุนจะสมบูรณตอเม่ือบริษัทจัดการไดรับเงินคาซ้ือหนวยลงทุนเต็มจํานวนและไดทํารายการขายหนวยลง
ทุนแลว เพ่ือใหบริษัทจัดการจัดสรรหนวยลงทุนและผูจองซ้ือจะไมสามารถยกเลิกคําส่ังจองซ้ือหนวยลงทุนน้ันได เวนแตจะได
รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเปนกรณีพิเศษ  
 
อยางไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธการจองซ้ือตามคําส่ังจองซ้ือหนวยลงทุน ในกรณีท่ีบริษัทจัดการได
พิจารณาแลววาการจองซ้ือในกรณีดังกลาวมีผลกระทบตอการลงทุนของกองทุน หรือตอผูถือหนวยลงทุน หรือตอช่ือเสียง 
หรือตอความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ  
 
สิทธิของผูถือหนวยลงทุนจะเกิดข้ึนหลังจากนายทะเบียนหนวยลงทุนไดบันทึกขอมูลการจองซ้ือหนวยลงทุนของผูจองซ้ือ
หนวยลงทุนแลวเทาน้ัน  
บริษัทจัดการสงวนสิทธิท่ีจะกําหนด แกไข เปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติมเง่ือนไขในการส่ังซ้ือหนวยลงทุน โดยถือวาไดรับมติจาก 
ผูถือหนวยลงทุนแลว 

14. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายคร้ังแรก :  

ชองทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก :  

- บริษัทจัดการ 
- Internet 
- อ่ืนๆ 
- ผูสนับสนุนการขายหรื่อรับซื้อคืน 
- Tele-bank 
รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก :  

บริษัทจัดการจะเสนอขายหนวยลงทุนภายหลังการเสนอขายคร้ังแรก ทุกวันทําการ ท่ีเปนวันทําการปกติของบริษัทจัดการและ
กองทุนตางประเทศ ต้ังแตวันท่ีกําหนดในหนังสือช้ีชวนเปนตนไป ท่ีบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน ต้ังแต
เวลาเปดทําการ ของบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน ถึงเวลา 15.30 น.  
 
สําหรับการส่ังซ้ือหนวยลงทุน ท่ีบริษัทจัดการไดรับหลังเวลา15.30 น. ของวันทําการซ้ือขายใด บริษัทจัดการจะถือวาเปนคําส่ัง
ซ้ือหนวยลงทุนสําหรับวันทําการซ้ือขายถัดไป  
 
14.1. การขอรับหนังสือชี้ชวนและเอกสารการจองซื้อ  
ผูสนใจลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี้ชวนและเอกสารการจองซื้อไดที่บริษัทจัดการ หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ทุก
วัน ในระหวางเวลาทําการ  
 
14.2. วิธีการเปดบัญชีผูถือหนวยลงทุน  
ในกรณีที่ไมเคยมีบัญชีผูถือหนวยลงทุน ผูสนใจลงทุนตองเปดบัญชีดังกลาวกอน โดยกรอกรายละเอียดในใบคําขอเปดบัญชีผู
ถือหนวยลงทุนและเอกสารท่ีกําหนดอยางถูกตองและตามความเปนจริง พรอมแนบเอกสารหลักฐาน ตามท่ีบริษัทจัดการ
กําหนดในการเปดบัญชี ผูถือหนวยลงทุนซ่ึงลงนามรับรองสําเนาถูกตอง  
 
ผูส่ังซ้ือหรือผูถือหนวยลงทุนตองรับทราบและยินยอมท่ีจะปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีกําหนดใน ใบคําขอเปดบัญชีผูถือหนวยลงทุน
และใบคําขอเปล่ียนแปลงขอมูล รวมท้ังเง่ือนไขอ่ืน ๆ ท่ีบริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะกําหนดตอไปซ่ึงจะติดประกาศไวท่ี
บริษัทจัดการเพ่ือแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบ ท้ังน้ี กรณีบริษัทจัดการจะแกไขเปลี่ยนแปลงวิธีการเปดบัญชี บริษัทจัดการ
จะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนา โดยติดประกาศไวท่ีบริษัทจัดการ และสํานักงานของผูสนับสนุนการขาย หรือรับ ซ้ือ
คืน 
 
14.3. เอกสารหลักฐานในการขอเปดบัญชี  
14.3.1. กรณีบุคคลธรรมดา  
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรประจําตัวขาราช การ หรือสําเนาบัตรประจําตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือสําเนา
หนังสือเดินทางซ่ึงลงนามรับรองความถูกตอง  
 
14.3.2. กรณีนิติบุคคล  
(1) สําเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย  
(2) สําเนาหนังสือบริคณหสนธิ และขอบังคับ  
(3) ตัวอยางลายมือช่ือผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล และเง่ือนไขการลงนาม  
(4) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล  
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ท้ังน้ี เอกสารตาง ๆ ตองลงนามรับรองสําเนาถูกตอง  
 
14.4. วิธีการส่ังซ้ือหนวยลงทุนดวยตนเอง  
เม่ือผูส่ังซ้ือเปดบัญชีผูถือหนวยลงทุนแลว สามารถซ้ือหนวยลงทุนดวยตนเองไดท่ีบริษัทจัดการ หรือผูสนับสนุนการขายหรือ
รับซ้ือคืน ทุกวันทําการซ้ือขาย ตามราคาขายหนวยลงทุน ณ ส้ินวันทําการซ้ือขาย ซ่ึงคํานวณตามหัวขอ “วิธีการคํานวณ 
กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน และราคาหนวยลงทุน หลักเกณฑ และวิธี
ดําเนินการในกรณีท่ีมูลคาหนวยลงทุนไมถูกตอง” ไดที่บริษัทจัดการ หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน โดยกรอกราย
ละเอียดในใบคําส่ังซ้ือหนวยลงทุนพรอมชําระเงินคาส่ังซ้ือหนวยลงทุนใหครบถวน โดยผูส่ังซ้ือจะตองส่ังซ้ือหนวยลงทุนไมตํ่า
กวา 5,000 บาท  
 
ผูส่ังซ้ืออาจชําระคาส่ังซ้ือเปนเงินสด เช็ค ดราฟท หรือวิธีอ่ืนใด ท่ีสามารถเรียกเก็บเงินได ภายในเวลา 15.30 น.ของวันทําการ
ซ้ือขายหนวยลงทุน โดยขีดครอมเฉพาะส่ังจาย “บัญชีจองซ้ือหนวยลงทุนของ บลจ. แอสเซท พลัส จํากัด” ซ่ึงเปนบัญชี
กระแสรายวัน  
ท่ีเปดไวกับธนาคารดังตอไปน้ี ซ่ึงดอกเบ้ียรับหรือผลประโยชนใดๆ ท่ีไดรับจากบัญชีจองซ้ือหนวยลงทุนขางตน บริษัทจัดการ
จะดําเนินการใหเปนผลประโยชนตอกองทุน 
• ธนาคารกสิกรไทย สาขาราษฎรบูรณะ 
• ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาพระรามที่ 3 
• ธนาคารกรุงเทพ สาขาสาทร 
• ธนาคารไทยพาณิชย สาขาถนนวิทยุ 
บริษัทจัดการสงวนสิทธิท่ีจะเปล่ียนแปลงเพ่ิมเติมบัญชีดังกลาว โดยไมถือเปนการแกไขเพ่ิมเติมโครงการ โดยจะติดประกาศไว
ที่ที่ทําการของบริษัทจัดการและผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 
 
ท้ังน้ี การส่ังซ้ือหนวยลงทุนหลังเวลาท่ีกําหนด หรือ ในกรณีท่ีบริษัทจัดการไมไดรับคําาส่ังซ้ือหนวยลงทุนภายในเวลาท่ีกําหนด 
ใหถือเปนการส่ังซ้ือหนวยลงทุนในวันทําการซ้ือขายถัดไป ตามราคาขายหนวยลงทุนท่ีคํานวณได ณ ส้ินวันทําการซ้ือขายถัด
ไป  
 
14.5 วิธีการซ้ือหนวยลงทุนทางโทรสาร  
ผูถือหนวยลงทุนควรศึกษาหนังสือช้ีชวนกอนทําการส่ังซ้ือทางโทรสาร โดยสามารถขอรับขอมูลและหนังสือช้ีชวนไดท่ีบริษัท
จัดการ หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 
ผูถือหนวยลงทุนท่ีเปดบัญชีผูถือหนวยลงทุนแลวสามารถสงคําส่ังซ้ือหนวยลงทุนและเอกสารหลักฐานของผูถือหนวยลงทุน
พรอมรับรองสําเนาถูกตองใหแกบริษัทจัดการโดยทางโทรสารไดทุกวันทําการซื้อขาย โดยผูถือหนวยลงทุนตกลงสงตนฉบับ
เอกสารท้ังหมดใหแกบริษัทจัดการภายใน 7 วัน นับจากวันท่ีมีการสงคําส่ังซ้ือทางโทรสาร  
หากปรากฏวาขอมูลตามโทรสารกับเอกสารตนฉบับไมตรงกันหรือบริษัทจัดการไมไดรับเอกสารตนฉบับ และไดดําเนินการตาม
โทรสารแลว บริษัทจะถือวาผูถือหนวยลงทุนเห็นชอบใหบริษัทจัดการดําเนินการตามโทรสารน้ันแลว  
 
ผูถือหนวยลงทุนสามารถชําระเงินคาซ้ือหนวยลงทุนเปนเช็ค ดราฟท ท่ีสามารถเรียกเก็บเงินไดในเขตหักบัญชีเดียวกัน ภายใน
วันเดียวกันกับวันท่ีส่ังซ้ือเทาน้ัน โดยขีดครอมเฉพาะส่ังจาย ” บัญชีจองซ้ือหนวยลงทุนของ บลจ.แอสเซท พลัส จํากัด”  
ซ่ึงเปนบัญชีกระแสรายวัน ท่ีเปดไวกับธนาคารดังตอไปน้ี ซ่ึงดอกเบ้ียรับหรือผลประโยชนใดๆ ท่ีไดรับจากบัญชีจองซ้ือหนวย
ลงทุนขางตน บริษัทจัดการจะดําเนินการใหเปนผลประโยชนตอกองทุน 
• ธนาคารกสิกรไทย สาขาราษฎรบูรณะ 
• ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาพระรามที่ 3 
• ธนาคารกรุงเทพ สาขาสาทร 
 
• ธนาคารไทยพาณิชย สาขาถนนวิทยุ 
บริษัทจัดการสงวนสิทธิท่ีจะเปล่ียนแปลงเพ่ิมเติมบัญชีดังกลาว โดยไมถือเปนการแกไขเพ่ิมเติมโครงการ โดยจะติดประกาศไว
ที่ที่ทําการของบริษัทจัดการและผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 
 
14.6 วิธีการซ้ือหนวยลงทุนผานบริการซ้ือขายหนวยทางโทรศัพท  
บริษัทจัดการอาจรับคําส่ังซ้ือหนวยลงทุน ผานบริการซ้ือขายหนวยลงทุนทางโทรศัพทได โดยผูถือหนวยลงทุนจะตองลงนาม
ในคําขอใชบริการซื้อขายหนวยลงทุนผานสื่ออิเล็กทรอนิกส และปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีบริษัทจัดการกําหนดไวในคําขอใช
บริการดังกลาว โดยรายละเอียดดังกลาวท่ีบริษัทจัดการกําหนดข้ึนน้ัน จะตองไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต.  
 
กรณีมีเหตุขัดของของระบบอิเล็กทรอนิกส จนเปนเหตุใหบริษัทจัดการไมไดรับเงินคาซ้ือหนวยลงทุนดังกลาว ใหถือวายังไมมี
การทํารายการส่ังซ้ือหนวยลงทุนผานบริการซ้ือขายหนวยลงทุนทางโทรศัพท  
 
เม่ือผูถือหนวยลงทุนตกลงใชบริการซ้ือขายหนวยลงทุนทางโทรศัพท บริษัทจัดการถือวาผูถือหนวยลงทุนยอมรับและผูกพัน
ตามเงื่อนไขและวิธีการที่กําหนดไวในคําขอใชบริการ และ/หรือที่จะมีการแกไขเพิ่มเติมในอนาคต ซึ่งรวมถึงการยอมรับความ
เส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนจากความขัดของของระบบ  
บริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบโดยประกาศหนังสือพิมพรายวันอยางนอย 1 ฉบับและแจงใหสํานักงาน ก.ล.ต. 
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ทราบลวงหนาไมนอยกวา 15 วัน กอนจะเร่ิมรับคําส่ังซ้ือหนวยลงทุนทางโทรศัพท  
 
14.7 วิธีการซ้ือหนวยลงทุนทางระบบอินเทอรเนต (Internet)  
บริษัทจัดการอาจรับคําส่ังซ้ือหนวยลงทุนทางอินเทอรเนต โดยผูถือหนวยลงทุนจะตองลงนามในคําขอใชบริการซ้ือขายหนวย
ลงทุนผานส่ืออิเล็กทรอนิกส และปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีบริษัทจัดการกําหนดไวในคําขอใชบริการดังกลาว โดยรายละเอียดดัง
กลาวท่ีบริษัทจัดการกําหนดข้ึนน้ัน จะตองไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
 
การส่ังซ้ือหนวยลงทุนทางอินเทอรเนตจะสมบูรณตอเม่ือผูส่ังซ้ือไดทํารายการส่ังซ้ือและบริษัทจัดการไดรับเงินคาซ้ือหนวยลง
ทุนเรียบรอยแลว และบริษัทจัดการสามารถจัดสรรหนวยลงทุน โดยผูถือหนวยลงทุนจะไมสามารถยกเลิกคําสั่งนั้นได เวนแต
จะไดรับอนุญาตจากบริษัทจัดการเปนกรณีพิเศษ  
 
กรณีมีเหตุขัดของของระบบอิเล็กทรอนิกส จนเปนเหตุใหบริษัทจัดการไมไดรับเงินคาซ้ือหนวยลงทุนดังกลาว ใหถือวายัง ไมมี
การทํารายการส่ังซ้ือหนวยลงทุนทางอินเทอรเนต  
 
เม่ือผูถือหนวยลงทุนตกลงใชบริการซ้ือขายหนวยลงทุนทางอินเทอรเนต บริษัทจัดการถือวาผูถือหนวยลงทุนยอมรับและ
ผูกพันตามเงื่อนไขและวิธีการที่กําหนดไวในคําขอใชบริการ และ/หรือที่จะมีการแกไขเพิ่มเติมในอนาคต ซึ่งรวมถึงการยอมรับ
ความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนจากความขัดของของระบบ  
บริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบโดยประกาศหนังสือพิมพรายวันอยางนอย 1 ฉบับและแจงใหสํานักงาน ก.ล.ต. 
ทราบลวงหนาไมนอยกวา 15 วัน กอนจะเร่ิมรับคําส่ังซ้ือหนวยลงทุนทางอินเทอรเนต  
 
14.8 การจัดสรรหนวยลงทุนใหแกผูซ้ือหนวยลงทุน  
บริษัทจัดการจะจัดสรรหนวยลงทุนใหแกผูส่ังซ้ือโดยคํานวณจากจํานวนเงินท่ีไดรับชําระหารดวยราคาขายหนวยลงทุน ณ ส้ิน
วันทําการขาย โดยจํานวนหนวยลงทุนท่ีไดรับจัดสรรจะคํานวณตามหลักสากลเปนตัวเลขทศนิยม 5 ตําแหนง แตใชทศนิยม 4 
ตําแหนงโดยตัดทศนิยมตําแหนงท่ี 5 ท้ิง  
 
ในกรณีท่ีจํานวนเงินท่ีระบุในใบคําส่ังซ้ือหนวยลงทุนไมตรงกับจํานวนเงินท่ีบริษัทจัดการไดรับชําระ บริษัทจัดการจะจัดสรร
หนวยลงทุนใหตามจํานวนเงินท่ีไดรับชําระเปนเกณฑ  
 
ในกรณีท่ีการส่ังซ้ือหนวยลงทุนน้ันมีผลทําใหจํานวนหนวยลงทุนของกองทุนเกินจํานวนหนวยลงทุนท่ีไดรับอนุมัติจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะจัดสรรหนวยลงทุนโดยใชหลักการ “สั่งซื้อกอนไดกอน” ตามคําส่ังซ้ือท่ีสามารถเรียก
เก็บเงินได ในกรณีที่สั่งซื้อพรอมกันและมีหนวยลงทุนไมเพียงพอตอการจัดสรร บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรหนวยลงทุนที่
เหลืออยูใหผูส่ังซ้ือท่ีส่ังซ้ือพรอมกันน้ันตามสัดสวนจํานวนหนวยลงทุนท่ีผูส่ังซ้ือแตละรายส่ังซ้ือเขามา (Pro Rata) ท้ังน้ี 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะจัดสรรหรือไมจัดสรรหนวยลงทุนแตบางสวนหรือท้ังหมดก็ได โดยไมจําเปนตองแจงใหทราบ
ลวงหนา  
 
ในกรณีท่ีบริษัทจัดการไดพิจารณาแลวเห็นวาการจัดสรรหนวยลงทุนมีผลกระทบตอการลงทุนของกองทุน หรือตอผูถือหนวย
ลงทุน หรือตอช่ือเสียง หรือตอความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ บริษัทจัดสงวนสิทธิท่ีจะจัดสรรหรือไมจัดสรร
หนวยลงทุนแตบางสวนหรือท้ังหมดก็ได โดยไมจําเปนตองแจงใหผูส่ังซ้ือทราบลวงหนา  

ขอกําหนดและขอจํากัดในการจัดสรรหนวยลงทุน 

บริษัทจัดการสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธคําส่ังซ้ือ และ/หรือการจัดสรรหนวยลงทุนท่ีจะทําใหการถือหนวยลงทุนเกินขอจํากัดการถือ
หนวยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวยหลักเกณฑเก่ียวกับขอจํากัดการถือหนวยลงทุนในกองทุนรวม
และหนาท่ีของบริษัทจัดการ 

14.9 การคืนเงินคาส่ังซ้ือหนวยลงทุน  
ในกรณีท่ีผูส่ังซ้ือหนวยลงทุนและจํานวนหนวยลงทุนท่ีผูส่ังซ้ือรวมกันเกินจํานวนหนวยลงทุนท่ีบริษัทจัดการจดทะเบียนกับ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ไว บริษัทจัดการจะจัดสรรหนวยลงทุนตามหลักการสั่งซื้อกอนไดกอน และหากมีการสั่งซื้อ
พรอมกัน และมีหนวยลงทุนไมเพียงพอตอการจัดสรร บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรหนวยลงทุนท่ีเหลืออยูใหผูส่ังซ้ือท่ีส่ัง
ซ้ือพรอมกันน้ันตามสัดสวนจํานวนหนวยลงทุนท่ีผูส่ังซ้ือแตละรายส่ังซ้ือเขามา (Pro Rata) ท้ังน้ี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ี
จะจัดสรรหรือไมจัดสรรหนวยลงทุนแตบางสวนหรือท้ังหมดก็ไดโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา และบริษัทจัดการจะคืน เงิน
คาสั่งซื้อหนวยลงทุนที่ไมไดรับการจัดสรรพรอมดอกเบี้ย (ถามี) ใหผูส่ังซ้ือตามวิธีการรับเงินคาขายคืนหนวยลงทุนท่ีผูส่ังซ้ือ
ระบุไวในใบคําขอเปดบัญชีผูถือหนวยลงทุน ภายใน 5 วันทําการนับต้ังแตวันท่ีส่ังซ้ือหนวยลงทุน  
 
14.10 เง่ือนไขการขายหนวยลงทุน  
ในการชําระคาซ้ือหนวยลงทุน หากมิใชกรณีท่ีผูส่ังซ้ือหนวยลงทุนขายคืนหนวยลงทุนของกองทุนเปดอ่ืนท่ีจัดต้ังโดยบริษัท
จัดการเพ่ือส่ังซ้ือหนวยลงทุนของกองทุนน้ี ผูส่ังซ้ือหนวยลงทุนจะตองชําระคาซ้ือหนวยลงทุนดวยเงินจนเต็มมูลคา จะหักกลบ
ลบหน้ีกับบริษัทจัดการไมได  
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การส่ังซ้ือหนวยลงทุนจะสมบูรณตอเม่ือบริษัทจัดการไดรับเงินคาส่ังซ้ือหนวยลงทุนครบถวนและไดทํารายการขายหนวยลงทุน
แลว เพ่ือใหบริษัทจัดการจัดสรรหนวยลงทุน และผูส่ังซ้ือจะไมสามารถยกเลิกคําส่ังซ้ือหนวยลงทุนได เวนแตจะไดรับอนุญาต
จากบริษัทจัดการเปนกรณีพิเศษ  
 
สิทธิของผูถือหนวยลงทุนจะเกิดข้ึนหลังจากนายทะเบียนหนวยลงทุนไดบันทึกขอมูลการส่ังซ้ือหนวยลงทุนของผูส่ังซ้ือหนวย
ลงทุน ในทะเบียนผูถือหนวยลงทุนแลวเทาน้ัน อยางไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธการส่ังซ้ือตามคําส่ังซ้ือ
หนวยลงทุน ในกรณีท่ีบริษัทจัดการไดพิจารณาแลวเห็นวาการส่ังซ้ือในกรณีดังกลาวมีผลกระทบตอการลงทุนของกองทุน หรือ
ตอผูถือหนวยลงทุน หรือตอช่ือเสียง หรือตอความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ  
 
บริษัทจัดการสงวนสิทธิท่ีจะเพ่ิมวิธีการใหบริการการซ้ือขายหนวยลงทุนในอนาคต โดยไมถือเปนการแกไขเพิ่มเติมโครงการ
ท้ังน้ี บริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนา โดยการประกาศในหนังสือพิมพรายวัน 

15. การออกและสงมอบเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุน :  

15.1. รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุน :  

- หนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุน 
- ใบหนวยลงทุน 

15.2. เงื่อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุนและระยะเวลาการสงมอบ :  

15.2.1. เม่ือบริษัทจัดการไดรับใบคําขอเปดบัญชี และใบคําส่ังซ้ือหนวยลงทุนของกองทุนพรอมเอกสารหลักฐานประกอบตาม
ท่ีกําหนดแลว บริษัทจัดการจะสงมอบสําเนาใบคําขอเปดบัญชี และหรือสําเนาใบคําส่ังซ้ือหนวยลงทุนใหแกผูซ้ือหนวยลงทุน
หรือผูถือหนวยลงทุนไวเปนหลักฐานในการเปดบัญชี และการซ้ือหนวยลงทุน  
 
15.2.2. บริษัทจัดการจะดําเนินการใหนายทะเบียนหนวยลงทุนบันทึกรายละเอียดของผูเปดบัญชีในทะเบียนผูถือหนวยลงทุน
ตามรายละเอียดในคําขอเปดบัญชี  
 
15.2.3. นายทะเบียนจะจดแจงช่ือผูจองซ้ือหรือผูส่ังซ้ือหนวยลงทุนในทะเบียนผูถือหนวยลงทุนตอเม่ือบริษัทจัดการไดรับชําระ
คาซ้ือหนวยลงทุนแลว และผูจองซ้ือหรือผูส่ังซ้ือหนวยลงทุนน้ันไดรับการจัดสรรหนวยลงทุนจากบริษัทจัดการเรียบรอยแลว 
และในกรณีท่ีผูถือหนวยลงทุนส่ังขายคืนหนวยลงทุน นายทะเบียนจะบันทึกการรับซ้ือคืนหนวยลงทุน ตอเม่ือนายทะเบียนได
ทําการจัดสรรเงินคารับซ้ือคืนหนวยลงทุนแลว  
 
15.2.4. บริษัทจัดการโดยนายทะเบียนจะออกหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุนใหผูถือหนวยลงทุนหรือผูลงทุนทุกคร้ังท่ี มี
การขายหรือรับซ้ือคืนหนวยลงทุนใหผูลงทุนหรือผูถือหนวยลงทุน ในกรณีท่ีเปนการขายหนวยลงทุนในการเสนอขาย คร้ังแรก 
บริษัทจัดการโดยนายทะเบียนจะดําเนินการสงมอบหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุนใหแกผูจองซ้ือ ภายใน 15 วันทําการ นับ
จากวันสิ้นสุดระยะเวลาเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรก และในกรณีที่บริษัทจัดการขาย หรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนภายหลังระยะ
เวลาเสนอขายคร้ังแรก บริษัทจัดการโดยนายทะเบียนจะดําเนินการจัดสงหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุนแกผูถือหนวยลงทุน
ภายใน 5 วันทําการนับจากวันทําการขายหรือรับซ้ือคืนหนวยลงทุน  
 
15.2.5 บริษัทจัดการจะออกและจัดสงใบยืนยันการถือหนวยลงทุน อยางนอยทุกรอบระยะเวลา 6 เดือน ณ วันทําการสุดทาย
ของเดือนมิถุนายนและธันวาคม ใหกับผูถือหนวยลงทุนทุกราย ภายใน 15 วันนับจากวันดังกลาว เพ่ือใหผูถือหนวยลงทุนตรวจ
สอบความถูกตองของจํานวนหนวยลงทุนและมูลคาหนวยลงทุนท่ีไดทําการซ้ือขายหนวยลงทุน  
 
15.2.6. บริษัทจัดการจะถือวาขอมูลในทะเบียนผูถือหนวยลงทุนเปนขอมูลท่ีถูกตองท่ีสุด ดังน้ัน หากปรากฏขอผิดพลาด ใด ๆ 
ในหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุน หรือรายงานการถือหนวยลงทุน ผูถือหนวยลงทุนตองทําการทักทวงขอผิดพลาดภายใน 7
วันทําการนับต้ังแตวันท่ีไดรับหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุน มิฉะน้ัน บริษัทจัดการจะถือวาขอมูลดังกลาวถูกตอง  
 
15.2.7 บริษัทจัดการจะดําเนินการออกใบหนวยลงทุน ใหกับผูถือหนวยลงทุนเฉพาะในกรณีท่ีผูถือหนวยลงทุนรองขอใหบริษัท
จัดการออกใบหนวยลงทุน เพ่ือนําไปใชเปนหลักประกันในการขอสินเช่ือจากสถาบันการเงิน หรือกรณีพิเศษอ่ืนๆ ท้ังน้ี ในการ
ออกใบหนวยลงทุนทุกกรณีจะกระทําเม่ือบริษัทจัดการเห็นสมควรเทาน้ัน โดยมีข้ันตอนดังน้ี  
1. ผูถือหนวยลงทุนกรอกใบคําขอใหออกใบหนวยลงทุน ซ่ึงขอรับไดจากนายทะเบียนหนวยลงทุน  
2.ยื่นใบคําขอใหออกใบหนวยลงทุน พรอมชําระคาธรรมเนียมในการออกใบหนวยลงทุนแกนายทะเบียนหนวยลงทุน  
3.นายทะเบียนโดยไดรับมอบหมายจากบริษัทจัดการจะดําเนินการออกใบหนวยลงทุนใหกับผูถือหนวยลงทุนตามจํานวนหนวย
ลงทุนท่ีผูถือหนวยลงทุนกรอกในใบคําขอสําหรับกรณีท่ีผูถือหนวยลงทุนกรอกจํานวนหนวยลงทุนในใบคําขอมากกวาจํานวน
หนวยลงทุนท่ีปรากฏอยูในรายการท่ีบันทึกโดยนายทะเบียนหนวยลงทุน บริษัทจัดการจะถือวาผูถือหนวยลงทุนประสงคจะให
ออกใบหนวยลงทุนสําหรับหนวยลงทุนจํานวนเทาท่ีปรากฎอยูในรายการท่ีบันทึกโดยนายทะเบียนหนวยลงทุน  
4. ใบหนวยลงทุนท่ีบริษัทจัดการออกใหผูถือหนวยลงทุนจะมีขอความตามท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกําหนด ซ่ึงจะระบุ
ชื่อผูถือหนวยลงทุน และมีลายมือชื่อกรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทจัดการและประทับตราสําคัญ หรือลายมือชื่อนาย
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ทะเบียนหนวยลงทุน หรือใชเคร่ืองจักรประทับ หรือโดยวิธีอ่ืนใดตามท่ีกฎหมาย ก.ล.ต.จะอนุญาตใหทําไดจึงจะถือวาใบหนวย
ลงทุนถูกตองและมีผลสมบูรณตามกฎหมาย 

16. การรับซื้อคืนหนวยลงทุน :  

16.1. ชองทางการรับซื้อคืนหนวยลงทุน :  

- บริษัทจัดการ 
- Internet 
- อ่ืนๆ 
- ผูสนับสนุนการขายหรื่อรับซื้อคืน 
- Tele-bank 

รายละเอียดชองทางการรับซื้อคืนหนวยลงทุนเพิ่มเติม :  

16.2. วิธีการรับซื้อคืนหนวยลงทุน :  

- รับซื้อคืนหนวยลงทุนแบบปกติ 

รายละเอียดวิธีการรับซื้อคืนหนวยลงทุนเพิ่มเติม :  

บริษัทจัดการจะรับซ้ือคืนหนวยลงทุน ทุกวันทําการ ท่ีเปนวันทําการปกติของบริษัทจัดการและกองทุนตางประเทศ ต้ังแตเวลา
เปดทําการของบริษัทจัดการ หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน ถึงเวลา 15.30 โดยบริษัทจัดการจะกําหนดวันทําการซ้ือ
ขายภายหลังการเสนอขายคร้ังแรกไวในหนังสือช้ีชวน  
 
สําหรับการส่ังขายคืนหนวยลงทุนท่ีบริษัทจัดการไดรับหลังเวลา 15.30 บริษัทจัดการจะถือวาเปนคําส่ังขายคืนหนวยลงทุน
สําหรับวันทําการซ้ือขายถัดไป โดยบริษัทจัดการจะทําการรับซ้ือคืนหนวยลงทุน ตามราคารับซ้ือคืนหนวยลงทุน ณ ส้ินวันทํา
การซ้ือขาย ซ่ึงคํานวณตามหัวขอ “วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวย
ลงทุน และราคาหนวยลงทุน หลักเกณฑและวิธีการดําเนินการในกรณีท่ีมูลคาหนวยลงทุนไมถูกตอง”  
 
16.2.1 การรับซ้ือคืนหนวยลงทุนเม่ือผูถือหนวยลงทุนส่ังขายคืนดวยตนเอง  
ผูถือหนวยลงทุนสามารถขายคืนหนวยลงทุนดวยตนเองไดท่ีบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน ทุกวันทําการ
ซื้อขาย โดยกรอกใบคําสั่งขายคืนหนวยลงทุน ระบุรายละเอียดใหครบถวนและยื่นตอบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขาย
หรือรับซ้ือคืน ต้ังแตเวลาเปดทําการของบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน ถึงเวลา 15.30 น.  
 
ท้ังน้ี ผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนจะตองแจงใหบริษัทจัดการทราบโดยทันที ในกรณีท่ีมีผูถือหนวยลงทุนส่ังขายคืนหนวย
ลงทุนเปนมูลคาต้ังแต 10 ลานบาทข้ึนไป 
 
16.2.2 วิธีการรับซ้ือคืนหนวยลงทุนทางโทรสาร 
ผูถือหนวยลงทุนสามารถสงคําส่ังขายคืนหนวยลงทุนและเอกสารหลักฐานของผูถือหนวยลงทุนพรอมรับรองสําเนาถูกตองให
แกบริษัทจัดการโดยทางโทรสารได ต้ังแตเวลาเปดทําการของบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน ถึงเวลา 
15.30 น. โดยผูถือหนวยลงทุนตกลงสงตนฉบับเอกสารท้ังหมดใหแกบริษัทจัดการภายใน 7 วัน นับจากวันท่ีมีการสงคําส่ังขาย
คืนทางโทรสาร  
 
กรณีมีเหตุมีเหตุขัดของทางอิเล็กทรอนิกส จนเปนเหตุใหบริษัทจัดการไมไดรับคําส่ังขายคืนหนวยลงทุนดังกลาว ใหถือวายัง
ไมมีการส่ังขายคืนหนวยลงทุนทางโทรสาร 
หากปรากฏวาขอมูลตามโทรสารกับเอกสารตนฉบับไมตรงกันหรือบริษัทจัดการไมไดรับเอกสารตนฉบับ และไดดําเนินการตาม
โทรสารแลว บริษัทจะถือวาผูถือหนวยลงทุนเห็นชอบใหบริษัทจัดการดําเนินการตามโทรสารน้ันแลว  
 
16.2.3 วิธีการรับซ้ือคืนหนวยลงทุนผานบริการซ้ือขายหนวยลงทุนทางโทรศัพท 
บริษัทจัดการอาจรับคําส่ังขายคืนหนวยลงทุนผานบริการซ้ือขายหนวยลงทุนทางโทรศัพท โดยเปนไปตามหลักเกณฑ เง่ือนไข 
และวิธีการท่ีบริษัทจัดการกําหนด ซ่ึงไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน 
 
บริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบโดยประกาศหนังสือพิมพรายวันอยางนอย 1 ฉบับและแจงใหสํานักงาน ก.ล.ต. 
ทราบลวงหนาไมนอยกวา 15 วัน กอนจะเร่ิมรับคําส่ังขายคืนหนวยลงทุนทางโทรศัพท 
 
16.2.4 วิธีการรับซ้ือคืนหนวยลงทุนทางอินเทอรเน็ต (Internet) 
บริษัทจัดการอาจรับคําส่ังขายคืนหนวยลงทุนทางอินเทอรเนต โดยเปนไปตามหลักเกณฑ เง่ือนไข และวิธีการท่ีบริษัทจัดการ
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กําหนด ซ่ึงไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน 
 
บริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบโดยประกาศหนังสือพิมพรายวันอยางนอย 1 ฉบับและแจงใหสํานักงาน ก.ล.ต. 
ทราบลวงหนาไมนอยกวา 15 วัน กอนจะเร่ิมรับคําส่ังขายคืนหนวยลงทุนทางอินเทอรเนต 
 
16.2.5 เง่ือนไขในการรับซ้ือคืนหนวยลงทุน  
บริษัทจัดการจะเปดรับคําส่ังขายคืนหนวยลงทุน ทุกวันทําการซ้ือขาย 
การสั่งขายคืนหนวยลงทุนจะสมบูรณตอเมื่อบริษัทจัดการ หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนไดรับคําสั่งขายคืนหนวยลงทุน
จากผูถือหนวยลงทุน และไดทํารายการรับซ้ือคืนหนวยลงทุนแลว  
 
ผูสั่งขายคืนไมสามารถยกเลิกคําสั่งขายคืนได เวนแตจะไดรับอนุญาตจากบริษัทจัดการเปนกรณีพิเศษหรือเปนกรณีที่บริษัท
จัดการอยูในระหวางการดําเนินการตามขอ "การเล่ือนกําหนดการชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนคืนแกผูถือหนวยลงทุน"  
 
อน่ึง ในกรณีท่ีบัญชีของผูถือหนวยลงทุนไมมีมูลคาคงเหลือในบัญชี และบัญชีน้ันไมมีการติดตอขอใชบริการเปนเวลานาน
ติดตอกันเกิน 1 ป บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปดบัญชีดังกลาว โดยไมตองแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนา  
 
บริษัทจัดการสงวนสิทธิท่ีจะเพ่ิมวิธีการใหบริการการซ้ือขายหนวยลงทุนในอนาคต โดยไมถือเปนการแกไขเพิ่มเติมโครงการ
ท้ังน้ี บริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนา โดยการประกาศในหนังสือพิมพรายวัน 
 
16.2.6 การจัดสรรเงินใหแกผูส่ังขายคืนหนวยลงทุน  
ยกเวนในกรณีตามขอ "การเล่ือนกําหนดการชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนคืนแกผูถือหนวยลงทุน" หรือ "การไมขายหรือไม
รับซ้ือคืนหนวยลงทุนตามคําส่ังซ้ือหรือคําส่ังขายคืนหนวยลงทุน" หรือ "การหยุดรับซ้ือคืนหนวยลงทุน" บริษัทจัดการจะจัดสรร
เงินใหแกผูส่ังขายคืน โดยคํานวณราคารับซ้ือคืนหนวยลงทุน ณ ส้ินวันท่ีบริษัทจัดการรับซ้ือคืนหนวยลงทุน  
 
ในกรณีท่ีผูส่ังขายคืนเปนจํานวนหนวยลงทุน บริษัทจัดการจะคํานวณจํานวนเงินท่ีส่ังขายคืน โดยคูณจํานวนหนวยลงทุนดวย
ราคารับซ้ือคืนหนวยลงทุนท่ีคํานวณได ณ ส้ินวันทําการรับซ้ือคืนน้ัน  
 
ในกรณีท่ีผูส่ังขายคืนเปนจํานวนเงิน บริษัทจัดการจะคํานวณจํานวนหนวยลงทุนท่ีส่ังขายคืนดวย ราคารับซ้ือคืนหนวยลงทุนท่ี
คํานวณได ณ วันทําการรับซ้ือคืนน้ัน ท้ังน้ี จํานวนหนวยลงทุนท่ีคํานวณไดจะเปนตัวเลขทศนิยม 4 ตําแหนง โดยตัดทศนิยม
ตําแหนงท่ี 5 ท้ิง  
 
การขายคืนหนวยลงทุนจะสมบูรณตอเม่ือบริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนไดตรวจสอบแลววาผูส่ังขายคืนมีจํานวนหนวยลงทุน 
ตามทะเบียนผูถือหนวยลงทุนเพียงพอกับจํานวนหนวยลงทุนท่ีส่ังขายคืน  
 
ในกรณีท่ีจํานวนหนวยลงทุนท่ีผูถือหนวยลงทุนส่ังขายคืนเกินกวาจํานวนหนวยลงทุนท้ังหมดท่ีผูถือหนวยลงทุนมีอยูตาม
ทะเบียน ผูถือหนวยลงทุน บริษัทจัดการจะถือวาผูถือหนวยลงทุนประสงคจะขายคืนหนวยลงทุนท้ังหมดเทาท่ีปรากฏอยูตาม
ทะเบียนผูถือหนวยลงทุน  
 
บริษัทจัดการจะจัดสรรเงินใหแกผูส่ังขายคืนตามการส่ังขายคืนหนวยลงทุนท่ีสมบูรณ ซ่ึงเปนไปตามเง่ือนไขขางตน เทาท่ี
บริษัทจัดการสามารถรับซ้ือคืนไดจากจํานวนเงินสดของกองทุน  
 
บริษัทจัดการจะยกเลิกจํานวนหนวยลงทุนท่ีรับซ้ือคืนในทะเบียนหนวยลงทุนในวันทําการถัดจากวันทําการรับซ้ือคืนหนวยลง
ทุนจํานวนน้ัน  
 
16.2.7 การชําระเงินคารับซ้ือคืนหนวยลงทุน  
บริษัทจัดการจะชําระเงินคารับซ้ือคืนหนวยลงทุนใหแกผูขายคืนหนวยลงทุนภายใน 5 วันทําการ นับแตวันท่ีคํานวณมูลคา
ทรัพยสินสุทธิของวันทําการซ้ือขายหนวยลงทุนของกองทุน ในการชําระเงินคืนใหแกผูถือหนวยลงทุน บริษัทจัดการจะชําระ
เงินคารับซ้ือคืนหนวยลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทุนตามวิธีการท่ีผูถือหนวยลงทุนระบุไวในใบคําขอเปดบัญชีผูถือหนวยลงทุน 
หรือใบคําส่ังขายคืนหนวยลงทุน 

16.3. ระยะเวลาในการรับซื้อคืน :  

รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื้อคืนเพิ่มเติม :  

บริษัทจัดการจะรับซ้ือคืนหนวยลงทุน ทุกวันทําการ ท่ีเปนวันทําการปกติของบริษัทจัดการและกองทุนตางประเทศ  

16.4. การขายคืนหนวยลงทุน : ผูถือหนวยลงทุน  

รายละเอียดการขายคืนหนวยลงทุนเพิ่มเติม :  
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รายละเอียดการรับซื้อคืนหนวยลงทุนเพิ่มเติม :  

17. การสับเปลี่ยนหนวยลงทุน :  

ชองทางการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน :  

- บริษัทจัดการ 
- ผูสนับสนุนการขายหรื่อรับซื้อคืน 

รายละเอียดการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเพิ่มเติม :  

ผูถือหนวยลงทุนสามารถสับเปล่ียนหนวยลงทุนระหวางกองทุนเปดแอสเซทพลัสออยล กับกองทุนเปดอ่ืนท่ีบริษัทจัดการ
กําหนดใหสามารถสับเปล่ียนหนวยลงทุนได  
 
การสับเปล่ียนหนวยลงทุนดังกลาวหมายถึง การขายคืนหนวยลงทุนของกองทุนหน่ึง (กองทุนตนทาง) เพ่ือซ้ือหนวยลงทุนของ
อีกกองทุนหน่ึง (กองทุนปลายทาง) โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการนําเงินคาขายคืนหนวยลงทุนจาก กองทุนตนทาง ซ่ึงไดหัก
คาธรรมเนียมการรับซื้อคืนหนวยลงทุน (ถามี) เพ่ือไปชําระคาซ้ือหนวยลงทุนกองทุนปลายทาง ในกรณีท่ีกองทุนตนทางใดมี
การคิดคาธรรมเนียมการรับซ้ือคืนหนวยลงทุนตามระยะเวลาการถือหนวยลงทุน การคํานวณหนวยลงทุนท่ีจะขายคืนจากกอง
ทุนตนทาง จะใชเกณฑการคํานวณโดยระบบ “เขากอน ออกกอน (FIFO)”  
 
ท้ังน้ี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะหยุดรับคําส่ังสับเปล่ียนหนวยลงทุนเปนการช่ัวคราวหรือถาวรในกรณีท่ีบริษัทจัดการเห็นวา 
การรับคําส่ังดังกลาวไมเปนประโยชนสูงสุดหรืออาจมีผลกระทบในทางลบตอกองทุน และ/หรือผูถือหนวยลงทุน โดยบริษัท
จัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนาอยางนอย 3 วัน โดยติดประกาศดังกลาวไวท่ีบริษัทจัดการ สํานักงานและสาขา
ของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน  
 
17.1 วันและเวลาในการสับเปล่ียนหนวยลงทุน  
ผูถือหนวยลงทุนสามารถส่ังสับเปล่ียนหนวยลงทุนไดท่ีบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนได ตามกําหนดเวลา
การรับคําส่ังซ้ือขายหนวยลงทุน ท่ีกําหนดไวในขอ 13 -14 และ ขอ 16  
 
17.2 คาธรรมเนียมการสับเปล่ียนหนวยลงทุน : ไมมี 
แตจะเรียกเก็บคาใชจายในการซื้อขายหลักทรัพย (Transaction Fee) ตามขอ 23.1 
 
17.3 ราคาขายและราคารับซ้ือคืนหนวยลงทุนกรณีสับเปล่ียนหนวยลงทุน  
(1) ในกรณีท่ีเปนกองทุนตนทาง ใหใชราคารับซ้ือคืนท่ีคํานวณไดเม่ือส้ินวันทําการสับเปล่ียนหนวยลงทุนเปนเกณฑในการ
คํานวณจํานวนเงินท่ีจะสับเปล่ียน  
(2) ในกรณีท่ีเปนกองทุนปลายทาง ใหใชราคาขายท่ีคํานวณไดเม่ือส้ินวันทําการสับเปล่ียนหนวยลงทุนเปนเกณฑในการ 
คํานวณจํานวนหนวยท่ีผูถือหนวยลงทุนจะไดรับ  
17.4 วิธีการสับเปล่ียนหนวยลงทุน  
(1) ในกรณีท่ีกองทุนน้ีเปนกองทุนตนทาง ผูถือหนวยลงทุนสามารถส่ังสับเปล่ียนหนวยลงทุนโดยกรอกรายละเอียดในคําส่ังสับ
เปล่ียนหนวยลงทุน ระบุเปนจํานวนหนวยลงทุนท่ีจะสับเปล่ียน  
(2) ในกรณีท่ีผูถือหนวยลงทุนกองทุนตนทางระบุจํานวนหนวยลงทุนท่ีจะสับเปล่ียนมากกวาจํานวนหนวยลงทุนท่ีปรากฏอยูใน
รายการท่ีบันทึกโดยนายทะเบียนหนวยลงทุน บริษัทจัดการจะถือวาผูถือหนวยลงทุนประสงคท่ีจะสับเปล่ียนหนวยลงทุนท้ัง
หมดเทาท่ีปรากฏอยูในรายการท่ีบันทึกโดยนายทะเบียนหนวยลงทุนน้ัน  
(3) ในกรณีท่ีกองทุนน้ีเปนกองทุนปลายทาง ผูถือหนวยลงทุนจะไดรับการยกเวนขอจํากัดจํานวนเงินข้ันตํ่าในการซ้ือหนวยลง
ทุนตามท่ีระบุในหัวขอการเสนอขายภายหลังการเสนอขายคร้ังแรก  
(4) บริษัทจัดการจะแจงใหนายทะเบียนหนวยลงทุนทําการตรวจสอบรายการท้ังหมดกับทะเบียนผูถือหนวยลงทุน และหากถูก
ตองก็จะดําเนินการใหนายทะเบียนหนวยลงทุนยกเลิกหนวยลงทุนของกองทุนตนทางและเพ่ิมจํานวนหนวยลงทุนของกองทุน
ปลายทางเทากับจํานวนหนวยลงทุนท่ีคํานวณไดตามหลักเกณฑท่ีระบุไวในหัวขอ 17.3 ราคาขายและราคารับซื้อคืนกรณีสับ
เปล่ียนหนวยลงทุน  
(5) นายทะเบียนหนวยลงทุนจะจัดสงหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุนใหแกผูส่ังสับเปล่ียนหนวยลงทุน ภายใน 5 วันทําการ 
นับจากวันท่ีสับเปล่ียนหนวยลงทุน  
(6) บริษัทจัดการอาจไมดําเนินการสับเปล่ียนหนวยลงทุนตามคําส่ังสับเปล่ียนหนวยลงทุนท่ีไดรับไวแลวหรืออาจหยุดรับคําส่ัง
สับเปล่ียนหนวยลงทุน ในกรณีท่ีบริษัทจัดการอยูในระหวางการดําเนินการไมขายหรือไมรับซ้ือคืนหนวยลงทุนตามหัวขอการ
ไมขายหรือไมรับซ้ือคืนหนวยลงทุนตามคําส่ังซ้ือหรือคําส่ังขายคืนหนวยลงทุน (7) ผูถือหนวยลงทุนท่ีไดย่ืนคําส่ังสับเปล่ียน
หนวยลงทุนแลวจะไมสามารถเพิกถอนคําส่ังดังกลาวได เวนแตจะไดรับอนุมัติจากบริษัทจัดการกอนเทาน้ัน (8) สิทธิของผูถือ
หนวยลงทุนในการขายคืนหนวยลงทุนของกองทุนตนทางและสิทธิของผูถือหนวยลงทุนในการซ้ือหนวยลงทุนของกองทุน
ปลายทาง จะเกิดข้ึนหลังจากท่ีไดมีการบันทึกขอมูลการสับเปล่ียนหนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุนลงในระบบของนาย
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ทะเบียนแลวเทาน้ัน 

18. การเลื่อนกําหนดการชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุน :  

18. การเล่ือนกําหนดการชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนคืนแกผูถือหนวยลงทุน :  
 
18.1 บริษัทจัดการอาจเล่ือนกําหนดการชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนคืนแกผูถือหนวยลงทุนท่ีไดมีคําส่ังขายคืนหนวยลงทุน
ของกองทุนเปดไดในกรณีดังตอไปน้ี  
(1) บริษัทจัดการโดยความเห็นชอบของผูดูแลผลประโยชนเห็นวามีเหตุจําเปนทําใหไมสามารถจําหนาย จาย โอนหลักทรัพย
หรือทรัพยสินของกองทุนเปดไดอยางสมเหตุสมผล  
(2) ผูถือหนวยลงทุนมีคําส่ังขายคืนหนวยลงทุนกอนหรือในชวงระยะเวลาท่ีบริษัทจัดการกองทุนรวมพบวาราคารับซ้ือคืนหนวย
ลงทุนดังกลาวไมถูกตองน้ันตางจากราคารับซ้ือคืนหนวยลงทุนท่ีถูกตองต้ังแตหน่ึงสตางคข้ึนไปและคิดเปนอัตราต้ังแตรอยละ 
0.5 ของราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนที่ถูกตอง และผูดูแลผลประโยชนยังไมไดรับรองขอมูลในรายงานการแกไขราคายอนหลัง
และรายงานการชดเชยราคา 
 
18.2 ในการเล่ือนกําหนดการชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนตามขอ 18.1 (1) หรือ 18.1 (2) บริษัทจัดการจะดําเนินการดังตอ
ไปน้ี  
(1) เล่ือนกําหนดการชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนแกผูถือหนวยลงทุนไดไมเกิน 10 วันทําการนับแตวันท่ีมีคําส่ังขายคืน
หนวยลงทุนน้ัน เวนแตกรณีขอ 18.1 (2) บริษัทจัดการอาจขอผอนผันระยะเวลาจากสํานักงานได 
(2) ดําเนินการโดยวิธีการใด ๆ เพ่ือใหผูลงทุนทราบถึงการเล่ือนกําหนดการชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนโดยพลัน 
(3) แจงการเล่ือนกําหนดการชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุน และจัดทํารายงานในเร่ืองดังกลาว พรอมท้ังแสดงเหตุผลและหลัก
ฐานการไดรับความเห็นชอบตามขอ 18.1 (1) หรือการรับรองขอมูลในรายงานการแกไขราคายอนหลังและรายงานการชดเชย
ราคาตามขอ 18.1 (2) จากผูดูแลผลประโยชนใหสํานักงานทราบโดยพลัน ท้ังน้ี บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจมอบหมายใหผู
ดูแลผลประโยชนดําเนินการดังกลาวแทนก็ได 
(4) ในกรณีท่ีมีผูถือหนวยลงทุนส่ังขายคืนหนวยลงทุนในระหวางการเล่ือนกําหนดการชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุน ใหบริษัท
จัดการกองทุนรวมรับซ้ือคืนหนวยลงทุนน้ัน โดยตองชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนแกผูถือหนวยลงทุนท่ียังคางอยูใหเสร็จส้ิน
กอนแลวจึงชําระคาขายคืนหนวยลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทุนท่ีส่ังขายคืนหนวยลงทุนในวันน้ัน ๆ ตอไป 
 

19. การไมขาย ไมรับซื้อคืน หรือไมรับสับเปลี่ยนหนวยลงทุนตามคําสั่งซื้อหรือคําสั่งขายคืนหนวยลงทุน : 

19 การไมขายหรือไมรับซ้ือคืนหนวยลงทุนตามคําส่ังซ้ือหรือคําส่ังขายคืนหนวยลงทุน 
 
1. บริษัทจัดการอาจไมขาย ไมรับซ้ือคืน หรือไมรับสับเปล่ียนหนวยลงทุนตามคําส่ังซ้ือ คําส่ังขายคืน หรือคําส่ังสับเปล่ียน
หนวยลงทุนท่ีไดรับไวแลว หรืออาจหยุดรับคําส่ังซ้ือ คําส่ังขายคืน หรือคําส่ังสับเปล่ียนหนวยลงทุนได ในกรณีท่ีปรากฏเหตุดัง
ตอไปน้ี  
(1) ตลาดหลักทรัพยหรือศูนยซื้อขายหลักทรัพยไมสามารถเปดทําการซื้อขายไดตามปกติ 
(2) เม่ือบริษัทจัดการกองทุนรวมโดยความเห็นชอบของผูดูแลผลประโยชนเห็นวา 
(ก) มีเหตุจําเปนทําใหไมสามารถจําหนาย จาย โอนหลักทรัพยหรือทรัพยสินของกองทุนรวมเปดไดอยางสมเหตุสมผล หรือ 
(ข) ไมสามารถคํานวณมูลคาทรัพยสินของกองทุนรวมเปดไดอยางเปนธรรมและเหมาะสม หรือ 
(ค) มีเหตุจําเปนอ่ืนใดเพ่ือคุมครองประโยชนของผูถือหนวยลงทุน  
ท้ังน้ี บริษัทจัดการจะไมขาย ไมรับซ้ือคืน หรือไมรับสับเปล่ียนหนวยลงทุนตามคําส่ังซ้ือ คําส่ังขายคืน หรือคําส่ังสับเปล่ียน
หนวยลงทุนท่ีไดรับมาแลว หรือจะหยุดรับคําส่ังซ้ือ คําส่ังขายคืน หรือคําส่ังสับเปล่ียนหนวยลงทุนไดไมเกิน 1 วันทําการ เวน
แตไดรับการผอนผันจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต 
(3) ในกรณีที่กองทุนรวมมีการลงทุนในหลักทรัพยหรือทรัพยสินในตางประเทศตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลัก
ทรัพยและตลาดหลักทรัพยวาดวยการลงทุนในหรือมีไวซ่ึงหลักทรัพยหรือทรัพยสินในตางประเทศเพ่ือเปนทรัพยสินของกอง
ทุน และการกําหนดอัตราสวนการ ลงทุน เม่ือมีเหตุการณดังตอไปน้ีเกิดข้ึน และกอใหเกิดผลกระทบตอกองทุนรวมดังกลาว
อยางมีนัยสําคัญ 
(ก) ตลาดซ้ือขายหลักทรัพยดังกลาวไมสามารถเปดทําการซ้ือขายไดตามปกติ  
ท้ังน้ี เฉพาะกรณีท่ีกองทุนรวมไดลงทุนในหลักทรัพยท่ีซ้ือขายในตลาดซ้ือขายหลักทรัพยแตละแหงเกินกวารอยละ 10 ของ
มูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม หรือ 
(ข) มีเหตุการณท่ีทําใหไมสามารถแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศไดอยางเสรี และทําใหไมสามารถโอนเงินออกจากประเทศ
หรือรับโอนเงินจากตางประเทศไดตามปกติ 
 
2. เม่ือปรากฏเหตุตามขอ 1 และบริษัทจัดการกองทุนรวมประสงคจะไมขาย ไมรับซื้อคืน หรือไมรับสับเปลี่ยนหนวยลงทุนตาม
คําส่ังซ้ือ คําส่ังขายคืนหรือคําส่ังสับเปล่ียนหนวยลงทุนท่ีไดรับมาแลว บริษัทจะปฏิบัติดังตอไปน้ี  
(1) ดําเนินการโดยวิธีการใด ๆ เพ่ือใหผูลงทุนทราบถึงการไมขาย ไมรับซ้ือคืน หรือไมรับสับเปล่ียนหนวยลงทุนหรือการหยุด
รับคําส่ังซ้ือ คําส่ังขายคืน หรือคําส่ังสับเปล่ียนหนวยลงทุนโดยพลัน 
(2) รายงานการไมขาย ไมรับซื้อคืน หรือไมรับสับเปลี่ยนหนวยลงทุนหรือการหยุดรับคําสั่งซื้อ คําสั่งขายคืน หรือคําสั่งสับ
เปล่ียนหนวยลงทุนพรอมท้ังแสดงเหตุผล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทุนรวมเปดน้ันใหสํานักงานทราบโดยพลัน 
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(3) ในกรณีท่ีบริษัทจัดการกองทุนรวมไมขาย ไมรับซ้ือคืน หรือไมรับสับเปล่ียนหนวยลงทุนหรือหยุดรับคําส่ังซ้ือ คําส่ังขายคืน 
หรือคําส่ังสับเปล่ียนหนวยลงทุนตามขอ 1 เกิน 1 วันทําการ บริษัทจะดําเนินการดังตอไปน้ี 
(ก) รายงานการเปดรับคําส่ังซ้ือ คําส่ังขายคืน หรือคําส่ังสับเปล่ียนหนวยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนเปด ณ 
วันทําการสุดทายกอนวันรายงานน้ันใหสํานักงานทราบภายในวันทําการกอนวันเปดรับคําส่ังซ้ือ คําส่ังขายคืน หรือคําส่ังสับ
เปล่ียนหนวยลงทุน  
(ข) ดําเนินการโดยวิธีการใด ๆ เพ่ือใหผูลงทุนทราบถึงการเปดรับคําส่ังซ้ือ คําส่ังขายคืน หรือคําส่ังสับเปล่ียนหนวยลงทุนโดย
พลัน 
ในชวงเวลาท่ีบริษัทจัดการไมขาย ไมรับซ้ือคืน หรือไมรับสับเปล่ียนหนวยลงทุนหรือหยุดรับคําส่ังซ้ือ คําส่ังขายคืน หรือคําส่ัง
สับเปล่ียนหนวยลงทุนบริษัทจัดการอาจหยุดคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน ราคาขายหนวยลงทุน และราคารับ
ซ้ือคืนหนวยลงทุนก็ได  
 
3. บริษัทจัดการจะหยุดการขายหนวยลงทุนตามคําส่ังซ้ือหรือคําส่ังสับเปล่ียนหนวยลงทุนท่ีไดรับมาแลวหรือหยุดรับคําส่ังซ้ือ
หรือคําส่ังสับเปล่ียนหนวยลงทุน ในชวงระยะเวลาท่ีบริษัทจัดการพบวาราคาขายหนวยลงทุนไมถูกตอง และผูดูแลผลประโยชน
ยังไมไดรับรองขอมูลในรายงานการแกไขราคายอนหลังและรายงานการชดเชยราคาโดยราคาขายหนวยลงทุนที่ไมถูกตองนั้น
ตางจากราคาขายหนวยลงทุนท่ีถูกตองต้ังแตหน่ึงสตางคข้ึนไปและคิดเปนอัตราต้ังแตรอยละ 0.5 ของราคาขายหนวยลงทุนท่ี
ถูกตอง ท้ังน้ี บริษัทจัดการจะประกาศหยุดการขายหนวยลงทุน หยุดรับคําส่ังซ้ือหรือคําส่ังสับเปล่ียนหนวยลงทุน ณ ท่ีทําการ
ทุกแหงของบริษัทจัดการและสถานท่ีติดตอทุกแหงของตัวแทนสนับสนุนท่ีใชในการซ้ือขายหรือสับเปล่ียนหนวยลงทุน และ
แจงใหผูท่ีไดมีคําส่ังซ้ือหรือคําส่ังสับเปล่ียนหนวยลงทุนทราบโดยพลัน 
 

20. การหยุดขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน :  

20. การหยุดขายหรือรับซ้ือคืนหนวยลงทุน :  
 
เพ่ือคุมครองประโยชนของผูถือหนวยลงทุน หรือในกรณีท่ีมีความจําเปนเพ่ือรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของ
ประเทศ หรือเพื่อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศใหบริษัทจัดการหยุดรับ
คําส่ังซ้ือ คําส่ังขายคืนหรือคําส่ังสับเปล่ียนหนวยลงทุนของกองทุนเปดไดเปนการช่ัวคราวตามระยะเวลาท่ีเห็นสมควร แตรวม
แลวตองไมเกิน 20 วันทําการติดตอกัน เวนแตจะไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.ใหขยายระยะเวลาหยุดรับคํา
ส่ังซ้ือ คําส่ังขายคืน หรือคําส่ังสับเปล่ียนหนวยลงทุนออกไปได 
 

21. การชําระคารับซื้อคืน สับเปลี่ยนหนวยลงทุนดวยหลักทรัพย หรือทรัพยสินอื่นแทนเงิน :  

21. การชําระคารับซ้ือคืนหนวยลงทุนดวยหลักทรัพย หรือทรัพยสินอ่ืนแทนเงิน:  
 
กรณีบริษัทจัดการไมสามารถชําระคาขายคืนหนวยลงทุนเปนเงิน และจะชําระคาขายคืนหนวยลงทุนเปนหลักทรัพยหรือ
ทรัพยสินอื่นแทน บริษัทจัดการจะกําหนดขั้นตอนการดําเนินการตอไป โดยตองไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานกอน และไม
ถือวาเปนการแกไขโครงการ โดยข้ันตอนท่ีกําหนดดังกลาวตองสามารถปฏิบัติไดจริง และเปนธรรมตอผูถือหนวยลงทุนของ
กองทุนรวมทุกราย และบริษัทจัดการจะตองแจงใหผูถือหนวยลงทุนทุกรายทราบลวงหนาไมนอยกวา 60 วัน 
 

22. สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ ผูดูแลผลประโยชน ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อ
คืน (ถามี) ตัวแทน (ถามี) และท่ีปรึกษา (ถามี) :  

22.1. สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ :  

22.1 สิทธิ หนาท่ี และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ 
 
1. สิทธิของบริษัทจัดการ 
บริษัทจัดการมีสิทธิดังน้ี ท้ังน้ี ตองเปนไปตามและไมขัดตอ พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 
ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลัก
ทรัพย หนังสือเวียน หนังสือผอนผัน และหนังสือซักซอมความเขาใจ ท้ังท่ีมีอยูในปจจุบันและท่ีแกไขเพ่ิมเติมในอนาคต 
(กฎหมาย ก.ล.ต.) 
1.1 ไดรับคาตอบแทนในการจัดการโครงการ คาธรรมเนียม และคาใชจายหรือเงินตอบแทนอื่นใดตามที่ระบุไวในโครงการ 
1.2 มอบหมายการจัดการในสวนท่ีเก่ียวกับการลงทุน การปฏิบัติการดานงานสนับสนุน (back office) และงานอ่ืนใดท่ีกฎหมาย 
ก.ล.ต. อนุญาตใหบริษัทจัดการมอบหมายใหบุคคลอื่นกระทําการแทนได 
1.3 แตงต้ังบุคคลใดๆ เพ่ือมาปฏิบัติหนาท่ีใหแกกองทุน เชน ผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหนวยลงทุน ผูติดตอกับผูลงทุน 
ท่ีปรึกษาการลงทุน ท่ีปรึกษากองทุน ผูเช่ียวชาญ ผูใหบริการดานขอมูล ขาวสาร (Information Service Provider / 
Technical Advisor) เปนตน ท้ังน้ี ตามท่ีบริษัทจัดการเห็นสมควร 
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1.4 รับชําระหน้ีเพ่ือกองทุนดวยทรัพยสินอ่ืนแทนการชําระหน้ีดวยเงินสดตามตราสารแหงหน้ี ตามท่ีระบุไวในโครงการ 
1.5 ชําระคารับซ้ือคืนหนวยลงทุนเปนหลักทรัพยหรือทรัพยสินอ่ืนแทนเงิน 
1.6 จัดสรรหนวยลงทุน ปฏิเสธ ระงับ หรือหยุดการส่ังซ้ือ-ขายคืนหรือสับเปล่ียนหนวยลงทุน หรือเล่ือนกําหนดการชําระคืนคา
ขายหนวยลงทุน ท้ังน้ี ตามท่ีระบุไวในโครงการ 
1.7 กระทํานิติกรรมหรือสัญญาใดๆ ในนามของกองทุน ซึ่งบริษัทจัดการมีอํานาจกระทําไดภายในขอบเขตที่กฎหมาย ก.ล.ต. 
กําหนด 
1.8 สิทธิท่ีจะละเวนไมปฏิบัติตามมติของผูถือหนวยลงทุน เม่ือบริษัทจัดการ และ/หรือ ผูจัดการกองทุนมีเหตุอันสมควรเช่ือได
วามติดังกลาว ไมเปนไปตาม ขัด หรือฝาฝนกฎหมาย ก.ล.ต. 
1.9 ปฏิบัติการอ่ืน ๆ เพ่ือใหบรรลุซ่ึงวัตถุประสงคของกองทุน และรักษาไวซ่ึงผลประโยชนของผูถือหนวยลงทุนภายใตขอบ
เขต หนาท่ี และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ 
 
2. หนาท่ีและความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ 
บริษัทจัดการมีหนาท่ีและความรับผิดชอบดังน้ี ท้ังน้ี ตองเปนไปตามและไมขัดตอกฎหมาย ก.ล.ต. 
2.1 การจัดต้ังเปล่ียนแปลง เพ่ิมเติม จดทะเบียนกองทุน และการเลิกกองทุน 
2.1.1 ย่ืนคําขอจดทะเบียนกองทรัพยสินซ่ึงเปนเงินไดจากการขายหนวยลงทุนของโครงการเปนกองทุนรวมตอสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทําการนับแตวันปดการเสนอขายหนวยลงทุน 
2.1.2 ดําเนินการขอเพ่ิมจํานวนเงินทุนจดทะเบียนหรือขอจดทะเบียนเปล่ียนแปลงเงินทุนโครงการของกองทุนรวม ตอสํานัก
งานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
2.1.3 แกไขเพ่ิมเติมขอมูลท่ีไดจดทะเบียนไวแลว ยกเวนการเพ่ิมจํานวนเงินทุนจดทะเบียน/การเพ่ิมเงินทุนโครงการและการ
แกไขเพ่ิมเติมจํานวนและมูลคาหนวยลงทุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมดของกองทุนใหแกสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
ภายใน 5 วันทําการนับแตวันท่ีไดแกไขเพ่ิมเติมน้ัน 
2.1.4 เปล่ียนแปลงหรือแกไขเพ่ิมเติมโครงการหรือวิธีการจัดการตามหัวขอ "วิธีการแกไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม
หรือแกไขวิธีจัดการ" 
2.1.5 ดําเนินการเลิกกองทุนตามหลักเกณฑท่ีกําหนดไวในหัวขอ "การเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม" 
2.1.6 จัดใหมีการชําระบัญชีตามหัวขอ "การชําระบัญชีกองทุนรวมและวิธีการเฉล่ียเงินคืนใหแกผูถือหนวยลงทุนเม่ือเลิก
โครงการ" 
 
2.2 การบริหารกองทุน 
2.2.1 จัดการลงทุนโดยใชความสามารถเพ่ือพิทักษประโยชนของผูถือหนวยลงทุนอยางเต็มท่ี โดยคํานึงและรักษาผล
ประโยชนสูงสุดใหแกผูถือหนวยลงทุน และตั้งอยูบนหลักแหงความซื่อสัตยสุจริตและความรอบคอบระมัดระวัง  
2.2.2 จัดการกองทุนใหเปนไปตามโครงการท่ีไดรับอนุมัติ ตลอดจนขอผูกพันท่ีทําไวกับผูถือหนวยลงทุน 
2.2.3 แยกทรัพยสินของกองทุนไวตางหากจากทรัพยสินของบริษัทจัดการ และนําทรัพยสินของกองทุนไปฝากไวกับผูดูแลผล
ประโยชน 
2.2.4 จัดใหไดมาซ่ึงผลประโยชนท่ีไดจากการนําทรัพยสินของกองทุนไปลงทุน 
2.2.5 ส่ังผูดูแลผลประโยชนใหสงมอบ รับมอบ แปลงสภาพ จําหนาย จาย โอน ตลอดจนชําระและรับชําระราคาคาหลักทรัพย
2.2.6 จัดใหมีการรับและจายคาธรรมเนียม คาใชจาย หรือเงินตอบแทนอื่นใด ใหเปนไปตามวัตถุประสงคของการจัดการของ
กองทุนตามท่ีกําหนดไวในหัวขอ "คาธรรมเนียมและคาใชจายที่เรียกเก็บจากผูสั่งซื้อหรือผูถือหนวยลงทุนและกองทุนรวม" 
2.2.7 เขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในกิจการหรือบริษัทที่กองทุนถือหลักทรัพยอยู ในเรื่องที่อาจสงผลกระทบอยาง
มีนัยสําคัญตอผลประโยชนของกองทุนรวม เพื่อรักษาผลประโยชนสูงสุดของผูถือหนวยลงทุน  
2.2.8 ดูแล ติดตาม รักษาสิทธิของกองทุน ดําเนินการฟองรอง บังคับคดี หรือกระทําการอ่ืนใดอันเก่ียวเน่ืองกับกฎหมาย เพ่ือ
ประโยชนของกองทุนรวม 
2.2.9 พิจารณาจายเงินปนผลใหแกผูถือหนวยลงทุนตามเง่ือนไขและวิธีการท่ีกําหนดไวในหัวขอ "นโยบายการจายเงินปนผล" 
และ "กําหนดเวลาและวิธีการจายเงินปนผลแกผูถือหนวยลงทุน" (ถามี) 
2.2.10 ขอความเห็นชอบจากผูดูแลผลประโยชนในการดําเนินการตามขอ "การรับชําระหนี้เพื่อกองทุนรวมดวยทรัพยสินอื่น" 
2.2.12 จัดใหมีการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนอยางสมํ่าเสมอและเปดเผยผลการดําเนินงานตลอดจนขอมูลอ่ืนท่ีเก่ียวกับ
ความเปนไปของกองทุนน้ันในแตละชวงเวลา 
2.3 การจัดทําบัญชี การรายงาน และการเปดเผยขอมูล 
2.3.1 จัดทํางบการเงินของกองทุนรวมใหเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีท่ีกําหนดตามกฎหมายวาดวยการบัญชี 
2.3.2 จัดทํารายงานทุกรอบปบัญชีหรือปปฏิทินเพ่ือแสดงขอมูลเก่ียวกับกองทุนของรอบปบัญชีหรือปปฏิทิน และสงรายงานดัง
กลาวใหแกผูถือหนวยลงทุนที่มีชื่ออยูในทะเบียนผูถือหนวยลงทุนและสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 3 เดือนนับ
ต้ังแตวันถัดจากวันส้ินปบัญชี หรือในกรณีของกองทุนรวมเปด หากเลือกจัดทําและสงรายงานตามปปฏิทินใหสงรายงานภายใน 
4 เดือนนับต้ังแตวันถัดจากวันส้ินปปฏิทิน 
รวมท้ังจัดทํารายงานทุกรอบระยะเวลา 6 เดือนของรอบปบัญชีหรือปปฏิทิน เพ่ือแสดงขอมูลเก่ียวกับกองทุนของรอบระยะเวลา 
6 เดือนน้ัน และสงรายงานดังกลาวใหผูถือหนวยลงทุนท่ีมีช่ืออยูในทะเบียนผูถือหนวยลงทุนและสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.
ต. ภายใน 2 เดือน นับแตวันส้ินรอบระยะเวลา 6 เดือนดังกลาว หรือเม่ือผูถือหนวยลงทุนรองขอ ในกรณีเลือกจัดทําและสง
รายงานตามรอบปบัญชี ใหบริษัทไดรับยกเวนไมตองจัดทําและสงรายงานดังกลาวในรอบระยะเวลา 6 เดือนหลังสําหรับปบัญชี
น้ัน  
บริษัทจัดการจะจัดใหมีรายงานของรอบระยะเวลาลาสุดไว ณ ท่ีทําการทุกแหงของบริษัทจัดการ และสถานท่ีติดตอทุกแหง
ของผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหนวยลงทุน เพ่ือใหผูถือหนวยลงทุนสามารถตรวจดูไดและจัดสําเนาใหเม่ือผูถือหนวยลง
ทุนรองขอ 
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2.3.3 จัดทํารายงานฐานะการลงทุนเพ่ือกองทุนเปนรายวันและสงใหผูดูแลผลประโยชนทุกวันทําการน้ัน 
2.3.4 จัดทํารายงานการซ้ือขายหลักทรัพยหรือทรัพยสินอ่ืนเพ่ือกองทุนเปนรายวันและสงใหผูดูแลผลประโยชนทุกวันทําการ
น้ัน 
2.3.5 คํานวณและประกาศมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน ราคาขายหนวยลงทุน และราคารับซ้ือคืนหนวยลงทุน  
2.3.6 แจงการแกไขเพ่ิมเติมจํานวนและมูลคาหนวยลงทุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมดของกองทุน ณ วันทําการสุดทายของเดือน
ใหแกสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทุกเดือนภายในวันทําการท่ี 7 ของเดือนถัดไป โดยจํานวนและมูลคาหนวยลงทุนดัง
กลาวจะตองไดรับการรับรองความถูกตองโดยผูดูแลผลประโยชน 
2.3.7 จัดทํารายงานโดยระบุช่ือ จํานวน อัตราสวนการลงทุนในหรือมีไวซ่ึงหลักทรัพยหรือทรัพยสินอ่ืนท่ีมีมูลคาเกินอัตราสวน
การลงทุนท่ีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด ซ่ึงมิไดเกิดจากการลงทุนหรือไดหลักทรัพยหรือทรัพยสินอ่ืนมาเพ่ิมเติม 
พรอมท้ังวันท่ีหลักทรัพยหรือทรัพยสินอ่ืนมีมูลคาเกินอัตราสวนการลงทุนท่ีกําหนดพรอมสาเหตุ และสงใหผูดูแลผลประโยชน
ทราบภายใน 3 วันทําการนับต้ังแตวันถัดจากวันท่ีหลักทรัพยหรือทรัพยสินอ่ืนน้ันมีมูลคาเกินอัตราสวนการลงทุนท่ีกําหนด 
พรอมท้ังจัดทําสําเนาไวท่ีบริษัทจัดการเพ่ือใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได 
2.3.8 สําหรับกองทุนเปดจัดทําหนังสือช้ีชวนใหม ใหเปนปจจุบันทุกรอบปบัญชีและจัดสงใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ภายใน 60 วันนับต้ังแตวันถัดจากวันส้ินปบัญชี 
2.3.9 ประกาศขอมูล รายงาน รายละเอียด การดําเนินการตางๆ ท่ีเก่ียวกับกองทุน 
 
2.4 การขายและรับซ้ือคืนหนวยลงทุนและงานทะเบียนหนวยลงทุน 
2.4.1 จัดใหมีเอกสารท่ีเก่ียวของกับการซ้ือขายหนวยลงทุน ซ่ึงมีลักษณะเปนไปตามท่ีกฎหมาย ก.ล.ต. กําหนด รวมท้ังจัดใหมี
การแจกจายขอมูลท่ีเปนสาระสําคัญเก่ียวกับหนวยลงทุนและกองทุนรวมใหแกผูลงทุนอยางเพียงพอ และจัดเตรียมขอมูลท่ี
เปนรายละเอียดของโครงการไวเพ่ือใหผูลงทุนตรวจดูหรือรองขอได 
2.4.2 ดําเนินการในการขายหรือรับซ้ือคืนหนวยลงทุน ใหเปนไปตามท่ีกฎหมาย ก.ล.ต. กําหนด 
2.4.3 ขาย รับซื้อคืน และจัดสรรหนวยลงทุนตามวิธีการที่ระบุในโครงการ 
2.4.4 จัดใหมีและเก็บรักษาไวซ่ึงทะเบียนผูถือหนวยลงทุน ในกรณีท่ีบริษัทจัดการมอบหมายใหผูอ่ืนเปนนายทะเบียน จะเก็บ
รักษาทะเบียนผูถือหนวยลงทุน ณ ท่ีทําการของนายทะเบียนผูถือหนวยลงทุน 
2.4.5 เปดบัญชีกองทุนและจัดใหมีเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทุน 2.4.6 ขอความเห็นชอบจากผูดูแล
ผลประโยชนในกรณีท่ีจะดําเนินการตามขอ "การเล่ือนกําหนดการชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนคืนแกผูถือหนวยลงทุน" หรือ
ขอ "การชําระคารับซ้ือคืนหนวยลงทุนดวยหลักทรัพยหรือทรัพยสินอ่ืนแทนเงิน" 
2.4.7 ดําเนินการเพ่ิมจํานวนหนวยลงทุนท่ีจําหนายไดแลวหรือยกเลิกจํานวนหนวยลงทุนท่ีรับซ้ือคืนในวันทําการถัดจากวันทํา
การซ้ือขายหนวยลงทุน 
 
2.5 การแตงต้ังบุคคลอ่ืน 
2.5.1 จัดใหมีผูดูแลผลประโยชน นายทะเบียนหนวยลงทุน ผูสอบบัญชี ผูชําระบัญชีของกองทุน ซ่ึงมีคุณสมบัติตามท่ีกฎหมาย 
ก.ล.ต. กําหนด 
2.5.2 แจงใหนายทะเบียนหนวยลงทุนทราบถึงขอจํากัดการโอนหนวยลงทุนท่ีระบุไวในโครงการและขอผูกพันระหวางผูถือ
หนวยลงทุนกับบริษัทจัดการ (ถามี) ในกรณีท่ีนายทะเบียนหนวยลงทุนลงทะเบียนการโอนหนวยลงทุนโดยฝาฝนขอจํากัดการ
โอนหนวยลงทุนท่ีระบุไวในโครงการและขอผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุนกับบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะดําเนินการใหนาย
ทะเบียนหนวยลงทุนเพิกถอนการลงทะเบียนการโอนหนวยลงทุนน้ันโดยไมชักชา 
2.5.3 แจงหรือขอความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เก่ียวกับการแตงต้ังหรือเปล่ียนแปลงบุคคลหรือนิติบุคคล
ท่ีเก่ียวของกับการจัดการกองทุนรวม 
 
2.6 การดําเนินการอ่ืนๆ 
2.6.1 ดําเนินการอ่ืนใดเพ่ือใหเปนไปตามโครงการและขอกําหนดของกฎหมาย ก.ล.ต. 
 
สิทธิของบริษัทจัดการ  
1. รับคาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุน คาธรรมเนียมการรับซื้อคืนหนวยลงทุน คาธรรมเนียมในการจัดการกองทุน และคา
ธรรมเนียม คาใชจาย และหรือเงินตอบแทนอ่ืนใด ตามอัตราท่ีกําหนดไวในหัวขอ “คาธรรมเนียม และคาใชจายที่เรียกเก็บจาก
ผูส่ังซ้ือ หรือผูถือหนวยลงทุนและกองทุนรวม”  
2. สงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธการจองซ้ือหรือส่ังซ้ือหรือส่ังขายหรือหยุดรับคําส่ังซ้ือหรือคําส่ังขายคืนหนวยลงทุนตามท่ีระบุไวใน
โครงการ  
3. สงวนสิทธิท่ีจะเล่ือนกําหนดการชําระเงินคารับซ้ือคืนหนวยลงทุนตามท่ีระบุไวในโครงการ  
4. สงวนสิทธิท่ีจะรับชําระหน้ีเพ่ือกองทุนดวยทรัพยสินอ่ืนท่ีไมใชหลักประกันแทนการชําระหน้ีดวยเงินสดตามตราสาร  
แหงหน้ีท่ีระบุไวในโครงการ 5. สงวนสิทธิท่ีจะชําระคารับซ้ือคืนหนวยลงทุนเปนหลักทรัพยหรือทรัพยสินอ่ืนแทนเงินได  
 
หนาท่ีและความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ  
การจัดตั้งและจดทะเบียนกองทุน การเปลี่ยนแปลงและแกไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการ  
1. ย่ืนคําขอจดทะเบียนกองทรัพยสินซ่ึงเปนเงินไดจากการขายหนวยลงทุนของโครงการเปนกองทุนรวมตอสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทําการนับต้ังแตวันปดการเสนอขายหนวยลงทุนตอประชาชน  
2. ขอรับใบแทนหลักฐานการรับจดทะเบียนกองทรัพยสินเปนกองทุนรวมตอสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ในกรณีท่ีหลักฐาน
ดังกลาวสูญหาย  
3. ดําเนินการจดทะเบียนเพ่ิมจํานวนเงินทุนของกองทุนตามวิธีการท่ีกฎหมาย ก.ล.ต. กําหนด  
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4. แจงการแกไขเพ่ิมเติมขอมูลท่ีไดจดทะเบียนไวแลว ยกเวนการเพ่ิมจํานวนเงินทุนและการแกไขเพ่ิมเติมจํานวนและมูลคา
หนวยลงทุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมดใหแกสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 5 วันทําการนับต้ังแตวันท่ีไดแกไข
เพ่ิมเติมน้ัน  
5. เปล่ียนแปลงหรือแกไขเพ่ิมเติมโครงการจัดการกองทุน หรือวิธีการจัดการกองทุนภายใตหัวขอ “วิธีการแกไขโครงการ
จัดการกองทุนหรือแกไขวิธีการจัดการ”  
6. จัดทําหนังสือช้ีชวนใหมทุกรอบปบัญชีเพ่ือแสดงขอมูลเก่ียวกับกองทุน ณ วันส้ินปบัญชีและสงใหแกสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต.ภายใน 60 วัน นับแตวันส้ินบัญชีน้ัน ยกเวนกองทุนรวมเปดท่ีมีการขายหนวยลงทุนเพียงคร้ังเดียวและรับซ้ือ
คืนหนวยลงทุนตามคําส่ังลวงหนาซ่ึงระบุเวลาไวแนนอน (auto redemption) ไมตองจัดทําหนังสือช้ีชวนใหมทุกรอบปบัญชี 
7. ประกาศขอมูล รายละเอียด การดําเนินงานตาง ๆ ท่ีเก่ียวกับกองทุนตามท่ีกฎหมาย ก.ล.ต. หรือสมาคมกําหนด  
8. ดําเนินการเลิกกองทุนตามหัวขอ “การเลิกโครงการ”  
9. จัดใหมีการชําระบัญชีตามหัวขอ “การชําระบัญชีของกองทุนรวมและวิธีการคืนเงินเฉล่ียใหแกผูถือหนวยลงทุนเม่ือเลิก
โครงการ”  
 
การบริหารกองทุน  
1. จัดการกองทุนใหเปนไปตามท่ีระบุไวในโครงการท่ีไดรับอนุมัติ ขอผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุนกับบริษัทจัดการ พระราช
บัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ.2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.
ต. ปจจุบันและท่ีแกไขเพ่ิมเติม  
2. นําเงินของกองทุนไปลงทุนในหลักทรัพยหรือทรัพยสินหรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นและซื้อ ขาย ซื้อลด ขายลด ไถถอน 
จําหนาย ส่ังโอน รับโอน เปล่ียนแปลงเพ่ิมเติมหลักทรัพย หรือฝาก ถอนทรัพยสินท่ีลงทุนไวน้ัน โดยลงทุนใหเปนไปตามขอ
กําหนดของกฎหมาย วัตถุประสงคและนโยบายการลงทุนของโครงการ ท้ังน้ี โดยคํานึงถึงผลประโยชนของผูถือหนวยลงทุน
เปนหลัก  
3. จัดใหมีการฝากทรัพยสินของกองทุนไวกับผูดูแลผลประโยชน  
4. ส่ังผูดูแลผลประโยชนใหสงมอบ รับมอบ แปลงสภาพ จําหนายจายโอน ตลอดจนชําระและรับชําระราคาคาหลักทรัพย  
5. จัดใหมีการรับจายคาธรรมเนียม คาใชจาย หรือเงินตอบแทนอ่ืนใดใหแกผูถือหนวยลงทุน และกองทุนใหเปนไปตามวัตถุ
ประสงคของการจัดการกองทุนตามท่ีกําหนดไวในหัวขอ “คาธรรมเนียมและคาใชจายท่ีเรียกเก็บจากผูส่ังซ้ือ หรือผูถือหนวยลง
ทุนและกองทุนรวม”  
6. เบิกจายเงินของกองทุนสําหรับคาใชจายในการดําเนินงานของกองทุนภายใตหัวขอ “คาธรรมเนียมและคาใชจายที่เรียกเก็บ
จากผูส่ังซ้ือ หรือผูถือหนวยลงทุนและกองทุนรวม”  
7. เขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในกิจการที่กองทุนถือหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นอยูเทาที่จําเปนเพื่อรักษา
ประโยชนของผูถือหนวยลงทุน  
8. ดูแล ติดตาม รักษาสิทธิของกองทุน ดําเนินการใหมีการฟองรองบังคับคดี หรือฟองรองเรียกคาสินไหมทดแทนความ 
เสียหาย ท้ังน้ี เพ่ือประโยชนของผูถือหนวยลงทุน  
9. ขอความเห็นชอบจากผูดูแลผลประโยชนในการดําเนินการตามขอ “การรับชําระหนี้เพื่อกองทุนรวมดวยทรัพยสินอื่น”  
 
การจัดทําบัญชีและการรายงาน  
1. จัดทําบัญชีแสดงการลงทุนของกองทุนไวโดยถูกตองครบถวน  
2. จัดทํารายงานฐานะการลงทุนของกองทุนเปนรายวัน และจัดสงใหผูดูแลผลประโยชนภายในทุกส้ินวันทําการน้ัน  
3. จัดทํารายงานการซ้ือขายหลักทรัพยหรือทรัพยสินอ่ืนเพ่ือการลงทุนของกองทุนเปนรายวันและจัดสงใหผูดูแลผลประโยชน
ภายในทุกส้ินวันทําการน้ัน  
4. คํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน ราคาขายหนวยลงทุน ราคารับซ้ือคืนหนวยลงทุน ตามท่ีกําหนดในหัวขอ “วิธี
การคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน และราคาหนวยลงทุน”  
5. จัดทําและจัดสงรายงานตามท่ีกฎหมาย ก.ล.ต. กําหนด  
 
การขายและรับซ้ือคืนหนวยลงทุนและงานทะเบียนหนวยลงทุน  
1. จัดใหมีใบจองซ้ือหนวยลงทุน ใบคําส่ังซ้ือหนวยลงทุน หรือใบคําส่ังขายคืนหนวยลงทุน ซ่ึงมีลักษณะเปนไปตามท่ีกฎหมาย 
ก.ล.ต. กําหนด  
2. ขายและรับซ้ือคืนหนวยลงทุนตามวิธีท่ีระบุในโครงการและหนังสือช้ีชวน  
3. จัดสรรหนวยลงทุนตามวิธีการท่ีกําหนดไวในขอ “การจัดสรรหนวยลงทุน.ใหแกผูส่ังซ้ือหนวยลงทุน” และ “ การจัดสรรเงิน
ใหแกผูส่ังขายคืนหนวยลงทุน “  
4. ดําเนินการจัดสรรจํานวนหนวยลงทุนของกองทุนท่ีจะรับซ้ือคืนจากผูถือหนวยลงทุนตามสวนตามหัวขอ “การเล่ือนกําหนด
การชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนแกผูถือหนวยลงทุน” หรือ “การไมขายหรือไมรับซ้ือคืนหนวยลงทุนตามคําส่ังซ้ือหรือคําส่ัง
ขายคืนหนวยลงทุน” หรือ “การชําระคารับซ้ือคืนหนวยลงทุนดวยหลักทรัพยหรือทรัพยสินอ่ืนแทนเงิน”  
5. ดําเนินการยกเลิกจํานวนหนวยลงทุนท่ีรับซ้ือคืนซ่ึงไดรับการจัดสรรเงินคารับซ้ือคืนหนวยลงทุนแลวในวันทําการถัดจากวันท่ี
บริษัทจัดการทําการซ้ือขายหนวยลงทุนจํานวนน้ัน  
6. จัดใหมีและเก็บรักษาไวซ่ึงทะเบียนผูถือหนวยลงทุนตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกฎหมาย ก.ล.ต. ประกาศกําหนด  
7. เปดบัญชีผูถือหนวยลงทุนและออกหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุนใหแกผูจองซ้ือหรือส่ังซ้ือหนวยลงทุน  
8. จัดใหมีรายงานขอมูลของกองทุนตามท่ีกฎหมาย ก.ล.ต. กําหนด  
9. ขอความเห็นชอบจากผูดูแลผลประโยชนในกรณีท่ีจะดําเนินการตาม “การเล่ือนกําหนดการชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุน
แกผูถือหนวยลงทุน” หรือ “การไมขายหรือไมรับซ้ือคืนหนวยลงทุนตามคําส่ังซ้ือหรือคําส่ังขายคืนหนวยลงทุน” 
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การแตงต้ังบุคคลอ่ืน  
1. จัดใหมีผูดูแลผลประโยชนซ่ึงมีคุณสมบัติตามกฎหมาย ก.ล.ต. รวมถึงการเปลี่ยนตัวผูดูแลผลประโยชนของกองทุนและแตง
ตั้งผูดูแลผลประโยชนอื่นตามเงื่อนไขการเปลี่ยนตัวผูดูแลผลประโยชน ทั้งนี้ โดยไดรับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.
ล.ต. กอน  
2. แตงตั้งผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ภายใตหลักเกณฑ เงื่อนไขและวิธีการที่กฎหมาย ก.ล.ต. ประกาศกําหนด  
3. แตงต้ังผูสอบบัญชีของกองทุนท่ีไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามประกาศวาดวยการใหความ
เห็นชอบผูสอบบัญชี  
4. แตงต้ังหรือดําเนินการเปนนายทะเบียนเองตามท่ีบริษัทจัดการเห็นสมควร  
5. แตงต้ังผูชําระบัญชีของกองทุนเม่ือยุติหรือเลิกกองทุน  
6. แตงตั้งหรือถอดถอนที่ปรึกษา  
 
การปฏิบัติงานหรือการดําเนินการอ่ืน ๆ ตามสิทธิและหนาท่ีอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายกําหนด  
1. กระทํานิติกรรมหรือสัญญาใด ๆ ในนามของกองทุน ซึ่งบริษัทจัดการมีอํานาจกระทําไดภายในขอบเขตของกฎหมาย  
2. ปฏิบัติการอ่ืน ๆ เพ่ือใหบรรลุซ่ึงวัตถุประสงคของกองทุน และรักษาไวซ่ึงผลประโยชนของผูถือหนวยลงทุนภายใตขอบเขต 
หนาท่ี และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ ท้ังน้ี จะตองไมขัดตอกฎหมาย ก.ล.ต.  
3. ปฏิบัติตามสิทธิและหนาท่ีอ่ืนใดตามท่ีกฎหมาย ก.ล.ต. กําหนด 

22.2. สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบของผูดูแลผลประโยชน :  

สิทธิของผูดูแลผลประโยชน  
1. ไดคาตอบแทนจากกองทุนสําหรับการทําหนาท่ีเปนผูดูแลผลประโยชนตามสัญญาแตงต้ังผูดูแลผลประโยชน  
2. บอกเลิกสัญญาแตงต้ังผูดูแลผลประโยชนของกองทุนตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไวในสัญญาดังกลาว  
 
หนาท่ีของผูดูแลผลประโยชน  
1. ดูแลใหบริษัทจัดการปฏิบัติตามหนาท่ีและความรับผิดชอบตามท่ีระบุไวในโครงการ ขอผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุนกับ
บริษัทจัดการ พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ.2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศสํานัก
งานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ปจจุบันและท่ีแกไขเพ่ิมเติม โดยเครงครัด  
2. ในกรณีที่ผูดูแลผลประโยชนมิไดเปนสมาชิกศูนยรับฝากหลักทรัพยในตางประเทศ ที่บริษัทจัดการประสงคจะลงทุนใน หรือ
มีไวซ่ึงหลักทรัพยน้ัน บริษัทจัดการยินยอมใหผูดูแลผลประโยชนจะทําสัญญาแตงต้ังผูรับฝากทรัพยสินในตางประเทศ ซ่ึงมี
หลักเกณฑที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด เปนตัวแทนในการทําหนาท่ีฝากหลักทรัพย เพ่ือรับฝาก
ทรัพยสินของกองทุนรวม (ถามี) โดยผูดูแลผลประโยชนตองแจงการแตงต้ังตัวแทนดังกลาวใหบริษัทจัดการทราบกอนท่ีจะนํา
ทรัพยสินของกองทุนไปเก็บรักษาไวท่ีตัวแทนน้ันดวย 
3. รับรองความถูกตองในการคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน ของกองทุนท่ีบริษัทจัดการไดคํานวณไวแลวตาม
ท่ีกําหนดไวในหัวขอ “วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน และ
ราคาหนวยลงทุน” เม่ือเห็นวาถูกตองแลว 
4. รับรองความถูกตองในการแจงแกไขเพ่ิมเติมจํานวนและมูลคาหนวยลงทุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมดของกองทุน ณ วันทํา
การสุดทายของแตละเดือนตอสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทุกเดือนภายในวันทําการท่ีเจ็ดของเดือนถัดไป  
5. จายเงินเปนยอดรวมเพ่ือคืนใหผูถือหนวยลงทุนตามคําส่ังของผูชําระบัญชี 
6. โอนเงินคาขายหนวยลงทุนจากบริษัทจัดการเพ่ือเขาบัญชีเงินฝากกองทุน ตามคําส่ังของบริษัทจัดการ 
7. แจงใหบริษัทจัดการทราบหากบริษัทจัดการมิไดปฏิบัติตามกฎหมาย ก.ล.ต. ประกาศ คําส่ัง หรือขอบังคับอ่ืนใดท่ีออกตาม
กฎหมาย ก.ล.ต. 
8. ดําเนินการฟองรองบังคับคดีใหบริษัทจัดการปฏิบัติหนาท่ีของตน หรือฟองรองเรียกคาสินไหมทดแทน ความเสียหาย
จากบริษัทจัดการ ท้ังน้ี เพ่ือประโยชนของผูถือหนวยลงทุนท้ังปวง หรือเม่ือไดรับคําส่ังจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
9. ใหความเห็นชอบในกรณีท่ีบริษัทจัดการจะดําเนินการตามหัวขอ “การเล่ือนกําหนดการชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนแกผู
ถือหนวยลงทุน” หรือ “การไมขายหรือไมรับซ้ือคืนหนวยลงทุนตามคําส่ังซ้ือหรือคําส่ังขายคืนหนวยลงทุน” หรือ “การรับชําระ
หน้ีเพ่ือกองทุนดวยทรัพยสินอ่ืน”  
10. รับรองผลการนับมติของผูถือหนวยลงทุน ตามที่ไดรับเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการขอมติและการนับมติจากบริษัทจัดการ 
ในกรณีท่ีผูถือหนวยลงทุนมีมติเสียงขางมากเกินกวาก่ึงหน่ึงของจํานวนหนวยลงทุนท่ีจําหนายไดท้ังหมดของโครงการ ใหแกไข
เพ่ิมเติมโครงการ และปรากฎวามติของผูถือหนวยลงทุนดังกลาวไมเกินรอยละ 60 ของจํานวนหนวยลงทุนท่ีจําหนายไดท้ังหมด
ของโครงการ  
11. รับฝากทรัพยสินของกองทุนจนกวาจะจดทะเบียนเลิกกองทุนและดูแลตรวจสอบใหผูชําระบัญชีปฏิบัติตามมาตรา 130 แหง
พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 และในพระราชบัญญัติฉบับแกไข ในกรณีที่ผูชําระบัญชีกระทํา
การหรืองดเวนกระทําการตามมาตรา 130 จนกอใหเกิดความเสียหายแกกองทุนใหผูดูแลผลประโยชนรายงานใหสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ไดโดยไมชักชา  
12. ดําเนินการรับหรือจายเงินจากบัญชีของกองทุน ตามคําสั่งเปนลายลักษณอักษรของบริษัทจัดการ 
13. ผูดูแลผลประโยชนจะตองอนุญาตใหบริษัทจัดการ หรือผูสอบบัญชีของกองทุนทําการตรวจสอบบัญชีหลักทรัพย บัญชี
กองทุน และเอกสารหลักฐานอ่ืนของกองทุนไดภายในเวลาทําการปกติของผูดูแลผลประโยชน โดยบริษัทจัดการจะบอกกลาว
ใหผูดูแลผลประโยชนทราบลวงหนา อยางนอย 1 วันทําการ 
14. ในกรณีท่ีผูสอบบัญชีของกองทุน หรือผูสอบบัญชีของผูดูแลผลประโยชน หรือผูสอบบัญชีอิสระ หรือผูชําระบัญชีของกอง
ทุน หรือหนวยงานผูมีอํานาจควบคุมผูดูแลผลประโยชนขอคําช้ีแจง ไมวาจะเปนลายลักษณอักษรหรือไมก็ตามเก่ียวกับการ
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กระทําการใด ๆ ที่มีผลกระทบตอบัญชีหลักทรัพย หรือบัญชีของกองทุน หรือเรื่องอื่นใดเกี่ยวกับกองทุน ผูดูแลผลประโยชน
ตองแจงใหบริษัทจัดการทราบโดยทันทีและจะตองทํารายงานเก่ียวกับคําขอดังกลาวพรอมรายงานข้ันตอนการปฏิบัติท่ีผูดูแล
ผลประโยชนไดกระทําไปแลว หรือที่จะกระทําตอไปใหบริษัทจัดการทราบโดยไมชักชา  
15. หนาท่ีอ่ืนใดท่ีกฎหมาย ก.ล.ต. กําหนด  
 
หนาท่ีในการรับฝากและเก็บรักษาทรัพยสิน  
1. รับฝาก ดูแล เก็บรักษา และบันทึกทรัพยสินของกองทุน โดยแยกทรัพยสินของกองทุนออกจากทรัพยสินของผูดูแลผล
ประโยชน และทรัพยสินของบุคคลอื่นใดที่ผูดูแลผลประโยชนดูแลรักษาอยูจนกวาจะเลิกกองทุน หรือสิ้นสุดการทําหนาที่ผู
ดูแลผลประโยชนตามสัญญาแตงต้ังผูดูแลผลประโยชน พรอมท้ังดูแลใหการเบิกจายทรัพยสินของกองทุนเปนไปตามท่ีระบุไว
ในโครงการและในหนังสือชี้ชวนของกองทุน โดยตองเก็บรักษาหรือฝากไวอยางปลอดภัยที่ผูดูแลผลประโยชน บริษัทศูนยรับ
ฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด หรือธนาคารแหงประเทศไทย หรือผูรับฝากทรัพยสินในตางประเทศ (ถามี) เวนแต จะได
รับอนุญาตหรือตกลงเปนอยางอ่ืน และหากมีการเปล่ียนแปลงสถานท่ีเก็บรักษาทรัพยสิน ตองแจงใหบริษัทจัดการทราบทันที 
2. ดูแล ทวงถาม ติดตามทรัพยสินหรือรักษาสิทธิในทรัพยสินของกองทุน เพื่อผลประโยชนในการเขาประชุมผูถือหุน การรับ
เงินปนผล การรับดอกเบ้ียและหรือหนวยลงทุนและสิทธิประโยชนอ่ืนใดท่ีกองทุนพึงจะไดรับ รวมท้ังดําเนินการรับหรือจายเงิน
ตามสิทธิ น้ัน ๆ ตามคําส่ังของบริษัทจัดการ รวมท้ังแจงใหบริษัทจัดการทราบในกรณีท่ีมีความจําเปนท่ีตองปองกันการเสียสิทธิ
ท่ีมีอยูหรือเก่ียวของกับหลักทรัพยน้ัน ๆ  
 
หนาท่ีเก่ียวกับการดําเนินการเก่ียวกับหลักทรัพยหรือทรัพยสินท่ีกองทุนลงทุน  
1. สงมอบ รับมอบ ส่ังซ้ือตามสิทธิ จําหนายจายโอน ฝาก ถอนหลักทรัพยหรือทรัพยสิน ตลอดจนชําระและรับชําระราคาหลัก
ทรัพย ตามคําสั่งของบริษัทจัดการ โดยตรวจสอบความสมบูรณ ความถูกตองครบถวนของหลักทรัพยและทรัพยสินกอนดําเนิน
การ  
2.จัดทํารายงานดังตอไปนี้ เปนลายลักษณอักษร หรือสงทางสื่ออิเล็กทรอนิกสอื่นใดที่ไดตกลงรวมกัน สงใหบริษัทจัดการ  
ก. รายงานการรับและการจายเงินของกองทุนเปนรายวัน  
ข. รายงานรายละเอียดการรับจายทรัพยสินของกองทุนที่รับฝากไว 
ค. จัดทําบัญชีและรับรองความถูกตองของทรัพยสินของกองทุนรวมท่ีรับฝากไว  
ง. รายงานเก่ียวกับเงินลงทุนของกองทุนแยกตามประเภทของหลักทรัพย และตามสถานภาพของหลักทรัพยพรอมท้ัง  
คํานวณดอกเบ้ียคางรับ (ถามี) เปนรายวัน  
จ. รายงานเจาหน้ีซ้ือหลักทรัพยและลูกหน้ีคาขายหลักทรัพยเปนรายวัน  
ฉ. รายงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวกับบัญชีหลักทรัพยและบัญชีเงินฝากของกองทุน ตามท่ีตกลงรวมกัน  
3. รายงานตอสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในกรณีที่บริษัทจัดการกระทําการหรืองดเวนกระทําการจนกอใหเกิดความเสีย
หายตอกองทุน หรือไมปฏิบัติตามหนาท่ีตามมาตรา 125 แหงกฎหมาย ก.ล.ต. ท้ังน้ี ภายใน 5 วันนับแตวันท่ีผูดูแลผล
ประโยชนรูถึงเหตุการณดังกลาว  
 
ความรับผิดชอบของผูดูแลผลประโยชน  
ผูดูแลผลประโยชนจะรับผิดชอบตอความเสียหายในการรับฝากทรัพยสิน ซ่ึงพิสูจนไดชัดเจนวาเกิดข้ึนจากการกระทํา หรืองด
เวนกระทําการโดยจงใจ หรือประมาทเลินเลอ ของผูดูแลผลประโยชน พนักงาน ลูกจาง บริวาร หรือบุคคลใดท่ีทํางานใหแกผู
ดูแลผลประโยชน 

22.3. สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน :  

สิทธิของผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน  
1. ไดรับคาธรรมเนียมสําหรับการทําหนาที่เปนผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ตามสัญญาแตงตั้งผูสนับสนุนการขายหรือรับ
ซ้ือคืน โดยบริษัทจัดการเปนผูรับผิดชอบคาใชจายดังกลาว 
2. บอกเลิกสัญญาแตงตั้งผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ตามขอกําหนดและเง่ือนไขท่ีกําหนดไวในสัญญาแตงต้ังผูสนับสนุน
การขายหรือรับซื้อคืน  
 
หนาท่ีและความรับผิดชอบในการขายและรับซ้ือคืนหนวยลงทุน  
1. จัดวางเอกสารเผยแพรเก่ียวกับกองทุน รวมท้ังดําเนินการดวยความรวมมือของบริษัทจัดการในการเผยแพรมูลคาหนวยลง
ทุน ราคาขายหนวยลงทุน ราคารับซ้ือคืนหนวยลงทุน รวมท้ังขอมูลและเอกสารอันจําเปนตามท่ีกฎหมาย ก.ล.ต. กําหนด  
2. แจกจายหนังสือช้ีชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญท่ีผูลงทุนควรทราบพรอมใบคําขอเปดบัญชีผูถือหนวยลงทุน หรือใบคําส่ังซ้ือ
หนวยลงทุน รวมท้ังใบคําส่ังขายคืนหนวยลงทุน หรือเอกสารการเปดเผยขอมูลเก่ียวกับหนวยลงทุนท่ีจําหนาย หรือเอกสารอ่ืน 
ๆ ท่ีเก่ียวกับกองทุน และแจกจายหนังสือช้ีชวนสวนขอมูลโครงการเม่ือมีผูรองขอ  
3. รับใบคําขอเปดบัญชีผูถือหนวยลงทุน ใบคําส่ังซ้ือหนวยลงทุน หรือใบคําส่ังขายคืนหนวยลงทุนหรือเอกสารอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียว
ของ  
4. ตรวจสอบความถูกตองและความครบถวนของการกรอกใบคําขอเปดบัญชีผูถือหนวยลงทุน เอกสารการจองซื้อ ใบคําสั่งซื้อ
หนวยลงทุน หรือใบคําส่ังขายคืนหนวยลงทุนและเอกสารอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ  
5. ตรวจสอบหลักฐานประกอบการซ้ือหรือการขายท้ังหมดวาถูกตอง เปนจริงและครบถวนตามเง่ือนไขท่ีระบุไวในโครงการ  
6. ตรวจสอบลายมือช่ือในเอกสารเพ่ือการส่ังซ้ือ ใบคําส่ังซ้ือหนวยลงทุน หรือใบคําส่ังขายคืนหนวยลงทุนใหตรงกับตัวอยาง
ลายมือช่ือท่ีผูถือหนวยลงทุนไดใหไวในการการเปดบัญชีกองทุน  
7. รับชําระเงินคาซ้ือหนวยลงทุน หรือชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุน หรือเงินอ่ืนใด  
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8. คืนเงินคาซ้ือหนวยลงทุนใหแกผูส่ังซ้ือท่ีไมไดรับการจัดสรรตามท่ีไดรับมอบหมายจากบริษัทจัดการ  
9. เก็บรักษาใบคําขอเปดบัญชีผูถือหนวยลงทุน ใบคําส่ังซ้ือหนวยลงทุนและใบคําส่ังขายคืนหนวยลงทุน  
10.สงมอบเอกสารหลักฐานตามกําหนดโดยบริษัทจัดการ ใหบริษัทจัดการ หรือนายทะเบียน  
11. ใหความรวมมือกับบริษัทจัดการในการแจงหรือติดตอกับผูส่ังซ้ือหนวยลงทุนหรือผูถือหนวยลงทุนเม่ือมีความจําเปน ท่ีจะ
ตองแจงหรือติดตอเก่ียวกับสิทธิประโยชนของผูส่ังซ้ือหนวยลงทุน หรือผูถือหนวยลงทุน หรือเม่ือมีเหตุจําเปนอ่ืนใด  
12. ช้ีแจงขอมูลใหผูถือหนวยลงทุน หรือผูท่ีสนใจจะลงทุนทราบ ในกรณีท่ีมีการแกไขเพ่ิมเติมโครงการหรือมีเหตุการณท่ีมีผล
กระทบอยางมีนัยสําคัญตอสิทธิประโยชนของผูถือหนวยลงทุนหรือตอการตัดสินใจในการลงทุน หรือตอการเปลี่ยนแปลงใน
ราคาของหนวยลงทุนของกองทุนรวม  
13. ปฏิบัติตามหลักเกณฑเงื่อนไขและวิธีการในการโฆษณากองทุนรวมที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสมาคมบริษัท
จัดการลงทุนประกาศกําหนด  
14. ทําการอ่ืนใดท่ีเก่ียวของกับหนาท่ีดังกลาวขางตน 

22.4. สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบของตัวแทนจําหนาย :  

22.5. สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบของที่ปรึกษาการลงทุน :  

22.6. สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบของที่ปรึกษากองทุน / ท่ีปรึกษาอ่ืน ๆ :  

22.7. สิทธิ หนาที่ ความรับผิดชอบ และการแตงตั้งคณะตัวแทนผูถือหนวยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) :  

23. คาธรรมเนียมและคาใชจายที่เรียกเก็บจากผูสั่งซื้อหรือผูถือหนวยลงทุนและกองทุนรวม :  

23.1. คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผูสั่งซื้อหรือผูถือหนวยลงทุน :  

23.1.1. คาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุน (Front-end Fee) :  

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา :  
ไมเกินรอยละ 1.50 ของมูลคาหนวยลงทุน บริษัทจัดการอาจเก็บคาธรรมเนียมการขายจากผูสั่งซื้อหนวยลงทุนแตละรายใน
อัตราท่ีไมเทากัน  

23.1.2. คาธรรมเนียมการรับซื้อคืนหนวยลงทุน (Back-end Fee) :  

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา :  

23.1.3. คาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน (Switching Fee) :  

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา :  
บริษัทจัดการจะคิดคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเขากองทุน เชนเดียวกับการคิดคาธรรมเนียมในการขายหนวยลงทุน  

23.1.4. คาธรรมเนียมการโอนหนวยลงทุน :  

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา :  
ในอัตรา 50 บาท ตอรายการ โดยผูโอนจะถูกเรียกเก็บคาธรรมเนียมดังกลาวในวันที่ยื่นคําขอโอนหนวยลงทุน 
 

23.1.5. คาธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุน :  

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา :  
กรณีท่ีผูถือหนวยลงทุนขอใหบริษัทจัดการออกใบหนวยลงทุน ท้ังน้ีภายใตเง่ือนไขขอ 15.2 หรือขอใหออกเอกสารแสดงสิทธิ
แทนฉบับเดิมที่สูญหาย บริษัทจัดการจะคิดคาธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุนในอัตรา 50 บาท ตอ 1 
ฉบับ  

23.1.6. คาปรับกรณีขายคืนหนวยลงทุนกอนระยะเวลาถือครองที่กําหนดในโครงการ (Exit Fee) :  
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รายละเอียด/จํานวน/อัตรา :  

23.1.7. คาธรรมเนียมอ่ืน ๆ :  

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา :  
1. คาธรรมเนียมการทํารายการซ้ือขายหนวยลงทุนตามอัตราท่ีธนาคารพาณิชยกําหนด (ถามี) 
2. คาธรรมเนียมการโอนเงินเพ่ือซ้ือหนวยลงทุนหรือการโอนเงินคาขายคืนหนวยลงทุน หรือคาธรรมเนียมการหักเงินจากบัญชีผู
ซ้ือหนวยลงทุน (ถามี) ตามอัตราท่ีธนาคารพาณิชยกําหนด  
3. บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บคาใชจายอ่ืนๆจากผูถือหนวยลงทุนท่ีขอใหบริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนดําเนินการใหผูถือ
หนวยลงทุนเปนกรณีพิเศษนอกเหนือจากกรณีปกติ ท่ีบริษัทจัดการดําเนินการใหผูถือหนวยลงทุนทุกราย เชน คาใชจายในการ
จดแจงจํานํากับนายทะเบียน คาแกไขเปล่ียนแปลงขอมูลในทะเบียน เปนตน ท้ังน้ี บริษัทจัดการจะคิดคาธรรมเนียมการดําเนิน
การใหผูถือหนวยลงทุนเปนกรณีพิเศษ ในอัตราไมเกิน 75 บาท ตอ 1 รายการ 

23.2. คาธรรมเนียมและคาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม :  

23.2.1. คาธรรมเนียมการจัดการรายป :  

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา :  
อัตราไมเกินรอยละ 1.00 ตอป ของมูลคาทรัพยสินท้ังหมด หักดวยมูลคาหน้ีสินท้ังหมด เวนแตคาธรรมเนียมการจัดการ คา
ธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน และคาธรรมเนียมนายทะเบียนหนวยลงทุน ณ วันที่คํานวณ * ท้ังน้ี บริษัทจัดการอาจไดรับเงิน
คาตอบแทนจากกองทุนรวมตางประเทศ เน่ืองจากการลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศ โดยเงินคาตอบแทน
ดังกลาวจะนําเขากองทุนท้ังหมด และบริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากกองทุนในรูปคาธรรมเนียมการจัดการ  

23.2.2. คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชนรายป :  

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา :  
อัตราไมเกินรอยละ 0.07 ตอป ของมูลคาทรัพยสินท้ังหมด หักดวยมูลคาหน้ีสินท้ังหมด เวนแตคาธรรมเนียมการจัดการ คา
ธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน และคาธรรมเนียมนายทะเบียนหนวยลงทุน ณ วันที่คํานวณ *  

23.2.3. คาธรรมเนียมนายทะเบียนหนวยลงทุนรายป :  

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา :  
อัตราไมเกินรอยละ 0.50 ตอป ของมูลคาทรัพยสินท้ังหมด หักดวยมูลคาหน้ีสินท้ังหมด เวนแตคาธรรมเนียมการจัดการ คา
ธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน และคาธรรมเนียมนายทะเบียนหนวยลงทุน ณ วันที่คํานวณ *  

23.2.4. คาธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน :  

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา :  

23.2.5. คาธรรมเนียมการจัดจําหนาย :  

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา :  

23.2.6. คาธรรมเนียมอ่ืน ๆ :  

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา :  
(1) คาใชจายเพ่ือวัตถุประสงคในการเสนอขายคร้ังแรกจะจายตามจํานวนท่ีจายจริง โดยทางบัญชีจะตัดจายเปนคาใชจายของ
กองทุนเฉล่ียเทากันทุกวัน เปนเวลาไมเกิน 5 ป ไดแก  
(ก) คาใชจายในการจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ การจัดอบรมเผยแพรความรู คาใชจายดานการตลาด การสงเสริมการขาย
ตลอดจนการสัมมนาแนะนํากองทุน ตามที่จายจริง แตไมเกินรอยละ 0.50 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ  
(ข) คาใชจายหรือคาธรรมเนียมท่ีเก่ียวของในการจัดต้ังกองทุน และคาใชจายตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบัติตามกฎหมาย ก.
ล.ต.  
(2) คาใชจายเพ่ือการดําเนินงานของกองทุนท่ีเรียกเก็บตามจํานวนท่ีจายจริง โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาตัดจายท้ังจํานวน
หรือทยอยตัดจายตามระยะเวลาการใชงานของคาใชจายนั้น ไดแก  
(ก) คาใชจายในการจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ คาส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ การจัดอบรมเผยแพรความรู คาใชจายดานการ
ตลาด การสงเสริมการขายตลอดจนการสัมมนาแนะนํากองทุน ตามที่จายจริง แตไมเกินรอยละ 0.50 ตอป ของมูลคาทรัพยสิน
สุทธิของกองทุน  
(ข) คาใชจายในการสอบบัญชี คาท่ีปรึกษากฎหมาย คาใชจายตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบัติตามคําส่ัง หรือตามกฎหมาย หรือ
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ประกาศของสมาคม  
(ค) คาจัดทํา จัดพิมพและจัดสงใบแจงผลการจัดสรรหนวยลงทุน คาใชจายในการจัดทําและจัดพิมพ ใบคําขอเปดบัญชี ผูถือ
หนวยลงทุน ใบคําส่ังซ้ือหนวยลงทุน ใบคําส่ังขายคืนหนวยลงทุน เอกสารท่ีเก่ียวของ คาจัดทําจัดพิมพ และจัดสงหนังสือ
บอกกลาวรายงานตาง ๆ สาสนถึงผูถือหนวยลงทุน  
(ง) คาจัดทํา จัดพิมพ และจัดสงเอกสารท่ีเก่ียวกับการแกไขเปล่ียนแปลงโครงการ คาใชจายในการลงประกาศในหนังสือพิมพ 
การจัดประชุมผูถือหนวยลงทุน การขอมติผูถือหนวยลงทุน คาใชจายตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบัติตามกฎหมาย ก.ล.ต.  
(จ) คาจัดทํา คาพิมพและจัดสงหนังสือช้ีชวนและรายงานประจําปถึงผูถือหนวยลงทุน  
(ฉ) คาแปลเอกสารท่ีเก่ียวกับการดําเนินงานของกองทุนเปนภาษาตางประเทศ  
(ช) คาเอกสารทะเบียนผูถือหนวยลงทุน คาเอกสารการลงบัญชีกองทุน  
(ซ) คาใชจาย (ถามี) ในการดําเนินคดีของผูดูแลผลประโยชนท่ีฟองรองใหบริษัทจัดการปฏิบัติหนาท่ีหรือเรียกคาสินไหมทด
แทนความเสียหายจากบริษัทจัดการเพ่ือประโยชนของผูถือหนวยลงทุนหรือเม่ือไดรับคําส่ังจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.
ต. คาใชจายดานกฎหมายเพ่ือรักษาสิทธิของกองทุน คาใชจายในการติดตามหน้ีของกองทุน  
(ฌ) คาใชจายในการรับชําระหน้ีเปนทรัพยสินอ่ืนแทนการชําระหน้ีดวยเงินสดตามตราสารแหงหน้ี  
คาธรรมเนียมศาล คาธรรมเนียมทนายความ คาใชจายในดานนิติกรรม คาประเมินราคา  
คาจดจํานอง คาปลดจํานอง คาจัดพิมพเอกสาร คาใชจาย หรือคาธรรมเนียมอ่ืนใดท่ีเก่ียวของกับทางราชการ คาใชจายอันเกิด
จากการรับชําระหน้ีเปนทรัพยสินอ่ืนแทนการชําระหน้ีดวยเงินสดตามตราสารแหงหน้ี คาใชจายดานภาษี คาทําประกันภัยดูแล 
และเก็บรักษาตลอดจน คาใชจายในการจําหนายจายโอนทรัพยสินดังกลาว  
(ญ) คาใชจายในการรับชําระเงินคาซ้ือหนวยลงทุน คาใชจายในการชําระเงินคารับซ้ือคืนหนวยลงทุน  
(ฎ) คาธรรมเนียมธนาคารตาง ๆ คาอากรแสตมป คาไปรษณียากร คาโทรศัพท คาโทรสาร คาประกาศในหนังสือพิมพ คา
ไปรษณียากรสําหรับหนังสือโตตอบกับผูถือหนวยลงทุน คาพาหนะ คาใชจายในการส่ือสารโตตอบโดยวิธีอ่ืนท่ีมิใชทาง
ไปรษณีย  
(ฏ) คาใชจายตาง ๆ ในการชําระบัญชีและเลิกกองทุน  
(ฐ) คาใชจายท่ีเกิดข้ึนจากการติดตามทวงถาม หรือการดําเนินคดีเพ่ือการรับชําระหน้ีใด ของกองทุนรวม  
การคิดคาใชจายตาม (1) และ (2) จะเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีท่ีกําหนดโดยสมาคมนักบัญชี และผูสอบบัญชีรับอนุญาต
แหงประเทศไทย  
(3) คาธรรมเนียมที่เกี่ยวกับการซื้อหลักทรัพย คาธรรมเนียมที่เกี่ยวกับการขายหลักทรัพยจะถูกหักจากคาขายหลักทรัพยเมื่อมี
การขายหลักทรัพย ไดแก  
(ก) คาอากรแสตมป ซึ่งจะรวมอยูในตนทุนของคาซื้อหลักทรัพยเมื่อมีการซื้อหลักทรัพย  
(ข) คาธรรมเนียมหรือคานายหนาการซื้อขายหลักทรัพย  
(ค) คาใชจายอ่ืน ๆ (ถามี)  
(4) คาใชจายท่ีอาจเกิดข้ึนจากการลงทุนในตางประเทศ เชน คาธรรมเนียมการทํารายการซ้ือ ขาย รับมอบ สงมอบทรัพยสิน
ในตางประเทศ (Transaction Fee) อากรแสตมป และภาษีตางๆท่ีเก่ียวของ คาใชจาย หรือคาธรรมเนียมท่ีตองจายตามขอ
กําหนด หรือกฎหมายของประเทศท่ีกองทุนไปลงทุน ตลอดจนคาใชจายท่ีเก่ียวของกับการติดตอประสานงานกับผูจัดการกอง
ทุนในตางประเทศ เชน คาโทรศัพททางไกล คาโทรสารทางไกล เปนตน (ถามี) ตามท่ีจายจริง 
(5) คาใชจายเก่ียวกับการเก็บรักษาทรัพยสินในตางประเทศ (ถามี) นอกเหนือจาก ”คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน รายป” 
ตามที่จายจริง โดยจะไมเกินรอยละ 0.15 ตอป ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน 
(6) คาใชจายในการประกันความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ หรืออัตราดอกเบ้ีย (ถามี) ตามท่ีจายจริง 
(7) คาใชจายท่ีเกิดจากการผิดนัดชําระราคา (Failed Trade)  
(8) คาใชจายที่เกี่ยวของ กับการจัดการกองทุนซึ่งมิไดระบุไวในขอ 23.2 (ถามี) โดยบริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากกองทุนตาม
จํานวนเงินและเวลาท่ีเกิดคาใชจายน้ันจริง ท้ังน้ี การเรียกเก็บคาใชจายดังกลาวจะไมเกินรอยละ 0.01 ตอป ของมูลคา
ทรัพยสินสุทธิของกองทุนโดยบริษัทจัดการจะเปนผูรับผิดชอบสวนท่ีเกินกวาอัตราท่ีกําหนด  
ในกรณีท่ีมีคาใชจายตามขอ (8) บริษัทจัดการจะเปดเผยแยกเปนรายการอยางชัดเจนในหนังสือช้ีชวนฉบับขอมูลสําคัญท่ี ผูลง
ทุนควรทราบและในรายงานประจําป ซ่ึงบริษัทจัดการ จัดทําเม่ือส้ินรอบระยะเวลาบัญชีแตละป  
 
คาใชจายตามขอ (1) และขอ (2) จะถูกเปดเผยเปนยอดรวมของคาใชจาย ปรากฎในรายการคาใชจาย การดําเนินงานในงบ
กําไรขาดทุน ของกองทุนซ่ึงเปนสวนหน่ึงของรายงานประจําป  
 
ท้ังน้ี คาธรรมเนียมและคาใชจายท้ังหมดของกองทุนจะบวกดวยภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอ่ืนใดในทํานองเดียวกัน  
 
อยางไรก็ตาม หากมีการเปล่ียนแปลงเก่ียวกับภาษีมูลคาเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่ืนใดในทํานองเดียวกัน บริษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิท่ีจะเปล่ียนแปลงการรับรูภาษีตาง ๆ ดังกลาวโดยถือวาไดรับมติจากผูถือหนวยลงทุนแลว  

หมายเหตุ :  

* บริษัทจัดการจะคํานวณคาธรรมเนียมการจัดการ คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน และคาธรรมเนียมนายทะเบียนหนวยลง
ทุน ทุกวันท่ีมีการคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิโดยใชมูลคาทรัพยสินสุทธิท้ังหมด หักดวยมูลคาหน้ีสินท้ังหมด เวนแตคา
ธรรมเนียมการจัดการ คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน และคาธรรมเนียมนายทะเบียนหนวยลงทุน ณ วันที่คํานวณ น้ันเปน
ฐานในการคํานวณคาธรรมเนียม โดยคาธรรมเนียมดังกลาวจะบวกดวยภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดใน
ทํานองเดียวกัน (ถามี) และบริษัทจัดการจะเรียกเก็บเปนรายเดือน  
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ท้ังน้ี การตัดคาใชจายดังกลาวจะเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีท่ีกําหนดโดยสมาคมบริษัทนักบัญชีและผูสอบบัญชีรับอนุญาต
แหงประเทศไทยและหากมีการเปล่ียนแปลงเก่ียวกับภาษีมูลคาเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอ่ืนใดในทํานองเดียวกัน บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปล่ียนแปลงการรับรูภาษีตาง ๆ ดังกลาวโดยถือวาไดรับมติจากผูถือหนวยลงทุนแลว 

23.3. การเปลี่ยนแปลงคาธรรมเนียมหรือคาใชจาย :  

23.3. การเปลี่ยนแปลงคาธรรมเนียมหรือคาใชจาย :  
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงอัตราคาธรรมเนียมหรือคาใชจาย โดยไมถือวาเปนการแกไขเพิ่มเติมโครงการ  
23.3.2 กรณีที่บริษัทจัดการจะเรียกเก็บคาธรรมเนียมหรือคาใชจายเพิ่ม ไมเกินรอยละ 25 ของคาธรรมเนียมหรือคาใชจายภาย
ในระยะเวลา 1 ป บริษัทแจงจะใหผูลงทุนทราบลวงหนาไมนอยกวา 60 วันตามวิธีการดังตอไปนี้ กอนการเรียกเก็บคา
ธรรมเนียมหรือคาใชจายเพ่ิมดังกลาว 
(1) ประกาศกรณีดังกลาวในหนังสือพิมพรายวันอยางนอยหน่ึงฉบับ เปนเวลา 3 วันติดตอกัน และ 
(2) ติดประกาศกรณีดังกลาวไวท่ีสํานักงานใหญและสํานักงานสาขาของบริษัทจัดการและผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนท่ี
ใชเปนสถานท่ีในการซ้ือขายหนวยลงทุน 
ในกรณีของกองทุนรวมเพ่ือผูลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการอาจดําเนินการโดยวิธีการใด ๆ เพ่ือใหผูถือหนวยลงทุนทราบ
ขอมูลการเรียกเก็บคาธรรมเนียมหรือคาใชจายเพิ่มก็ได 
ท้ังน้ีบริษัทจัดการจะแจงการเปล่ียนแปลงคาธรรมเนียมหรือคาใชจายดังกลาวใหสํานักงานทราบภายใน 15 นับแตวันเปล่ียน
แปลงคาธรรมเนียมหรือคาใชจาย 
2.3.3.2 กรณีที่บริษัทจัดการจะมีการลดคาธรรมเนียมหรือคาใชจาย  
บริษัทจัดการจะปดประกาศการลดคาธรรมเนียมหรือคาใชจายไวที่สํานักงานใหญและสํานักงานสาขาของบริษัทจัดการและผู
สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ใชเปนสถานที่ในการซื้อขายหนวยลงทุน และการลดคาธรรมเนียมหรือคาใชจายใหแตกตาง
ไปจากโครงการ 
ท้ังน้ีบริษัทจัดการจะแจงการเปล่ียนแปลงคาธรรมเนียมหรือคาใชจายดังกลาวใหสํานักงานทราบภายใน 15 นับแตวันเปล่ียน
แปลงคาธรรมเนียมหรือคาใชจาย 

24. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน และ
ราคาหนวยลงทุน หลักเกณฑและวิธีการดําเนินการในกรณีที่มูลคาหนวยลงทุนไมถูกตอง :  

24.1. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน และราคา
หนวยลงทุน :  

เง่ือนไขพิเศษ :  

1. บริษัทจัดการจะคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ และวิธีการที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศกําหนด โดยมูลคาทรัพยสินของกองทุนจะคํานวณจากมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนท่ีลงทุนในกองทุน ตางประเทศ 
รวมกับมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนท่ีลงทุนในประเทศ โดยบริษัทจัดการจะใชมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนในตาง
ประเทศ ณ ส้ินวันทําการซ้ือขาย ท่ีประกาศในวันทําการถัดไป และใชอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศท่ีประกาศผานระบบ
เผยแพรขอมูลของ Bloomberg ณ เวลา17.00 น. เปนเกณฑในการคํานวณทรัพยสินสุทธิสวนท่ีลงทุนในตางประเทศ  
ทั้งนี้ กรณีที่ไมมีขอมูลดังกลาว บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะใชอัตราแลกเปลี่ยนจากแหลงขอมูลอื่นที่ไดรับการรับรองจากผู
ดูแลผลประโยชน โดยเปนไปตามหลักเกณฑของประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และ/หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.
ต. โดยไมถือวาเปนการแกไขโครงการ  
2.บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน ราคาขายหนวยลงทุน และราคารับซ้ือคืนหนวย
ลงทุนของกองทุนรวมเปด ตามระยะเวลาดังตอไปน้ี 
(2.1) คํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิและมูลคาหนวยลงทุนทุกส้ินวันทําการ ภายใน 2 วันทําการถัดไป 
(2.2) คํานวณราคาขายหนวยลงทุนและราคารับซ้ือคืนหนวยลงทุนทุกส้ินวันทําการซ้ือขายหนวยลงทุน ภายใน 2 วันทําการ ถัด
ไป ท้ังน้ี ในการคํานวณราคาขายหนวยลงทุนและราคารับซ้ือคืนหนวยลงทุน ใหบริษัทจัดการกองทุนรวมใชมูลคาหนวยลงทุน
ของส้ินวันทําการซ้ือขายหนวยลงทุนน้ันเปนเกณฑในการคํานวณราคาขายหนวยลงทุนและราคารับซ้ือคืนหนวยลงทุน 
(2.3) ประกาศมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน ราคาขายหนวยลงทุนและราคารับซ้ือคืนหนวยลงทุน 
(ก) กรณีกองทุนรวมเปดแบบมีกําหนดระยะเวลา (interval fund) ท่ีกําหนดวันทําการซ้ือขายหนวยลงทุนแตละคร้ังหางกัน
ต้ังแตหน่ึงเดือนข้ึนไป ใหบริษัทประกาศมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน ราคาขายหนวยลงทุน และราคารับซ้ือคืนหนวย
ลงทุน ของวันทําการสุดทายของเดือน ภายใน 3 วันทําการถัดไป 
(ข) กรณีอ่ืนนอกเหนือจาก (ก) ใหบริษัทประกาศมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน ราคาขายหนวยลงทุน และราคารับ
ซ้ือคืนหนวยลงทุน ของวันทําการซ้ือขายหนวยลงทุนลาสุด ภายใน 3 วันทําการถัดไป 
(2.4) ประกาศมูลคาทรัพยสินสุทธิและมูลคาหนวยลงทุนของวันปดทะเบียนผูถือหนวยลงทุนเพ่ือการจายเงินปนผล (ถามี) ภาย
ใน 3 วันทําการถัดไป 
 
มูลคาหนวยลงทุน หมายถึง มูลคาทรัพยสินสุทธิหารดวยจํานวนหนวยลงทุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมดเม่ือส้ินวันทําการท่ี
คํานวณน้ัน 
มูลคาทรัพยสินสุทธิ และมูลคาหนวยลงทุนท่ีประกาศขางตน ตองไดรับการรับรองโดยผูดูแลผลประโยชน 
ในกรณีที่การประกาศตาม (2.3) และ (2.4) ไดกระทําผานระบบเผยแพรขอมูลมูลคาหนวยลงทุนท่ีจัดข้ึนโดยสมาคม (NAV 
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ในกรณีที่การประกาศตาม (2.3) และ (2.4) ไดกระทําผานระบบเผยแพรขอมูลมูลคาหนวยลงทุนท่ีจัดข้ึนโดยสมาคม (NAV 
Center) หรือชองทางอ่ืนท่ีสํานักงานยอมรับ บริษัทจัดการจะประกาศมูลคาทรัพยสินสุทธิและมูลคาหนวยลงทุนภายใน 4 วัน
ทําการถัดไปก็ได 
การประกาศขางตน บริษัทจัดการจะประกาศในหนังสือพิมพรายวันอยางนอยหน่ึงฉบับ ภายใน 3 วันทําการถัดไป และปด
ประกาศไวในท่ีเปดเผย ณ ท่ีทําการทุกแหงของบริษัทจัดการ และจัดใหมีประกาศดังกลาวไว ณ สถานท่ีติดตอทุกแหงของผู
สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนท่ีใชเปนสถานท่ีในการซ้ือขายหนวยลงทุน (ถามี) 
ในกรณีท่ีมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน และจํานวนหนวยลงทุนของกองทุนรวมเปดไมถูกตอง บริษัทจัดการจะดําเนิน
การตามหลักเกณฑและวิธีการที่สํานักงานคณะกรรมการ กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ประกาศกําหนด 
 
3. การใชตัวเลขทศนิยมของมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน ราคาขายและราคารับซ้ือคืนหนวยลงทุน หรือจํานวนหนวย
ลงทุนของกองทุนรวมเปด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังตอไปน้ี 
(3.1) คํานวณและประกาศมูลคาทรัพยสินสุทธิเปนตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหนง โดยใชวิธีการปดเศษทศนิยมตามหลัก
สากล 
(3.2) คํานวณมูลคาหนวยลงทุนเปนตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหนง โดยใชวิธีการปดเศษทศนิยมตามหลักสากล สําหรับ
มูลคา หนวยลงทุนเพ่ือใชในการคํานวณ ราคาขายหนวยลงทุนจะปดเศษทศนิยมตําแหนงท่ี 4 ข้ึน สวนมูลคาหนวยลงทุนเพ่ือ
ใช ใน การคํานวณราคารับซ้ือคืนหนวยลงทุนจะตัดทศนิยมตําแหนงท่ี 5 ท้ิง 
(3.3) ประกาศมูลคาหนวยลงทุนตามท่ีคํานวณไดใน (3.2) เปนตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหนง โดยตัดทศนิยม  
ตําแหนงท่ี 5 ท้ิง และประกาศราคาขายและราคารับซ้ือคืนหนวยลงทุน ตามท่ีคํานวณไดใน (3.2) 
(3.4) คํานวณจํานวนหนวยลงทุนเปนตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหนง โดยใชวิธีการปดเศษทศนิยมตามหลักสากล แตจะ ใช 
ผลลัพธเปนตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตําแหนง โดยตัดทศนิยมตําแหนงท่ี 5 ท้ิง  
ในกรณีท่ีมีผลประโยชนเกิดข้ึนจากการคํานวณตาม (3.1) ถึง (3.4) บริษัทจัดการจะนําผลประโยชนน้ันรวมเขาเปน ทรัพยสิน
ของกองทุนรวมเปด  

24.2. หลักเกณฑและวิธีการดําเนินการในกรณีที่มูลคาหนวยลงทุนไมถูกตอง :  

24.2. หลักเกณฑและวิธีการดําเนินการในกรณีท่ีมูลคาหนวยลงทุนไมถูกตอง 
 
1.ในกรณีท่ีราคาหนวยลงทุนท่ีไมถูกตองตางจากราคาหนวยลงทุนท่ีถูกตองนอยกวาหน่ึงสตางค หรือตางจากราคาหนวยลงทุน
ท่ีถูกตองต้ังแตหน่ึงสตางคข้ึนไป แตไมถึงรอยละ 0.5 ของราคาหนวยลงทุนท่ีถูกตอง บริษัทจัดการจะจัดทําและสงรายงานให
ผูดูแลผลประโยชนทราบถึงความผิดพลาดภายใน 7 วันทําการนับแตวันท่ีพบวาราคาหนวยลงทุนไมถูกตอง และจัดใหมีสําเนา
รายงานดังกลาวไว ณ ท่ีทําการของบริษัทจัดการเพ่ือใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได โดยรายงานดัง
กลาวจะมีรายการอยางนอย ดังตอไปนี้ 
(1) ราคาหนวยลงทุนท่ีไมถูกตอง 
(2) ราคาหนวยลงทุนท่ีถูกตอง 
(3) สาเหตุท่ีทําใหราคาหนวยลงทุนไมถูกตอง 
(4) มาตรการปองกันเพ่ือมิใหราคาหนวยลงทุนไมถูกตอง ท้ังน้ี เวนแตในกรณีท่ีราคาหนวยลงทุนไมถูกตองมีสาเหตุมาจาก
ปจจัยภายนอกท่ีไมอาจควบคุมได เชน ราคาหลักทรัพยตามราคาตลาดคร้ังสุดทายของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยหรือ
ศูนยซื้อขายหลักทรัพยไมถูกตอง 
ในกรณีท่ีเหตุของความผิดพลาดซ่ึงทําใหราคาหนวยลงทุนไมถูกตองตามวรรคหน่ึงมีผลตอเน่ืองตอการคํานวณราคาหนวยลง
ทุนคร้ังตอไป เชน การกําหนดอัตราดอกเบ้ียผิดพลาด เปนตน บริษัทจัดการจะแกไขราคาหนวยลงทุนใหถูกตองนับแตวันท่ี
บริษัทจัดการพบวาราคาหนวยลงทุนไมถูกตองดวย 
 
2.ในกรณีท่ีราคาหนวยลงทุนท่ีไมถูกตองตางจากราคาหนวยลงทุนท่ีถูกตองต้ังแตหน่ึงสตางคข้ึนไป และคิดเปนอัตราต้ังแต
รอยละ 0.5 ของราคาหนวยลงทุนท่ีถูกตอง บริษัทจัดการจะคํานวณราคาหนวยลงทุนยอนหลังนับแตวันท่ีพบราคาหนวยลงทุน
ไมถูกตองจนถึงวันท่ีราคาหนวยลงทุนถูกตอง และดําเนินการดังตอไปน้ีเฉพาะวันท่ีราคาหนวยลงทุนท่ีไมถูกตองตางจากราคา
หนวยลงทุนท่ีถูกตองต้ังแตหน่ึงสตางคข้ึนไป และคิดเปนอัตราสวนต้ังแตรอยละ 0.5 ของราคาหนวยลงทุนท่ีถูกตอง 
 
(1) จัดทํารายงานการแกไขราคายอนหลังและรายงานการชดเชยราคาใหเสร็จส้ินภายในวันทําการถัดจากวันท่ีพบวาราคาหนวย
ลงทุนน้ันไมถูกตอง และสงรายงานดังกลาวใหผูดูแลผลประโยชนภายในวันทําการถัดจากวันท่ีคํานวณราคาหนวยลงทุนเสร็จ
ส้ิน เพ่ือใหผูดูแลผลประโยชนรับรองขอมูลในรายงานดังกลาวภายในวันทําการถัดจากวันท่ีบริษัทจัดการสงรายงานใหผูดูแล
ผลประโยชน ท้ังน้ี รายงานดังกลาวจะมีรายการอยางนอยดังตอไปน้ี 
(ก) ราคาหนวยลงทุนท่ีไมถูกตอง 
(ข) ราคาหนวยลงทุนท่ีถูกตอง 
(ค) สาเหตุท่ีทําใหราคาหนวยลงทุนไมถูกตอง 
(ง) การดําเนินการของบริษัทจัดการเม่ือพบวาราคาหนวยลงทุนไมถูกตอง 
ท้ังน้ี บริษัทจัดการจะจัดใหมีสําเนารายงานตาม (1) ไว ณ ท่ีทําการของบริษัทจัดการ เพ่ือใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
สามารถตรวจสอบได 
(2) แกไขราคาหนวยลงทุนท่ีไมถูกตองใหเปนราคาหนวยลงทุนท่ีถุกตองภายในวันท่ีผูดูแลผลประโยชนรับรองขอมูลใน
รายงานการแกไขราคายอนหลังและรายงานการชดเชยราคาตาม (1) 
(3) ประกาศชื่อกองทุนรวมที่มีการแกไขราคาตาม (2) และวัน เดือน ปท่ีมีการแกไขราคาตาม (2)ในหนังสือพิมพรายวันอยาง
นอยหน่ึงฉบับภายใน 3 วันทําการนับแตวันท่ีผูดูแลผลประโยชนรับรองขอมูลในรายงานดังกลาว 
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(4) ชดเชยราคาใหแลวเสร็จและแจงเปนหนังสือใหผูซ้ือหนวยลงทุนหรือผูขายคืนหนวยลงทุนท่ีไดซ้ือหรือขายคืนหนวยลงทุน
ในชวงระยะเวลาท่ีราคาหนวยลงทุนไมถูกตองทราบถึงการแกไขราคาตาม (2) และการชดเชยราคา ภายใน 5 วันทําการนับแต
วันท่ีผูดูแลผลประโยชนรับรองขอมูลในรายงานดังกลาว 
(5) จัดทํารายงานมาตรการปองกันเพ่ือมิใหราคาหนวยลงทุนไมถูกตอง และสงรายงานดังกลาว พรอมท้ังสําเนารายงานการ
แกไขราคายอนหลังและรายงานการชดเชยราคาท่ีจัดทําตาม (1) ใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 7 วันทําการนับ
แตวันที่ผูดูแลผลประโยชนรับรองขอมูลในรายงานการแกไขราคายอนหลังและรายงานการชดเชยราคานั้น เวนแตในกรณีที่
ราคาหนวยลงทุนไมถูกตองมีสาเหตุมาจากปจจัยภายนอกท่ีไมอาจควบคุมได บริษัทจัดการจะไมสงรายงานมาตรการปองกัน
ใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แตจะสงสําเนาเอกสารท่ีผูดูแลผลประโยชนรับรองวาการท่ีราคาหนวยลงทุนไมถูกตองมี
สาเหตุมาจากปจจัยภายนอกท่ีไมอาจควบคุมไดแทน 
 
3. ในการชดเชยราคาตามขอ 2 (4) บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการ ดังตอไปน้ี 
(1) กรณีราคาหนวยลงทุนท่ีไมถูกตองตํ่ากวาราคาหนวยลงทุนท่ีถูกตอง (understate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังน้ี 
(ก) กรณีท่ีเปนการขายหนวยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหนวยลงทุนของผูซ้ือหนวยลงทุนเปนจํานวนซ่ึงมีมูลคาเทากับ
สวนตางของราคาหนวยลงทุนท่ีไมถูกตองกับราคาหนวยลงทุนท่ีถูกตองหากปรากฏวาผูซ้ือหนวยลงทุนไมมีหนวยลงทุนเหลือ
อยู หรือมีหนวยลงทุนเหลืออยูนอยกวาจํานวนหนวยลงทุนท่ีจะตองลด บริษัทจัดการจะจายเงินของบริษัทจัดการเองเปนจํานวน
เทากับสวนตางของราคาท่ีขาดอยู หรือลดจํานวนหนวยลงทุนท่ีเหลืออยูน้ันและจายเงินของบริษัทจัดการเองเปนจํานวนเทากับ
สวนตางของราคาท่ีขาดอยู แลวแตกรณี เพ่ือชดเชยราคาใหแกกองทุนเปด เวนแตการท่ีราคาหนวยลงทุนไมถูกตองมีสาเหตุมา
จากปจจัยภายนอกท่ี 
ไมอาจควบคุมได เชน ราคาหลักทรัพยตามราคาตลาดคร้ังสุดทายของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยหรือศูนยซ้ือขายหลัก
ทรัพยไมถูกตอง และผูดูแลผลประโยชนรับรองวามีสาเหตุดังกลาว 
(ข) กรณีท่ีเปนการรับซ้ือคืนหนวยลงทุน บริษัทจัดการจะเพ่ิมจํานวนหนวยลงทุนของผูขายคืนหนวยลงทุนเปนจํานวนซ่ึงมีมูลคา
เทากับสวนตางของราคาหนวยลงทุนท่ีไมถูกตองกับราคาหนวยลงทุนท่ีถูกตอง หรือจายเงินของกองทุนเปดเปนจํานวนเทากับ
สวนตางของราคา เพ่ือชดเชยราคาใหแกผูขายคืนหนวยลงทุน แตหากปรากฏวาผูขายคืนหนวยลงทุนไมมีหนวยลงทุนเหลืออยู 
บริษัทจัดการจะจายเงินของกองทุนเปดเปนจํานวนเทากับสวนตางของราคา เพ่ือชดเชยราคาใหแกผูขายคืนหนวยลงทุน 
(2) กรณีราคาหนวยลงทุนท่ีไมถูกตองสูงกวาราคาหนวยลงทุนท่ีถูกตอง (overstate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังน้ี 
(ก) กรณีท่ีเปนการขายหนวยลงทุน บริษัทจัดการจะเพ่ิมจํานวนหนวยลงทุนของผูซ้ือหนวยลงทุนเปนจํานวนซ่ึงมีมูลคาเทากับ
สวนตางของราคาหนวยลงทุนท่ีไมถูกตองกับราคาหนวยลงทุนท่ีถูกตอง หรือจายเงินของกองทุนเปดเปนจํานวนเทากับสวนตาง
ของราคา เพ่ือชดเชยราคาใหแกผูซ้ือหนวยลงทุน 
(ข) กรณีท่ีเปนการรับซ้ือคืนหนวยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหนวยลงทุนของผูขายคืนหนวยลงทุนเปนจํานวนซ่ึงมีมูลคา
เทากับสวนตางของราคาหนวยลงทุนท่ีไมถูกตองกับราคาหนวยลงทุนท่ีถูกตองหากปรากฏวาผูขายคืนหนวยลงทุนไมมีหนวยลง
ทุนเหลืออยู หรือมีหนวยลงทุนเหลืออยูนอยกวาจํานวนหนวยลงทุนท่ีจะตองลด บริษัทจัดการจะจายเงินของบริษัทจัดการเอง
เปนจํานวนเทากับสวนตางของราคาท่ีขาดอยู หรือลดจํานวนหนวยลงทุนท่ีเหลืออยูน้ันและจายเงินของบริษัทจัดการเองเปน
จํานวนเทากับสวนตางของราคาท่ีขาดอยู แลวแตกรณี เพ่ือชดเชยราคาใหแกกองทุนเปด เวนแตการท่ีราคาหนวยลงทุนไมถูก
ตองมีสาเหตุมาจากปจจัยภายนอกท่ีไมอาจควบคุมได เชน ราคาหลักทรัพยตามราคาตลาดคร้ังสุดทายของตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทยหรือศูนยซ้ือขายหลักทรัพยไมถูกตอง และผูดูแลผลประโยชนรับรองวามีสาเหตุดังกลาว 
ในกรณีท่ีบริษัทจัดการตองชดเชยราคาเปนเงินใหแกผูซ้ือหนวยลงทุนหรือผูขายคืนหนวยลงทุนรายใดมีมูลคาไมถึงหน่ึงรอย
บาท บริษัทจัดการอาจนําเงินชดเชยราคาไปรวมจายในโอกาสแรกท่ีมีการจายเงินใหผูถือหนวยลงทุน แตถาบุคคลดังกลาวไม
มีสถานะเปนผูถือหนวยลงทุนแลว บริษัทจัดการจะชดเชยราคาใหแลวเสร็จภายใน 5 วันทําการนับแตวันท่ีผูดูแลผลประโยชน
รับรองขอมูลในรายงานการแกไขราคายอนหลังและรายงานการชดเชยราคาการจายเงินของกองทุนเปดเพื่อชดเชยราคาใหแก
ผูขายคืนหนวยลงทุนตาม (1) (ข) หรือผูซ้ือหนวยลงทุนตาม 2(ก) บริษัทจัดการอาจจายเงินของบริษัทจัดการเองแทนกองทุน
เปดก็ได 
 
4. บริษัทจัดการจะรับผิดชอบคาใชจายตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนจากราคาหนวยลงทุนไมถูกตอง เชน คาใชจายในการประกาศการ
แกไขราคาตามขอ 2(3) ในหนังสือพิมพ คาออกเช็ค คาใชจายในการจัดสงเงินชดเชยราคาใหแกผูซ้ือหนวยลงทุนและผูขาย
คืนหนวยลงทุน เปนตน เวนแตในกรณีท่ีราคาหนวยลงทุนไมถูกตองมีสาเหตุมาจากปจจัยภายนอกท่ีไมอาจควบคุมได 

25. รอบระยะเวลาบัญชีประจําปของกองทุนรวม :  

วันที่สิ้นสุดรอบบัญชี : เดือน เมษายน  วันท่ี 30  
วันที่สิ้นสุดรอบบัญชีครั้งแรก :  

รายละเอียดเพ่ิมเติม :  

26. กําหนดเวลาและวิธีการจายเงินปนผลแกผูถือหนวยลงทุน :  

27. สิทธิประโยชนของผูถือหนวยลงทุน :  
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27.1. สิทธิในการขายคืนหนวยลงทุน :  

บริษัทจัดการมีขอผูกพันท่ีจะตองรับซ้ือคืนหนวยลงทุนจากผูถือหนวยลงทุน เม่ือผูถือหนวยลงทุนนําหนวยลงทุนมาขายคืนแก
บริษัทจัดการ ผูถือหนวยลงทุนสามารถนําหนวยลงทุนมาขายคืนไดทุกวันทําการซ้ือขายตามราคารับซ้ือคืนหนวยลงทุน ซ่ึง
คํานวณตามหัวขอ “วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวย  
ลงทุน และราคาหนวยลงทุน” และไดรับการรับรองโดยผูดูแลผลประโยชนแลว ยกเวน กรณีที่บริษัทจัดการดําเนินการ ตามที่
กําหนดไวในหัวขอ “การเล่ือนกําหนดการชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนแกผูถือหนวยลงทุน” หรือ “การไมขายหรือไมรับซื้อ
คืนหนวยลงทุนตามคําส่ังซ้ือหรือคําส่ังขายคืนหนวยลงทุน”  

27.2. สิทธิในการรับเงินปนผล :  

27.3. สิทธิในการโอนหนวยลงทุน :  

(1) ผูถือหนวยลงทุนสามารถโอนหนวยลงทุนไดในกรณีดังตอไปน้ี  
(ก) การโอนหนวยลงทุนใหบิดา มารดา บุตร และคูสมรสของผูถือหนวยลงทุน  
(ข) การโอนหนวยลงทุนตามคําส่ังศาล หรือโดยผลของกฎหมาย  
(ค) การโอนทางมรดกหรือทางพินัยกรรมใหกับทายาท หรือผูรับผลประโยชนตามพินัยกรรม  
(ง) การโอนหนวยลงทุนในกรณีพิเศษอ่ืนๆ ท่ีบริษัทจัดการเห็นสมควรและอนุมัติใหโอนได  
(2) วิธีการขอโอนหนวยลงทุน  
(ก) ผูโอนและผูรับโอนจะตองมาย่ืนคําขอโอนหนวยลงทุนดวยตนเองท่ีผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหรือสํานักงานนาย
ทะเบียนหนวยลงทุน ในกรณีที่ผูรับโอนไมไดเปนผูใชบริการกองทุนกับบริษัทจัดการ ผูรับโอนจะตองกรอกรายละเอียดในใบ
คําขอเปดบัญชีผูถือหนวยลงทุนและยื่นตอผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหรือนายทะเบียนหนวยลงทุนพรอมคําขอโอน 
หนวยลงทุน  
(ข) ผูโอนจะตองเสียคาธรรมเนียมการโอนหนวยลงทุนในอัตรา 50 บาทตอการโอน 1 คร้ัง ณ วันท่ีย่ืนคําขอโอนหนวยลงทุน 
ตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไวในขอ 23.1 หัวขอคาธรรมเนียมการโอนหนวยลงทุน  
(ค) หลังจากท่ีไดรับคาธรรมเนียมการโอนหนวยลงทุนจากผูโอนแลว ผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหรือนายทะเบียนหนวย
ลงทุนจะสงมอบใบเสร็จรับเงิน และใบกํากับภาษีพรอมหลักฐานการรับคําขอโอนหนวยลงทุนใหแกผูโอนไวเปนหลักฐาน  
(ง) การโอนหนวยลงทุนซ่ึงเปนไปตามขอ 27.3. (1) และ (2) ดังกลาวขางตน นายทะเบียนหนวยลงทุนจะบันทึกขอมูลการ
โอนหนวยลงทุน และออกใบยืนยันการโอนหนวยลงทุนใหแกผูโอนหนวยลงทุนภายใน 7 วันทําการ นับแตวันท่ีผูสนับสนุนการ
ขายหรือรับซ้ือคืนหรือนายทะเบียนหนวยลงทุนไดรับคําขอโอนหนวยลงทุน  
(จ) การโอนหนวยลงทุนและคาธรรมเนียมการโอนอาจดําเนินการเปนอยางอื่นในกรณีพิเศษเพื่อประโยชนแกผูถือหนวยลงทุน
เปนหลัก ตามท่ีบริษัทจัดการเห็นสมควร ท้ังน้ี ภายใตเง่ือนไขท่ีระบุในขอ 23.3 “การเปลี่ยนแปลงคาธรรมเนียมหรือคาใชจาย” 
ท้ังน้ี สิทธิของผูถือหนวยลงทุนตามขอ 27.3 จะเกิดข้ึนตอเม่ือนายทะเบียนหนวยลงทุนไดบันทึกขอมูลในทะเบียนผูถือหนวย
ลงทุนแลว 

27.4. สิทธิในการลงมติเพื่อแกไขเพิ่มเติมโครงการจัดการลงทุนหรือแกไขวิธีจัดการ :  

ผูถือหนวยลงทุนมีสิทธิลงมติเพ่ือทําการแกไขเพ่ิมเติมโครงการหรือวิธีจัดการ โดยบริษัทจัดการจะทําการแกไขเพ่ิมเติม
โครงการและขอผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุนกับบริษัทจัดการตอเม่ือไดรับมติจากผูถือหนวยลงทุนโดยเสียงขางมากของผู
ถือหนวยลงทุน ซ่ึงคิดตามจํานวนหนวยลงทุนรวมกันเกินก่ึงหน่ึงของจํานวนหนวยลงทุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังส้ินของโครงการ ณ 
วันปดสมุดทะเบียนตามท่ีบริษัทจัดการกําหนด ท้ังน้ี เปนไปภายใตหัวขอ “วิธีการแกไขเโครงการจัดการกองทุนหรือแกไขวิธี
การจัดการ” 
ในกรณีท่ีบุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดถือหนวยลงทุนเกินกวาหน่ึงในสามของจํานวนหนวยลงทุนท่ีจําหนายไดแลวท้ัง
หมด บริษัทจัดการกองทุนรวมหรือบริษัทหลักทรัพยท่ีเปนเจาของบัญชีแบบไมเปดเผยช่ือผูถือหนวยลงทุน (omnibus 
account) ตองไมนับคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุมบุคคลเดียวกันน้ันในสวนท่ีเกินกวาหน่ึงในสามของจํานวนหนวยลงทุนท่ี
จําหนายไดแลวท้ังหมด 

27.5. สิทธิในการไดรับเงินคืนเมื่อเลิกโครงการ :  

ผูถือหนวยลงทุนมีสิทธิท่ีจะไดรับเงินคืนเม่ือโครงการส้ินสุดลง โดยบริษัทจัดการจะจัดใหมีผูชําระบัญชีท่ีสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบเปนผูชําระบัญชี โดยจะไดดําเนินการใหมีการจําหนายทรัพยสินของโครงการ ชําระภาระหน้ีสินและ
แจกจายเงินคืนใหแกผูถือหนวยลงทุนตามวิธีการท่ีระบุไวในหัวขอ “การชําระบัญชีกองทุนรวม และวิธีการเฉล่ียคืนเงินใหแกผู
ถือหนวยลงทุนเม่ือเลิกโครงการ”  

27.6. สิทธิประโยชนอ่ืน ๆ :  

27.6.1 สิทธิในการไดรับชําระคาซ้ือหนวยลงทุนดวยหลักทรัพย หรือทรัพยสินอ่ืนแทนเงิน  
ผูถือหนวยลงทุนมีสิทธิไดรับชําระคาซ้ือคืนหนวยลงทุนเปนหลักทรัพยหรือทรัพยสินอ่ืนแทนเงินไดในกรณีท่ีกองทุนไม

REFERENCE CODE :  

กองทุนเปดแอสเซทพลัสออยล 

24/04/2558 รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม  [0187/2552] หนา 37 / 44



สามารถชําระคารับซ้ือคืนหนวยลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทุนไดตามท่ีกําหนดไวภายใตหัวขอ “การชําระคาซ้ือหนวยลงทุนดวย
หลักทรัพยหรือทรัพยสินอ่ืนแทนเงิน”  
 
 
27.6.2.สิทธิในการเปล่ียนแปลงขอมูลในบัญชีผูถือหนวยลงทุน  
ผูถือหนวยลงทุนท่ีประสงคจะแจงแกไขเปล่ียนแปลงขอมูลท่ีไดแจงไวเม่ือเปดบัญชีผูถือหนวยลงทุน ตองกรอกใบคําขอ
เปลี่ยนแปลงขอมูล และยื่นใหแกบริษัทจัดการหรือนายทะเบียนเพื่อแกไขขอมูลโดยผูถือหนวยลงทุนตองยื่นเอกสารประกอบ 
(ถามี) เพ่ือใหนายทะเบียนดําเนินการแกไขขอมูลในบัญชีผูถือหนวยลงทุนตอไป โดยผูถือหนวยลงทุนตองรับทราบและ
ยินยอมท่ีจะปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีกําหนดในใบคําขอเปล่ียนแปลงขอมูล  
 
27.6.3 สิทธิในการจํานําหนวยลงทุน  
ผูถือหนวยลงทุนของกองทุนสามารถนําหนวยลงทุนไปจํานําไดตามกฎหมาย ท้ังน้ี นายทะเบียนจะรับจดทะเบียนการจํานําให
แกผูรับจํานําท่ีเปนสถาบันการเงินเทาน้ัน 

28. วิธีการแกไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแกไขวิธีการจัดการ :  

28.1 การแกไขเพ่ิมเติมโครงการตามมติของผูถือหนวยลงทุน หากปรากฏวามติของผูถือหนวยลงทุนดังกลาวไมเกินรอยละหา
สิบหาของจํานวนหนวยลงทุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมดของโครงการ ใหบริษัทจัดการกองทุนรวมสงเอกสารหลักฐานเก่ียวกับ
การขอมติและการนับมติไปยังผูดูแลผลประโยชน เพื่อใหผูดูแลผลประโยชนรับรองผลการนับมตินั้น  

มติของผูถือหนวยลงทุนตามวรรคหน่ึง หมายความวา มติโดยเสียงขางมากของผูถือหนวยลงทุนซ่ึงคิดตามจํานวนหนวยลงทุน
รวมกันเกินก่ึงหน่ึงของจํานวนหนวยลงทุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมดของโครงการ 

28.2 ในกรณีท่ีกองทุนรวมใดมีการแบงชนิดหนวยลงทุน การขอมติผูถือหนวยลงทุนนอกจากจะตองปฏิบัติใหเปนไปตามหลัก
เกณฑเก่ียวกับการขอมติผูถือหนวยลงทุนท่ีกําหนดไวในขอผูกพัน หรือท่ีกําหนดไวในมาตรา 129 หรือตามท่ีกําหนดใน
ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวยหลักเกณฑเกี่ยวกับขอจํากัดการถือหนวยลงทุนในกองทุนรวมและหนาที่ของ
บริษัทจัดการ การขอมติผูถือหนวยลงทุนตองเปนไปตามหลักเกณฑเพ่ิมเติมดังตอไปน้ีดวย 

(1) ในกรณีที่เปนการขอมติที่มีผลกระทบตอผูถือหนวยลงทุนทุกชนิด โดยแตละชนิดไดรับผลกระทบตอผูถือหนวยลงทุนไม
เทากัน ใหไดรับมติผูถือหนวยลงทุนท่ีถือหนวยลงทุนชนิดท่ีไดรับผลกระทบเกินก่ึงหน่ึงของจํานวนหนวยลงทุนแตละชนิด 

(2) ในกรณีที่เปนการขอมติที่มีผลกระทบตอผลประโยชนของผูถือหนวยลงทุนไมวากรณีใด ใหไดรับมติผูถือหนวยลงทุนที่ถือ
หนวยลงทุนชนิดท่ีไดรับผลกระทบเกินก่ึงหน่ึงของจํานวนหนวยลงทุนแตละชนิด 

(3) ในกรณีท่ีเปนการขอมติท่ีมีผลกระทบตอผูถือหนวยลงทุนชนิดใดชนิดหน่ึงใหไดรับมติผูถือหนวยลงทุนชนิดท่ีไดรับผล
กระทบเกินก่ึงหน่ึงของจํานวนหนวยลงทุนชนิดน้ัน 

28.3 ในกรณีที่การแกไขเพิ่มเติมโครงการหรือวิธีการจัดการไดกระทําตามมติของผูถือหนวยลงทุน บริษัทจัดการจะแจงให
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับตั้งแตวันถัดจากวันที่ไดมีมติแกไขและแจงการแกไขเพิ่มเติมโครงการ
จัดการกองทุนรวมหรือวิธีการจัดการไปยังผูถือหนวยลงทุนทุกรายและจะประกาศในหนังสือพิมพรายวันอยางนอย 1 ฉบับภาย
ใน 15 วันนับต้ังแตวันถัดจากวันท่ีไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือวันท่ีไดมีมติใหแกไขเพ่ิมเติม 
แลวแตกรณี  
 
เวนแตกฎหมาย ก.ล.ต. กําหนดเปนอยางอื่น ในการแกไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนหรือแกไขวิธีจัดการ หากมิไดกระทํา
ตามมติโดยเสียงขางมากของผูถือหนวยลงทุนซ่ึงคิดตามจํานวนหนวยลงทุนรวมกันเกินก่ึงหน่ึงของจํานวนหนวยลงทุนท่ี
จําหนายไดแลวท้ังหมดของโครงการจัดการกองทุนรวม จะตองไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

การแกไขเพ่ิมเติมโครงการตามมติของผูถือหนวยลงทุน หากปรากฎวามติของผูถือหนวยลงทุนดังกลาวไมเกินรอยละหาสิบหา
ของจํานวนหนวยลงทุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมดของโครงการ ใหบริษัทจัดการกองทุนรวมสงเอกสารหลักฐานเก่ียวกับการ
ขอมติและการนับมติไปยังผูดูแลผลประโยชน เพื่อใหผูดูแลผลประโยชนรับรองผลการนับมตินั้น 
 
มติของผูถือหนวยลงทุนในวรรคสอง หมายความวามติโดยเสียงขางมากของผูถือหนวยลงทุนซ่ึงคิดตามจํานวนหนวยลงทุนรวม
กันเกินก่ึงหน่ึงของจํานวนหนวยลงทุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมดของโครงการ 

28.4 ในการแกไขเพ่ิมเติมโครงการ หากไมสามารถดําเนินการตามมติโดยเสียงขางมากของผูถือหนวยลงทุนได เน่ืองจากขอ
จํากัดในการนับคะแนนเสียงของผูถือหนวยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนวาดวยหลักเกณฑเกี่ยวกับขอจํากัดการ
ถือหนวยลงทุนในกองทุนรวมและหนาท่ีของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการอาจดําเนินการขอรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ตามแนวทางท่ีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดได 
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29. การเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม :  

เงื่อนไขพิเศษในการเลิกกองทุน :  

เง่ือนไขพิเศษในการเลิกกองทุน :  

29.1 หากปรากฏวากองทุนเปดใดมีมูลคาหนวยลงทุนหรือมีผูถือหนวยลงทุนเปนจํานวนดังน้ี  
(1) จํานวนผูถือหนวยลงทุนลดลงเหลือนอยกวา 35 ราย ในวันทําการใด  
(2) มูลคาหนวยลงทุนท่ีขายไดแลวท้ังหมดโดยคํานวณตามมูลคาท่ีตราไวของหนวยลงทุน ลดลงเหลือนอยกวา 50 ลานบาท
ในวันทําการใดและบริษัทจัดการประสงคจะเลิกกองทุนเปดน้ัน  
(3) มีการขายคืนหนวยลงทุน ณ วันใดวันหน่ึงเกินกวาสองในสามของจํานวนหนวยลงทุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมด หรือมียอด
รวมการขายคืนในชวงระยะเวลาหาวันทําการซ้ือขายหนวยลงทุนใดติดตอกันคิดเปนจํานวนเกินกวาสองในสามของจํานวนหนวย
ลงทุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมด 

29.2 เมื่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ส่ังใหบริษัทจัดการเลิกกองทุนเปดในกรณีท่ีบริษัทจัดการกระทําการหรืองด
เวนกระทําการจนกอใหเกิดความเสียหายแกกองทุนเปด หรือไมปฏิบัติตามหนาท่ีของตน  

29.3 เม่ือไดรับความเห็นชอบตามมติเสียงขางมากของผูถือหนวยลงทุนรวมกันเกินก่ึงหน่ึงของจํานวนหนวยลงทุนท่ีจําหนายได
เเลวท้ังหมดของโครงการจัดการ  

29.4 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเลิกกองทุน โดยถือวาไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนทุกรายแลว ในกรณีดังตอ
ไปน้ี 
(1) กรณีท่ีการลงทุนในกองทุน PowerShares DB Oil Funds ไมเหมาะสมอีกตอไป และไมสามารถลงทุนในกองทุนอื่นใดที่
มีนโยบายการลงทุนท่ีสอดคลองกับนโยบายการลงทุนไดอยางเหมาะสม 
(2) กรณีท่ีจํานวนเงินท่ีไดจากการเสนอขายหนวยลงทุนคร้ังแรกไมเพียงพอตอการลงทุนในกองทุนตางประเทศ 

29.5 สํานักงานอาจเพิกถอนการอนุมัติใหจัดต้ังและจัดการกองทุนรวมเพ่ือผูลงทุนท่ัวไป หากปรากฏวา 
(1) บุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดถือหนวยลงทุนของกองทุนรวมใดกองทุนรวมหน่ึงเกินกวาหน่ึงในสามของจํานวนหนวย
ลงทุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมดของกองทุนรวมน้ัน เวนแตเขาขอยกเวนตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวยหลัก
เกณฑการถือหนวยลงทุนเก่ียวกับขอจํากัดการถือหนวยลงทุนในกองทุนรวมและหนาท่ีของบริษัทจัดการ 
(2) ในกรณีท่ีปรากฏพฤติการณวาบริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการใด ๆ หรือบุคคลใดถือหนวยลงทุนโดยรูเห็นหรือตกลงกับ
บุคคลอ่ืน อันเปนการปกปดหรืออําพรางลักษณะท่ีแทจริงในการถือหนวยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดท่ี
ประสงคจะถือหนวยลงทุนเกินกวาหน่ึงในสามของจํานวนหนวยลงทุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมดของกองทุนรวมเพ่ือผูลงทุนท่ัว
ไป 

29.6 สํานักงานจะเพิกถอนการอนุมัติใหจัดต้ังและจัดการกองทุนรวม ในกรณีท่ีมีเหตุอันควรสงสัยวาอาจมีการจัดต้ังกองทุนรวม
เพ่ือผูลงทุนท่ัวไปเพ่ือการแสวงหาประโยชนจากการลงทุนของบุคคลหรือกลุมบุคคลใดเปนการเฉพาะ หรือเพ่ือเปนเคร่ืองมือใน
การบริหารจัดการทรัพยสินหรือธุรกิจของบุคคลหรือกลุมบุคคลใด และสํานักงานไดดําเนินการแจงใหบริษัทจัดการกองทุนรวม
หรือบุคคลท่ีเก่ียวของทําการช้ีแจง แสดงเหตุผล ขอเท็จจริง และหลักฐาน ซ่ึงในกรณีท่ีไมมีการช้ีแจง หรือช้ีแจงแลวแตไมอาจ
พิสูจนหรือทําใหเช่ือไดวาการจัดต้ังกองทุนรวมเปนการจัดต้ังกองทุนรวมเพ่ือผูลงทุนท่ัวไปอยางแทจริง และสํานักงานส่ังให
บริษัทจัดการกองทุนรวมทําการแกไข หรือดําเนินการใด ๆ และบริษัทจัดการกองทุนรวมไมสามารถดําเนินการตามที่สํานักงาน
ส่ังได หรือดําเนินการแลวแตไมสามารถทําใหกองทุนรวมเปนกองทุนรวมเพ่ือผูลงทุนท่ัวไปอยางแทจริง 

30. การดําเนินการของบริษัทจัดการ เมื่อเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม :  

บริษัทจัดการจะดําเนินการดังตอไปน้ีเพ่ือเลิกกองทุนเปดดังกลาว  
(ก) ยุติการรับคําส่ังซ้ือและคําส่ังขายคืนหนวยลงทุนต้ังแตวันทําการท่ีปรากฏเหตุตาม 29.1 
(ข) แจงใหผูถือหนวยลงทุนท่ีมีช่ืออยูในทะเบียนผูถือหนวยลงทุนทราบ โดยทางไปรษณียลงทะเบียนรวมท้ังแจงเปนหนังสือ
ใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบดวย ท้ังน้ีภายใน 3 วันทําการนับแตวันทําการท่ีปรากฏเหตุตาม 29.1  
(ค) จําหนายหลักทรัพยหรือทรัพยสินท่ีเหลืออยูของกองทุนเปดดังกลาวภายใน 5 วันทําการนับแตวันทําการ ท่ีปรากฏเหตุตาม 
29.1 เพ่ือรวบรวมเงินเทาท่ีสามารถกระทําไดเพ่ือชําระคาขายคืนหนวยลงทุนใหผูถือหนวยลงทุนโดยอัตโนมัติ  
(ง) ชําระคาขายคืนหนวยลงทุนตามสัดสวนจํานวนเงินท่ีรวบรวมไดตาม (ค) ใหผูถือหนวยลงทุนภายใน 10 วันทําการนับแตวัน
ทําการ ท่ีปรากฏเหตุตาม 29.1 และเม่ือไดดําเนินการชําระคาขายคืนหนวยลงทุนแลวจะถือวาเปนการเลิกกองทุนเปดน้ัน  
 
เม่ือไดดําเนินการตาม (ก) ถึง (ง) แลว หากมีหลักทรัพยหรือทรัพยสินคงเหลืออยูจากการดําเนินการตาม (ค) บริษัทจัดการจะ
ดําเนินการตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยวาดวยหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการชําระบัญชี
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ของกองทุนรวม  
ในกรณีท่ีมูลคาหนวยลงทุนท่ีขายไดแลวท้ังหมดโดยคํานวณตามมูลคาท่ีตราไวของหนวยลงทุนของกองทุนเปดใดลดลงเหลือ
นอยกวา 50 ลานบาทในวันทําการใด หากบริษัทจัดการประสงคจะเลิกกองทุนเปดน้ันบริษัทจัดการจะดําเนินการ ตาม (ก) ถึง 
(ง) และหากมีหลักทรัพยหรือทรัพยสินคงเหลืออยูจากการดําเนินการตาม (ค) บริษัทจัดการจะดําเนินการตามประกาศคณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย วาดวยหลักเกณฑ เง่ือนไข และวิธีการชําระบัญชีของกองทุนรวม 

31. การชําระบัญชีกองทุนรวม และวิธีการเฉลี่ยเงินคืนใหแกผูถือหนวยลงทุนเมื่อเลิกโครงการ :  

31. การชําระบัญชีกองทุนรวม และวิธีการเฉล่ียเงินคืนใหแกผูถือหนวยลงทุนเม่ือเลิกโครงการ  
เมื่อเลิกโครงการแลวบริษัทจัดการจะจัดใหมีผูชําระบัญชีที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบเพ่ือดําเนินการคิดคํานวณ
รวบรวมทรัพยสิน จัดทําบัญชี จําหนายทรัพยสินของกองทุนรวม ชําระภาระหน้ีสินและคาใชจายตาง ๆ ของกองทุนรวม รวมท้ัง
ทําการอยางอ่ืนตามท่ีจําเปนเพ่ือชําระบัญชีของกองทุนรวมใหเสร็จส้ิน และผูชําระบัญชีจะดําเนินการเฉล่ียคืนเงินใหแกผูถือ
หนวยลงทุน ตามมูลคาทรัพยสินสุทธิเทาท่ีคงเหลืออยู ท้ังน้ี ตามหลักเกณฑ เง่ือนไข และวิธีการท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศกําหนด  
สําหรับคาใชจายและเงินคาตอบแทนในการชําระบัญชีของกองทุนรวมจะหักจายจากทรัพยสินของกองทุนรวมและผูชําระบัญชี
จะดําเนินการเฉล่ียคืนเงินใหแกผูถือหนวยลงทุนตามมูลคาทรัพยสินสุทธิเทาท่ีคงเหลืออยู เม่ือไดชําระบัญชีเสร็จเรียบรอยแลว
ผูชําระบัญชีจะทําการจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผูชําระบัญชีจะโอนทรัพยสินคงคาง
ใดๆ ท่ีเหลืออยูภายหลังการจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมแลวใหตกเปนกรรมสิทธ์ิของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

32. ขอกําหนดอื่น ๆ :  

32.1 การเล่ือนกําหนดการชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนแกผูถือหนวยลงทุนเปนการเพ่ิมเติม 
บริษัทจัดการอาจจะไมขายหรือไมรับซ้ือคืนหนวยลงทุนตามคําส่ังซ้ือ หรือคําส่ังขายคืนหนวยลงทุนท่ีไดรับไวแลว หรืออาจ
หยุดรับคําส่ังซ้ือหรือคําส่ังขายคืนหนวยลงทุนในเหตุดังตอไปน้ีเพ่ิมเติม 
(ก) ตลาดซ้ือขายหลักทรัพยท่ีกองทุนไดลงทุนในหลักทรัพยท่ีซ้ือขายในตลาดดังกลาวเกินกวารอยละ 10.00 ของมูลคา
ทรัพยสินสุทธิของกองทุนไมสามารถเปดทําการซื้อขายไดตามปกติ 
(ข) เกิดเหตุการณท่ีทําใหไมสามารถแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศไดอยางเสรี และทําใหไมสามารถโอนเงินออกจาก
ประเทศหรือรับโอนเงินจากตางประเทศไดตามปกติ 
 
32.2 ในกรณีที่บริษัทจัดการไมสามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนตามนัยขอ 4 ของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. วา
ดวยหลักเกณฑเก่ียวกับการดํารงความเพียงพอของเงินกองทุน และการทําประกันภัยความรับผิดของบริษัทจัดการ บริษัท
จัดการจะเปล่ียนใหบริษัทจัดการรายอ่ืนเขาจัดการกองทุนรวมแทน ดวยวิธีขอรับความเห็นชอบจากสํานักงาน หรือ ขอมติโดย
เสียงขางมากของผูถือหนวยลงทุนซ่ึงคิดตามจํานวนหนวยลงทุนรวมกันเกินก่ึงหน่ึงของจํานวนหนวยลงทุนท่ีจําหนายไดแลวท้ัง
หมดของกองทุนรวมภายในสิบหาวัน นับแตวันท่ีบริษัทจัดการรู หรืออาจรูถึงการไมสามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุน
ดังกลาว ท้ังน้ี หากมีเหตุจําเปนและสมควร บริษัทจัดการอาจขอใหสํานักงานพิจารณา ขยายระยะเวลาออกไปได โดยการคัด
เลือกบริษัทจัดการรายใหมจะคํานึงถึงประโยชนของผูถือหนวยลงทุนเปนสําคัญ และในกรณีท่ีมีคาใชจายเกิดข้ึนจากการ
เปล่ียนบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะเปนผูรับผิดชอบคาใชจายดังกลาว  
หากบริษัทจัดการไมสามารถดําเนินการภายในระยะเวลาที่กําหนด บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุนรวมตอไป  
 
32.3. ในกรณีท่ีบุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดถือหนวยลงทุนเกินกวาหน่ึงในสามของจํานวนหนวยลงทุนท่ีจําหนายไดแลว
ท้ังหมด บริษัทจัดการกองทุนรวมตองไมนับคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุมบุคคลเดียวกันน้ันในสวนท่ีเกินกวาหน่ึงในสามของ
จํานวนหนวยลงทุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมด และดําเนินการแกไขสัดสวนการถือหนวยลงทุนของบุคคลหรือกลุมบุคคลเดียว
กันน้ันใหมีจํานวนไมเกินหน่ึงในสามของจํานวนหนวยลงทุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมดของกองทุนรวมน้ันภายในสองเดือนนับแต
วันท่ีปรากฏกรณีดังกลาว หรือดําเนินการเลิกกองทุนรวมน้ันทันที เวนแตเขาขอยกเวนตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาด
ทุนวาดวยหลักเกณฑการถือหนวยลงทุนเก่ียวกับขอจํากัดการถือหนวยลงทุนในกองทุนรวมและหนาท่ีของบริษัทจัดการ 

32.4 ตัวช้ีวัดของกองทุน : ผลการดําเนินงานของกองทุนน้ีจะเปรียบเทียบกับดัชนี Deutsche Bank Liquid Commodity 
Index-Optimum Yield Oil Excess Return ซ่ึงเปนตัวช้ีวัด (Benchmark) ท่ีกองทุนหลักใชในการวัดผลการดําเนินงาน  
 
32.5 บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชนตอบแทนเพ่ือกองทุนจากบุคคลท่ีเปนผูใหบริการ อันเน่ืองมาจากการใชบริการของ
บุคคลดังกลาวในการจัดการกองทุนได แตตองเปนไปตามหลักเกณฑดังตอไปน้ี 
(1) ผลประโยชนตอบแทนท่ีรับไวน้ันตองเปนทรัพยสินท่ีมีมูลคาในทางเศรษฐกิจและตองเก่ียวกับบทบาทโดยตรงของความ
เปนกองทุนตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และ 
(2) ตองไมมีพฤติกรรมท่ีแสดงใหเห็นวาบริษัทจัดการใชบริการของบุคคลน้ันบอยคร้ังเกินความจําเปนเพ่ือใหกองทุนไดรับ
ประโยชนจากบุคคลดังกลาว (churning) 
ในการจัดสรรผลประโยชนตามวรรคหนึ่งใหแกกองทุนที่อยูภายใตการบริหารจัดการของบริษัทจัดการ บริษัทตองกระทําดวย
ความเปนธรรมและคํานึงถึงลักษณะและประเภทหลักทรัพยที่อาจมีไวไดของกองทุนนั้นดวย 

32.6 ขอจํากัดการถือหนวยลงทุน 
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1.    บุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดจะถือหนวยลงทุนในแตละกองทุนรวมไดไมเกินหน่ึงในสามของจํานวนหนวยลง
ทุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมดของกองทุนรวม 

2.       ขอจํากัดการถือหนวยลงทุนตามขอ 1. มีขอยกเวนไดในกรณีดังตอไปนี้ 

(1)  กรณียกเวนใหถือหนวยลงทุนไดโดยไมจํากัดสัดสวนสําหรับผูถือหนวยลงทุนดังตอไปน้ี    

(ก)    กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ 

(ข)    กองทุนประกันสังคม 

(ค)    กองทุนการออมแหงชาติ 

(ง)     กองทุนบําเหน็จบํานาญแหงชาติ 

(จ)    กองทุนสํารองเล้ียงชีพ 

(ฉ)    กองทุนรวมเพ่ือผูลงทุนท่ัวไป 

(ช)    กองทุนตางประเทศท่ีมีลักษณะตาม (ก) ถึง (ฉ) 

(ซ)    กองทุนอ่ืนใดท่ีมีลักษณะทํานองเดียวกับกองทุนตาม (ก) ถึง (ฉ) 

(ฌ)   นิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตามกฎหมายไทยนอกเหนือจาก (ก) ถึง (ฉ) ซ่ึงไมอยูภายใตบังคับตองเสียภาษีเงิน
ไดนิติบุคคล เชน ธนาคารออมสิน ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย มูลนิธิ หรือวัด เปนตน 

(ญ)   บุคคลอ่ืนท่ีไดรับการผอนผันจากสํานักงานเม่ือมีเหตุจําเปนและสมควร 

(2)  กรณียกเวนใหโดยผอนคลายสัดสวนการถือหนวยลงทุน หรือเมื่อเปนไปตามเงื่อนไข ซึ่งไดแกกรณีดังตอไปนี้ 

(ก)  กรณีท่ีเปนการถือหนวยลงทุนในกองทุนรวมอีทีเอฟโดยผูลงทุนรายใหญและผูดูแลสภาพคลองท่ีไดรับการแตง
ตั้งจากบริษัทจัดการ อาจถือหนวยลงทุนไดโดยไมจํากัดสัดสวน   ท้ังน้ี เฉพาะในชวงระยะเวลาต้ังแตวันจดทะเบียน
กองทรัพยสินเปนกองทุนรวมจนถึงวันท่ีครบกําหนดหน่ึงปนับแตวันท่ีเร่ิมซ้ือขายหนวยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอ
ฟดังกลาวในตลาดรอง 

(ข)  กรณีของกองทุนรวมท่ีมีการแบงชนิดหนวยลงทุนตามอัตราผลประโยชนตอบแทนท่ีผูถือหนวยลงทุนจะไดรับ
จากการลงทุนในหนวยลงทุน ผูถือหนวยลงทุนอาจถือหนวยลงทุนเกินขอจํากัดการถือหนวยลงทุนตามขอ 1 .  ไดไม
เกินสัดสวนท่ีระบุไวในโครงการ  ท้ังน้ี เม่ือไดรับการผอนผันจากสํานักงานตามเหตุจําเปนและสมควร 

(ค) กรณีท่ีมีเหตุจําเปนและสมควรอ่ืนใด ผูถือหนวยลงทุนอาจถือหนวยลงทุนเกินขอจํากัดการถือหนวยลงทุนตามขอ 
1 .  ไดแตไมเกินรอยละหาสิบของจํานวนหนวยลงทุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมด   โดยไดรับการผอนผันจากสํานักงาน 
ท้ังน้ี ในการผอนผันดังกลาว ใหสํานักงานพิจารณาถึงประโยชนโดยรวมของผูถือหนวยลงทุนของกองทุนรวมดังกลาว
เปนสําคัญ 

3.       เง่ือนไขเก่ียวกับสิทธิของผูถือหนวยลงทุนกรณีท่ีถือหนวยลงทุนเกินขอจํากัดการถือหนวยลงทุน  

(1 )  บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนผูถือหนวยลงทุนจะปฏิเสธการโอนหนวยลงทุน ในกรณีที่การถือหนวยลงทุนของ
บุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดเกินขอจํากัดการถือหนวยลงทุน 

(2) การจํากัดสิทธิรับเงินปนผลของผูถือหนวยลงทุนท่ีมีสาระสําคัญดังตอไปน้ี 

(ก)  บุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดที่ถือหนวยลงทุนเกินขอจํากัดการถือหนวยลงทุน จะถูกจํากัดสิทธิรับเงิน
ปนผลในสวนที่ถือเกินนั้น เวนแตในกรณีดังตอไปนี้ 

1.  การเกินสัดสวนการถือหนวยลงทุนมิไดเกิดจากการไดหนวยลงทุนมาเพ่ิมเติม 
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2.  การเกินสัดสวนการถือหนวยลงทุนเปนกรณีขอยกเวนขอจํากัดการถือหนวยลงทุนตามขอ 2. 

(ข) บริษัทจัดการจะยกเงินปนผลสวนท่ีถูกจํากัดสิทธิตาม (ก) ใหเปนรายไดของแผนดิน  

(ค)  ในระหวางการดําเนินการเพ่ือยกเงินปนผลใหเปนรายไดของแผนดิน บริษัทจัดการจะจัดทําบัญชีและแยกเงิน
ปนผลสวนดังกลาวออกจากทรัพยสินอื่นของกองทุนรวม โดยไมนํามารวมคํานวณเปนมูลคาทรัพยสินของกองทุน
รวม 

(3) กรณีที่บุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดถือหนวยลงทุนเกินขอจํากัดการถือหนวยลงทุน บริษัทจัดการจะไมนับ
คะแนนเสียงสวนที่เกินกวาหนึ่งในสามของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของกองทุนรวม และในกรณี
ที่กองทุนรวมมีการแบงชนิดหนวยลงทุนหากเปนการขอมติรายชนิดหนวยลงทุน บริษัทจัดการจะไมนับคะแนนเสียง
สวนที่เกินกวาหนึ่งในสามของจํานวนหนวยลงทุนชนิดนั้น เวนแตชนิดหนวยลงทุนนั้นมีบุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียว
กันใดเพียงรายเดียวหรือกลุมเดียวเปนผูถือหนวยลงทุนชนิดน้ัน บริษัทจัดการจะนับคะแนนเสียงของผูถือหนวยลงทุน
ดังกลาวเต็มตามจํานวนท่ีถืออยู   

32.7 ขอกําหนดและขอจํากัดในการโอนหนวยลงทุน 

บริษัทจัดการมีอํานาจปฏิเสธการโอนหนวยลงทุน ในกรณีท่ีการถิอหนวยลงทุนเกินขอจํากัดการถือหนวยลงทุนตามประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวยหลักเกณฑการถือหนวยลงทุนเกี่ยวกับขอจํากัดการถือหนวยลงทุนในกองทุนรวมและ
หนาท่ีของบริษัทจัดการ 

32.8 เงื่อนไขและขอจํากัดในการจัดสรรและการโอนหนวยลงทุน 

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะไมจัดสรร และ/หรือปฏิเสธการโอนหนวยลงทุนท่ีจะทําใหการถือหนวยลงทุนเกินขอจํากัดการถือ
หนวยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนวาดวยหลักเกณฑเกี่ยวกับขอจํากัดการถือหนวยลงทุนในกองทุนรวมและ
หนาท่ีของบริษัทจัดการ 

ขอจํากัดการถือหนวยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวยหลักเกณฑเกี่ยวกับขอจํากัดการถือหนวยลงทุน
ในกองทุนรวมและหนาที่ของบริษัทจัดการมีขอยกเวนไดในกรณีดังตอไปนี้ 

(1)  กรณียกเวนใหถือหนวยลงทุนไดโดยไมจํากัดสัดสวนสําหรับผูถือหนวยลงทุนดังตอไปน้ี    

(ก)  กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ 

(ข)  กองทุนประกันสังคม 

(ค)  กองทุนการออมแหงชาติ 

(ง)  กองทุนบําเหน็จบํานาญแหงชาติ 

(จ)  กองทุนสํารองเล้ียงชีพ 

(ฉ)   กองทุนรวมเพ่ือผูลงทุนท่ัวไป 

(ช)  กองทุนตางประเทศท่ีมีลักษณะตาม (ก) ถึง (ฉ) 

(ซ)  กองทุนอ่ืนใดท่ีมีลักษณะทํานองเดียวกับกองทุนตาม (ก) ถึง (ฉ) 

(ฌ)  นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยนอกเหนือจาก (ก)  ถ ึง (ฉ)  ซ่ึงไมอยูภายใตบังคับตองเสียภาษีเงินได
นิติบุคคล เชน ธนาคารออมสิน ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย มูลนิธิ หรือวัด เปนตน 

(ญ) บุคคลอ่ืนท่ีไดรับการผอนผันจากสํานักงานเม่ือมีเหตุจําเปนและสมควร 

(2)  กรณียกเวนใหโดยผอนคลายสัดสวนการถือหนวยลงทุน หรือเมื่อเปนไปตามเงื่อนไข ซึ่งไดแกกรณีดังตอไปนี้ 

(ก)   กรณีท่ีเปนการถือหนวยลงทุนในกองทุนรวมอีทีเอฟโดยผูลงทุนรายใหญและผูดูแลสภาพคลองท่ีไดรับการแตง
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ตั้งจากบริษัทจัดการ อาจถือหนวยลงทุนไดโดยไมจํากัดสัดสวน   ท้ังน้ี เฉพาะในชวงระยะเวลาต้ังแตวันจดทะเบียน
กองทรัพยสินเปนกองทุนรวมจนถึงวันท่ีครบกําหนดหน่ึงปนับแตวันท่ีเร่ิมซ้ือขายหนวยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอ
ฟดังกลาวในตลาดรอง 

(ข)        กรณีของกองทุนรวมท่ีมีการแบงชนิดหนวยลงทุนตามอัตราผลประโยชนตอบแทนท่ีผูถือหนวยลงทุนจะไดรับ
จากการลงทุนในหนวยลงทุน ผูถือหนวยลงทุนอาจถือหนวยลงทุนเกินขอจํากัดการถือหนวยลงทุนตามประกาศคณะ
กรรมการกํากับตลาดทุนวาดวยหลักเกณฑเกี่ยวกับขอจํากัดการถือหนวยลงทุนในกองทุนรวมและหนาที่ของบริษัท
จัดการไดไมเกินสัดสวนที่ระบุไวในโครงการ  ท้ังน้ี เม่ือไดรับการผอนผันจากสํานักงานตามเหตุจําเปนและสมควร 

(ค)   กรณีท่ีมีเหตุจําเปนและสมควรอ่ืนใด ผูถือหนวยลงทุนอาจถือหนวยลงทุนเกินขอจํากัดการถือหนวยลงทุนตาม
ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวยหลักเกณฑเกี่ยวกับขอจํากัดการถือหนวยลงทุนในกองทุนรวมและ
หนาท่ีของบริษัทจัดการไดแตไมเกินรอยละหาสิบของจํานวนหนวยลงทุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมด  โดยไดรับการ
ผอนผันจากสํานักงาน ท้ังน้ี ในการผอนผันดังกลาว ใหสํานักงานพิจารณาถึงประโยชนโดยรวมของผูถือหนวยลงทุน
ของกองทุนรวมดังกลาวเปนสําคัญ 

32.9  ขอกําหนดเก่ียวกับ FATCA และกฎหมายภาษีตางประเทศในลักษณะเดียวกัน 

ในป พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาไดออกกฎหมายที่เรียกวา Foreign Account Tax Compliance Act (ซ่ึงตอไปจะเรียก
วา FATCA) โดยมีผลบังคับใชวันท่ี 1  กรกฎาคม พ.ศ.  2557 กฎหมายฉบับดังกลาวกําหนดใหสถาบันการเงินท่ีไมใชสัญชาติ
อเมริกันนอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานขอมูลเกี่ยวกับบัญชีของบุคคลที่อยูใน
บังคับตองเสียภาษีใหกับประเทศสหรัฐอเมริกา (ซ่ึงรวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล สัญชาติอเมริกัน ผูซึ่งมีถิ่นที่อยูถาวรใน
สหรัฐอเมริกา และผูซ่ึงมีถ่ินท่ีอยูทางภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซ่ึงเปดหรือมีไวกับ FFI นั้น นอกจากนี้ยังปรากฎดวยวาในปจจุบันมี
รัฐบาลในหลายประเทศกําลังดําเนินการออกกฎหมายท่ีมีขอกําหนดและหลักเกณฑในลักษณะท่ีคลายคลึงกับ FATCA (ซ่ึงตอ
ไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดังกลาววา “กฎหมายตางประเทศท่ีเก่ียวของ”) 

กองทุนรวมและบริษัทจัดการถือวาเปน F F I  ตามบทนิยามของ F A T C A  ซ่ึงถูกกําหนดใหตองเขาผูกพันตนกับหนวยงาน
สรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหนาที่ตองรายงานขอมูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสัญชาติอเมริกันและ
บุคคลที่มีลักษณะตามหลักเกณฑที่ F A T C A  กําหนด หนาท่ีในการตรวจสอบขอมูลลูกคาเพ่ือหาความสัมพันธของลูกคากับ
ประเทศสหรัฐอเมริกา และรวมถึงหนาที่ในการกําหนดใหลูกคาบางประเภทตองจัดทําเอกสารยืนยันตนตามหลักเกณฑของ 
FATCA เปนตน 

ภายใตขอกําหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไมเขาผูกพันตนเพ่ือปฏิบัติตามหลักเกณฑของ FATCA (กลาวคือ มีสถานะ
เปน Non-Participating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทุนรวมน้ันจะไดรับผลกระทบท่ีสําคัญในสองกรณี 
คือ 

(1) ตองถูกหักเงินในอัตรา 30 % ของเงินท่ีกองทุนรวมจะไดรับจากรายได ผลประโยชนหรือเงินจากการขายทรัพยสินทางการ
เงินในประเทศสหรัฐอเมริกา (เงินลงทุนทางตรง)  ซ่ึงจะเร่ิมตนต้ังแตวันท่ี 1  กรกฎาคม พ.ศ.  2557 เปนตนไป และเงินลงทุน
ทางออมในทรัพยสินทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Pass-thru) ซ่ึงอาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกับสถาบันการเงิน
อื่นๆ นอกประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งจะเริ่มตนตั้งแตป พ.ศ.  2 5 6 0  เปนตนไป โดย F A T C A  กําหนดใหสถาบันการเงินของ
ประเทศสหรัฐอเมริกาและ F F I  ที่เขารวมผูกพันตนตามขอกําหนดของ F A T C A  (ซ่ึงรวมถึงธนาคารและสถาบันการเงินใน
ประเทศไทย ผูรับฝากทรัพยสิน ผูสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหนวยลงทุน)  มีหนาที่ดําเนินการหักเงิน ณ ที่จายดังกลาว
กอนชําระใหกับกองทุนรวมท่ีเปน NPFFI  

( 2 )  ธนาคารและสถาบันการเงินทั้งในประเทศไทยและตางประเทศรวมทั้งผูดูแลผลประโยชน ผูรับฝากทรัพยสิน และผูสนับ
สนุนการขายและรับซื้อคืนหนวยลงทุน ที่เขารวมผูกพันตามขอกําหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือระงับการทําธุรกรรมทาง
การเงินหรือยุติความสัมพันธทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรือบริษัทจัดการ ซึ่งอาจทําใหกองทุนรวมไมสามารถดําเนินการลงทุน
ตอไปได และ/หรือดําเนินการลงทุนไดอยางไมมีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจทําใหผูถือหนวยลงทุนไมสามารถทํารายการผาน
ทางผูสนับสนุนการขายและรับซ้ือคืนหนวยลงทุนไดอีกตอไป  

เพื่อมิใหบริษัทจัดการและกองทุนรวมไดรับผลกระทบในการดําเนินงานรวมทั้งเพื่อเปนการรักษาประโยชนของผูถือหนวยลง
ทุนโดยรวม บริษัทจัดการและกองทุนรวม (โดยบริษัทจัดการ)  จึงเขาผูกพันตนเพ่ือปฏิบัติตามหลักเกณฑและขอกําหนดของ
กฎหมายตางประเทศท่ีเก่ียวของและเพ่ือใหบริษัทจัดการและกองทุนรวมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใตขอกําหนดและ
หลักเกณฑของกฎหมายตางประเทศที่เกี่ยวของได บริษัทจัดการและกองทุนรวม (ซ่ึงรวมท้ังผูท่ีเก่ียวของกับการปฎิบัติงาน
ของกองทุน เชน ผูดูแลผลประโยชน ผูรับฝากทรัพยสิน และผูสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหนวยลงทุน) จึงขอสงวนสิทธิใน
การดําเนินการดังน้ี 

(1 )  รองขอใหผูถือหนวยลงทุนท่ีเขาขายเปนพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเปนบุคคลตามท่ีกฎหมายตางประเทศท่ี
เก่ียวของกําหนด)  ใหคํายินยอมบริษัทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการนําสงขอมูล (เชน ชื่อ ที่อยู เลขประจําตัวผูเสีย
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ภาษีของสหรัฐอเมริกา จํานวนและมูลคาหนวยลงทุนคงเหลือ จํานวนเงินคาขายคืนหนวยลงทุนหรือเงินปนผลท่ีไดรับ เปนตน)ท่ี
มีอยูในบัญชีทั้งหมดของผูถือหนวยลงทุนนั้นกับบริษัทจัดการ ใหกับหนวยงานของรัฐทั้งในและตางประเทศ ตามขอกําหนด
ของกฎหมายตางประเทศท่ีเก่ียวของ 

(2)  รองขอใหผูถือหนวยลงทุนนําสงขอมูล เอกสาร และ/หรือคํายินยอม เพิ่มเติม เพื่อยืนยันหรือพิสูจนทราบความเกี่ยวของ
กับประเทศสหรัฐอเมริกา เชน หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสัญชาติอเมริกันหรือการใหขอมูลตามหัวขอที่กําหนดไวในแบบ
ฟอรมของหนวยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจงปรับปรุงขอมูลเมื่อขอมูลที่เคยใหไวมีการเปลี่ยนแปลง 
เปนตน รวมถึงนําสงหลักฐานเพื่อยืนยันการเขารวมใน F A T C A  หรือกฎหมายตางประเทศที่เกี่ยวของ (ในกรณีท่ีเปนลูกคา
สถาบันการเงิน) ท้ังน้ี เปนไปตามหลักเกณฑและขอกําหนดของกฎหมายดังกลาว 

(3) ดําเนินการอ่ืนใดเพ่ือใหสอดคลองกับกฎหมายตางประเทศท่ีเก่ียวของ   

เพื่อเปนการปองกันและลดผลกระทบที่จะเกิดตอกองทุนหรือผูถือหนวยลงทุนโดยรวม รวมทั้งเพื่อใหกองทุนหรือผูถือหนวยลง
ทุนโดยรวมไดรับประโยชนเพิ่มขึ้นหากมีการดําเนินการที่สอดคลองกับกฎหมายตางประเทศที่เกี่ยวของขางตน ในกรณีที่ผูถือ
หนวยลงทุนปฏิเสธการดําเนินการหรือไมแสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที่บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวน
สิทธิในการดําเนินการอยางใดอยางหน่ึงหรือหลายอยางดังตอไปน้ีตามความจําเปนและความเหมาะสม โดยถือวาผูถือหนวยลง
ทุนดังกลาวรับทราบการดําเนินการตามที่บริษัทจัดการแจงนี้แลว และ/หรือไดดําเนินการตามขอตกลงท่ีไดระบุไวในคําขอเปด
บัญชี   

(1)  ไมรับคําส่ังซ้ือ/ สับเปล่ียน/ โอน หนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุนดังกลาว 

(2)  ระงับหรือหยุดใหบริการ และดําเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลคาหนวยลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทุนดังกลาว 

(3)  ดําเนินการหักเงิน ณ ท่ีจายจากรายไดเงินลงทุน เงินปนผลและ/หรือเงินท่ีชําระคาขายคืนหนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุน
รายนั้นได เพื่อใหสอดคลองกับเกณฑและขอกําหนดของกฎหมายตางประเทศที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ ตองไมขัดกับกฎหมายของ
ประเทศไทย 

(4)   ดําเนินการอื่นใดอันเปนการปองกันหรือลดผลกระทบ หรือทําใหกองทุนหรือผูถือหนวยลงทุนโดยรวมไดรับประโยชนเพิ่ม
ข้ึน หากมีการดําเนินการท่ีสอดคลองกับกฎหมายตางประเทศท่ีเก่ียวของขางตน 

การดําเนินการดังกลาวถือเปนความจําเปน และเปนการรักษาผลประโยชนของกองทุนโดยรวม เพราะเปนการกระทําเพื่อหลีก
เล่ียงมิใหบริษัทจัดการและกองทุนมีการดําเนินการท่ีไมสอดคลองขอบังคับของ FATCA และกฎหมายตางประเทศท่ีเก่ียวของ
อันจะทําใหกองทุนอาจตองถูกหัก ณ ที่จาย หรือถูกปดบัญชีธนาคารตามที่กลาวแลวขางตน ซึ่งในทางปฏิบัติบริษัทจัดการจะ
เลือกดําเนินการเฉพาะผูถือหนวยลงทุนท่ีเขาขายเปนพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเปนบุคคลตามท่ีกฎหมายตาง
ประเทศท่ีเก่ียวของกําหนด)เทาน้ัน   

ท้ังน้ี ในกรณีท่ีกฎหมายไทยมีการแกไขเพ่ิมเติมขอกําหนดเพ่ือรองรับการดําเนินการตามท่ีบริษัทจัดการไดสงวนสิทธิไวขางตน 
บริษัทจัดการ(รวมถึงผูท่ีเก่ียวของ) จะดําเนินการตามขอกําหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนําสงขอมูลของผูถือ
หนวยลงทุนไปยังหนวยงาน หรือดําเนินการอ่ืนใดท่ีราชการกําหนด โดยไมจําเปนตองรองขอตอผูถือหนวยลงทุน   

32.10 บริษัทจัดการมีวัตถุประสงคที่จะเสนอขายหนวยลงทุนของกองทุนภายในประเทศไทย และมีวัตถุประสงคที่จะไมเสนอ
ขายหนวยลงทุนของกองทุนกับหรือเพ่ือประโยชนของประเทศสหรัฐอเมริกา พลเมืองสหรัฐอเมริกา รวมถึงผูท่ีมีหนังสือเดินทาง
ของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือผูที่มีถิ่นฐานอยูในสหรัฐอเมริกา หรือบุคคลซึ่งโดยปกติมีถิ่นที่อยูในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกอง
ทรัพยสินของบุคคลดังกลาวและบริษัท หรือหางหุนสวนซ่ึงจัดใหมีข้ึนและดําเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา บริษัทจัดการจึงขอ
สงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธหรือระงับการส่ังซ้ือ การจัดสรร และ/หรือการโอนหนวยลงทุน ไมวาทางตรงหรือทางออมสําหรับผูลงทุน
ท่ีเปนบุคคลอเมริกัน (US person) ดังท่ีกลาวมาขางตน เวนแตเปนการโอนทางมรดก 

33. การระงับขอพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ :  

REFERENCE CODE :  
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