
คําจํากัดความ / คํานิยาม :  

กองทุน หมายถึง กองทุนเปดแอสเซทพลัส Strategic  
 
โครงการ หมายถึง โครงการจัดการกองทุนเปดแอสเซทพลัส Strategic  
 
บริษัทจัดการ หมายถึง บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน แอสเซท พลัส จํากัด  
 
หนวยลงทุน หมายถึง หนวยลงทุนของกองทุน  
 
หนังสือช้ีชวน หมายถึง หนังสือช้ีชวนเสนอขายหนวยลงทุน  
 
ผูถือหนวยลงทุน หมายถึง ผูถือหนวยลงทุนของกองทุน  
 
ผูดูแลผลประโยชน หมายถึง ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)  
 
ผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน หมายถึง บุคคลท่ีบริษัทจัดการกองทุนรวมมอบหมายใหทําหนาท่ีขายหรือรับซ้ือคืนหนวยลง
ทุนแลวแตกรณี ของกองทุน  
 
นายทะเบียน หมายถึง นายทะเบียนหนวยลงทุน  
 
ผูสอบบัญชี หมายถึง ผูสอบบัญชีของกองทุน  
 
วันทําการ หมายถึง วันเปดทําการตามปกติของบริษัทจัดการ  
 
วันทําการซ้ือขายหนวยลงทุน หมายถึง ทุกวันทําการ ท่ีเปนวันทําการปกติของบริษัทจัดการ  
 
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  
 
บริษัทขึ้นทะเบียน หมายถึง บริษัทที่มีหลักทรัพยซื้อขายในสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย  
 
ใบแสดงสิทธิ หมายถึง ใบแสดงสิทธิในผลประโยชนท่ีเกิดจากหลักทรัพยอางอิงไทย (depositary receipt)  
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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  
 
กลุมกิจการ หมายถึง บริษัทใหญและบริษัทยอยตามมาตรฐานการบัญชีท่ีสภาวิชาชีพบัญชีกําหนดเก่ียวกับการจัดทํางบการเงิน
รวม  
 
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  
 

1. ชื่อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม :  

1.1. ช่ือโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปดแอสเซทพลัส Strategic  

1.2. ช่ือโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  Asset Plus Strategic Investment Fund  

1.3. ช่ือยอ :  ASP-STRATEGIC  

1.4. ประเภทโครงการ :  กองทุนเปด  

1.5. ประเภทการขาย :  ขายหลายครั้ง  

1.6. การกําหนดอายุโครงการ :  ไมกําหนด  

1.7. อายุโครงการ : -  ป -  เดือน -  วัน  

1.8. อายุโครงการถึงวันท่ี (กรณีกําหนดอายุเปนชวงเวลา) : -  

1.9. เง่ือนไข (อายุโครงการ) :  

1.10. ลักษณะโครงการ :  กองทุนเพื่อผูลงทุนทั่วไป  
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2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลคาที่ตราไว จํานวน ประเภท ราคาของหนวยลงทุนที่
เสนอขาย :  

2.1. จํานวนเงินทุนของโครงการ : 2,000,000,000.00 บาท  

2.2. เง่ือนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) :  

1. ระหวางระยะเวลาเสนอขายหนวยลงทุนคร้ังแรก บริษัทจัดการสงวนสิทธิท่ีจะเสนอขายหนวยลงทุนเกินจํานวนเงินทุนของ
โครงการไดไมเกินรอยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ  
2. บริษัทจัดการสงวนสิทธิท่ีจะเพ่ิมเงินทุนของโครงการได โดยไมถือเปนการแกไขโครงการ โดยจะปฏิบัติตามหลักเกณฑและ
ขอกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

2.3. มูลคาที่ตราไวตอหนวย : 10 บาท  

2.4. จํานวนหนวยลงทุน : 200,000,000.0000 หนวย  

2.5. ราคาของหนวยลงทุนที่เสนอขายครั้งแรก : 10 บาท  

2.6. มูลคาขั้นต่ําของการสั่งซื้อครั้งแรก : 5000 บาท  

2.7. มูลคาขั้นต่ําของการสั่งซื้อครั้งถัดไป : 5000 บาท  

2.8. มูลคาขั้นต่ําของการสั่งขายคืน : 0 บาท  

2.9. จํานวนหนวยลงทุนขั้นตาของการสั่งขายคืน : 0 หนวย  

2.10. มูลคาหนวยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ํา : 0 บาท  

2.11. จํานวนหนวยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ํา : 0 หนวย  

2.12. รายละเอียดเพ่ิมเติม :  

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

3.1. วัตถุประสงคของโครงการ :  

เพ่ือใหผูลงทุนมีโอกาสไดรับผลตอบแทนจากการลงทุนในตางประเทศจากภูมิภาคตางๆท่ัวโลก ในระดับความเส่ียงท่ีเหมาะสม 

3.2. ชนิดกองทุนรวม :  ลงทุนโดยตรง  

3.3. ประเภทกองทุนรวม :  พิเศษ  

3.4. นโยบายการลงทุน :  ผสมแบบไมกําหนดสัดสวนการลงทุนในตราสารแหงทุน 

3.5. นโยบายการกูยืม (ถามี) :   

3.6. การลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivatives) :  ลงทุน  
เพ่ือ การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management)  

3.7. การลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายลวงหนาแฝง (Structured Note) :  ไมลงทุน  

3.8. ลักษณะพิเศษ :  
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- กองทุนรวมท่ีมีการกระจายการลงทุนนอยกวาเกณฑมาตรฐาน (Specific Fund) 
- กองทุนรวมที่ลงทุนในตางประเทศ (Foreign Investment Fund : FIF) 

3.9. รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ :  

1. กองทุนจะลงทุนในตราสารแหงทุน ตราสารแหงหน้ี เงินฝาก ตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุน หลักทรัพย และหรือ ทรัพยสินในตาง
ประเทศในภูมิภาคตางๆท่ัวโลก ตามท่ีสํานักงาน ก.ล.ต.กําหนดหรือใหความเห็นชอบใหลงทุนได โดยเฉล่ียในรอบปบัญชีไมตํ่า
กวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิกองทุน โดยกองทุนจะลงทุนในหลักทรัพยท่ีคาดการณวามีโอกาสไดรับผลตอบแทนท่ี
ดีในแตละชวงเวลา (Investment Themes) โดยผูจัดกองทุนจะปรับสัดสวนการลงทุนใหเหมาะสมกับภาวะการลงทุนหรือการ
คาดการณแนวโนมการลงทุนในแตละขณะ ทําใหบางชวงเวลา กองทุนอาจเนนลงทุนในกลุมหลักทรัพย ภูมิภาค กลุมประเทศ 
หรือกลุมธุรกิจท่ีคาดวาจะไดรับประโยชนจากภาวะการลงทุนในแตละชวง ท้ังน้ี ผูจัดการกองทุนจะปรับสัดสวนการลงทุน
ระหวางตราสารทุน และตราสารหน้ีได 0-100% เพ่ือใหเหมาะสมกับสถานการณแตละขณะ  
กองทุนอาจจะลงทุนในหรือมีไวซ่ึงสินทรัพยสภาพคลอง เงินฝาก ตลอดจนหลักทรัพยหรือทรัพยสินอ่ืนในประเทศ ตามท่ีสํานัก
งานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด เพ่ือสํารองไวสําหรับคาใชจายในการดําเนินงานของกองทุน รอการลงทุน หรือเพ่ือ
รักษาสภาพคลองของกองทุน  
 
2. กองทุนอาจลงทุนในหรือมีไวซ่ึงตราสารหน้ีท่ีมีอันดับความนาเช่ือถือของตราสารหรือผูออกตํ่ากวาท่ีสามารถลงทุนได (non-
investment grade)หรือตราสารที่ไมไดรับการจัดดันดับความนาเชื่อถือ (Unrated Securities) และตราสารทุนที่ไมไดจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย  
 
3. กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซ้ือขายลวงหนา (Derivatives) เพ่ือเปนการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน 
(efficient portfolio Management) ตามหลักเกณฑที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ระกาศกําหนด โดยจะไมลงทุนในตรา
สารหน้ีท่ีมีลักษณะของสัญญาซ้ือขายลวงหนาแฝง (Structured Note)  
 
4. เน่ืองจากกองทุนมีนโยบายเนนลงทุนในตางประเทศ ซ่ึงอาจจะไดรับผลกระทบจากความผันผวนของอัตราแลกเปล่ียน
บริษัทจัดการจึงอาจลงทุนในสัญญาซ้ือขายลวงหนา (Derivatives) เพ่ือปองกันความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน โดยข้ึนอยูกับ
ดุลยพินิจของผูจัดการกองทุน ซ่ึงพิจารณาจากสภาวะของตลาดการเงินในขณะน้ัน และปจจัยอ่ืนท่ีเก่ียวของ เชน ทิศทางของ
คาเงิน, คาใชจายในการปองกันความเส่ียง เปนตน อยางไรก็ตามหากผูจัดการกองทุนพิจารณาวา การปองกันความเส่ียงอัตรา
แลกเปล่ียนอาจไมเปนไปเพ่ือประโยชนของผูถือหนวยลงทุน หรือทําใหผูถือหนวยลงทุนเสียประโยชนท่ีอาจไดรับ ผูจัดการ
กองทุนอาจไมปองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนก็ได  
 
5. ในกรณีที่สถานการณการลงทุนในประเทศ และ/หรือตางประเทศ ไมเหมาะสม เชน ภาวะท่ีตลาดและเศรษฐกิจมีความ
ผันผวนหรือเกิดเหตุการณไมปกติตางๆหรือ กรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงกฎระเบียบซ่ึงมีผลกระทบตอการลงทุน ทําใหอาจมีบาง
ขณะท่ีกองทุนไมสามารถลงทุนใหเปนไปตามสัดสวนการลงทุนท่ีระบุไวขางตนได บริษัทจัดการจะรายงานการลงทุนท่ีไมเปน
ไปตามสัดสวนการลงทุนท่ีกําหนดไวตอสํานักงาน  
ท้ังน้ี ในชวงรอการลงทุน ซ่ึงมีระยะเวลาไมเกิน 30 วัน นับต้ังแตวันถัดจากวันท่ีจดทะเบียนกองทรัพยสิน และ/หรือในชวงระยะ
เวลา กอนเลิกโครงการ และ/หรือในชวงท่ีผูลงทุนส่ังซ้ือหรือรอชําระคาขายคืนหนวยลงทุนเปนจํานวนมาก ซ่ึงมีระยะเวลาไม
เกิน 30 วัน ซ่ึงกองทุนอาจจําเปนตองชะลอการลงทุนในตางประเทศช่ัวคราว ทําใหอาจมีบางขณะท่ีกองทุนไมสามารถลงทุนให
เปนไปตามสัดสวนการลงทุนท่ีระบุไวขางตนได  
 
6. บริษัทจัดการสงวนสิทธิท่ีจะนําเงินลงทุนบางสวนหรือท้ังหมดมาลงทุนในประเทศไทย ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของกองทุนโดย
รวมโดยถือวาไดรับมติจากผูถือหนวยลงทุนแลว และไมถือวาเปนการแกไขรายละเอียดโครงการ ในกรณีที่เกิดความผิดปกติ
ของภาวะตลาด หรือภาวะเศรฐกิจผันผวนอยางรุนแรง เหตุการณภัยธรรมชาติการคาดการณภาวะตลาดทําใหการลงทุนในตาง
ประเทศไมเหมาะสม หรือกรณีอ่ืนใดท่ีเกิดจากสาเหตุท่ีไมสามารถควบคุมได เชนการเปล่ียนแปลงของกฎหมายหรือประกาศท่ี
เก่ียวของ  
 
7. บริษัทจัดการสงวนสิทธิท่ีจะเลิกกองทุน โดยถือวาไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนแลว ในกรณีท่ีสถานการณการ
ลงทุนในตางประเทศไมเหมาะสม เชน เกิดวิกฤติการณทางเศรษฐกิจและ/หรือการเมือง หรือในกรณีที่ไมสามารถสรรหาหลัก
ทรัพยท่ีเหมาะสมได  

3.10. การลงทุนในตางประเทศ : FIF (ลงทุนโดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ)

3.11. รายละเอียดการลงทุนในตางประเทศ :  

ขณะจัดต้ังกองทุนสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กําหนดใหกองทุนรวมท่ีลงทุนในตางประเทศ (Foreign Investment Fund) 
ลงทุนในตางประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน  

3.12. ประเภทของหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุน :  
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3.12.1. ประเภทของหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุนในประเทศ :  

บริษัทจัดการจะลงทุนในหรือมีไวซึ่งหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.
ต.ประกาศกําหนดดังตอไปน้ี ท่ีมีอายุของตราสารหรือสัญญา หรือระยะเวลาการฝากเงิน แลวแตกรณี ตํ่ากวา 1 ป โดยมีวัตถุ
ประสงคเพ่ือการสํารองเงินไวสําหรับการดําเนินงาน รอการลงทุน หรือรักษาสภาพคลองของกองทุน  
3.12.1.1 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 ในกรณีที่เปนอันดับความนาเชื่อถือของผู
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  
(2) ตราสารแหงหน้ีท่ัวไป ไดแก  
(2.1) ตราสารภาครัฐไทย อันไดแก  
(ก) ต๋ัวเงินคลัง  
(ข) พันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทย  
(ค) พันธบัตร ต๋ัวแลกเงิน ต๋ัวสัญญาใชเงิน หุนกู หรือใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุนกู ท่ีกระทรวงการคลังหรือกองทุนเพ่ือการ
ฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินเปนผูออก ผูส่ังจาย ผูรับรอง ผูรับอาวัล หรือผูคํ้าประกัน  
(2.2) ตราสารภาครัฐตางประเทศ อันไดแก ตราสารท่ีมีรูปแบบทํานองเดียวกับตราสารภาครัฐไทยท่ีรัฐบาลตางประเทศ 
องคการหรือหนวยงานของรัฐบาลตางประเทศ รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายตางประเทศ หรือองคการระหวางประเทศ เปนผูออก
หรือผูคํ้าประกัน ท้ังน้ี ตราสารดังกลาวตองมีลักษณะตามเง่ือนไขทายขอ 3.12.1.1 ดวย  
(2.3) ตราสารท่ีเปล่ียนมือได ซ่ึงหมายถึง พันธบัตร ต๋ัวแลกเงิน ต๋ัวสัญญาใชเงิน หรือหุนกูท่ีไมรวมถึงหุนกูแปลงสภาพและหุน
กูอนุพันธ ที่สํานักงานอนุญาตใหเสนอขายในลักษณะทั่วไปหรือในลักษณะจํากัด หรือที่ออกภายใตขอผูกพันที่กําหนดและ
อนุญาตโดยกระทรวงการคลัง หรือท่ีนิติบุคคลท่ีมีกฎหมายเฉพาะจัดต้ังข้ึนเปนผูออก หรือท่ีเปนหลักทรัพยท่ีออกใหมซ่ึงผูออก
หลักทรัพยไดเสนอขายหลักทรัพยท่ีออกใหมน้ันท้ังหมดตอผูถือหุนโดยไดรับชําระราคาเต็มมูลคาท่ีเสนอขายจากผูถือหุน ท้ังน้ี 
ตราสารที่เปลี่ยนมือไดตองมีลักษณะตามเงื่อนไขทายขอ 3.12.1.1 ดวย  
(2.4) ใบแสดงสิทธิในผลประโยชนท่ีเกิดจากหลักทรัพยอางอิงไทยท่ีมีหลักทรัพยอางอิงเปนพันธบัตร หรือหุนกูท่ีไมใชหุนกู
อนุพันธ  
(2.5) ต๋ัวแลกเงิน ต๋ัวสัญญาใชเงิน หุนกู หรือใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุนกู ท่ีเสนอขายในตางประเทศโดยมีผูออกเปน
นิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตามกฎหมายไทย ท้ังน้ี หุนกูดังกลาวไมรวมถึงหุนกูแปลงสภาพและหุนกูอนุพันธ  
(2.6) หนวยลงทุนหรือใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหนวยลงทุนของกองทุนรวมตราสารแหงหน้ี หรือของกองทุนรวมอ่ืนท่ีมีนโย
บายการลงทุนเฉพาะเงินฝาก ตราสารแหงหน้ี หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนท่ีสํานักงานกําหนดหรือใหความเห็นชอบ เชน กอง
ทุนรวมตลาดเงิน เปนตน  
(2.7) ธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน ทั้งนี้ บริษัทจัดการตองปฏิบัติใหเปนไปตามหลักเกณฑที่สํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ประกาศกําหนด  
(2.8) ธุรกรรมการใหยืมหลักทรัพยโดยหลักทรัพยท่ีใหยืมเปนตราสารแหงหน้ีตาม (1.1)(1.2)(1.3) (2.1)(2.2)(2.3)(2.4) 
หรือ (2.6) ท้ังน้ี บริษัทจัดการตองปฏิบัติใหเปนไปตามหลักเกณฑท่ีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด  
 
ในกรณีท่ีตราสารแหงหน้ีตามขอ 3.12.1.1 เปนต๋ัวแลกเงินหรือต๋ัวสัญญาใชเงินท่ีมีการจายผลตอบแทน ผลตอบแทนน้ัน
ตองอยูในรูปอัตราดอกเบี้ยคงที่หรืออัตราดอกเบี้ยลอยตัวเทานั้น  
 
การรับรอง รับอาวัล สลักหลัง หรือคํ้าประกันของบุคคลท่ีกําหนดไวในขอ 3.12.1.1 ตองเปนการรับรองตลอดไป รับอาวัลท้ัง
จํานวน สลักหลังโอนประเภทมีสิทธิไลเบ้ียโดยไมมีขอกําหนดลบลางหรือจํากัดความรับผิดของผูสลักหลัง หรือคํ้าประกันตน
เงินและดอกเบ้ียเต็มจํานวนแบบไมมีเง่ือนไข  
 
เง่ือนไข : ตราสารภาครัฐตางประเทศตามขอ (2.2) และตราสารที่เปลี่ยนมือไดตามขอ (2.3) ตองมีลักษณะดังตอไปน้ี  
(1) เปนตราสารข้ึนทะเบียนในสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย  
(2) มีราคาท่ีเหมาะสมตามท่ีสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทยกําหนด หรือมีผูแสดงตนตอบุคคลท่ัวไปวาพรอมจะเสนอราคาซ้ือ
และรับซ้ือตราสารน้ัน ในราคาดังกลาว (bid price แบบ firm quote) ตามจํานวนและวิธีการท่ีสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย
กําหนดอยูเสมอ โดยไดสงสําเนาราคาแกสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยตลอดอายุของตราสารนั้น และ  
(3) เปนตราสารท่ีเปนไปตามหลักเกณฑดังตอไปน้ี  
(ก) ในกรณีท่ีเปนตราสารภาครัฐตางประเทศ ตราสารดังกลาวตองเปนตราสารท่ีมีอันดับความนาเช่ือถือของตราสารหรือของผู
ออกตราสารอยูในอันดับที่สามารถลงทุนได (investment grade) เวนแตผูออกตราสารดังกลาวเปนรัฐวิสาหกิจตามกฎหมาย
ตางประเทศ ตราสารนั้นตองมีอันดับความนาเชื่อถือของตราสารอยูในอันดับที่สามารถลงทุนได (investment grade) เทาน้ัน 
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(ข) ในกรณีที่ผูออกตราสารเปนนิติบุคคลตางประเทศ ตราสารนั้นตองมีอันดับความนาเชื่อถือของตราสารอยูในอันดับที่
สามารถลงทุนได (investment grade)  
(ค) ในกรณีท่ีกองทุนลงทุนในตราสารอ่ืนนอกเหนือจาก (ก) และ (ข) ในการเสนอขายครั้งแรก หากตราสารดังกลาวไมมี
อันดับความนาเชื่อถือของตราสารหรือของผูออกตราสารอยูในอันดับที่สามารถลงทุนได (investment grade) ตราสารน้ันตอง
มีบริษัทจัดการไมต่ํากวาสามรายเปนผูซื้อตราสารดังกลาวเพื่อเปนทรัพยสินของกองทุนภายใตการจัดการ  
 
3.12.1.2 เงินฝากในสถาบันการเงินตามกฎหมายไทย ท่ีมีระยะเวลาการฝากเงินตํ่ากวา 1 ป  
 
3.12.1.3 สัญญาซ้ือขายลวงหนาท่ีมีตัวแปรเปนอัตราแลกเปล่ียนเงิน โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือการลดความเส่ียง (hedging) ตาม
หลักเกณฑที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกําหนด  
 
3.12.1.4 ทรัพยสินอ่ืนท่ีมีลักษณะทํานองเดียวกับ 3.12.1.1 – 3.12.1.3 โดยไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต.  

3.12.2. ประเภทของหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุนในตางประเทศ :  

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  
 
3.12.2.1 ตราสารแหงทุนตางประเทศ ไดแก หุนหรือหนวยลงทุนท่ีเสนอขายในตางประเทศ ดังตอไปน้ี  
(1) หุนท่ีซ้ือขายในตลาดซ้ือขายหลักทรัพยท่ีอยูภายใตการกํากับดูแลของหนวยงานท่ีเปนสมาชิกสามัญของ International 
Organizations of Securities Commission (IOSCO) หรือท่ีมีการซ้ือขายในตลาดซ้ือขายหลักทรัพยตางประเทศท่ีเปน
สมาชิกของ World Federations of Exchange (WFE) ซ่ึงผูลงทุนสามารถเขาถึงขอมูลเก่ียวกับหุนดังกลาวเปนภาษาอังกฤษ
ผานระบบอินเตอรเน็ต  
(2) หนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศท่ีเปนกองทุนรวมตราสารแหงทุน หรือ ท่ีเปนกองทุนรวมอ่ืนท่ีมีนโยบายการลงทุน
ในตราสารแหงทุน เชน กองทุนรวมผสม เปนตน ท่ีมีหนวยงานกํากับดูแลดานหลักทรัพยและตลาดซ้ือขายหลักทรัพยท่ีเปน
สมาชิกสามัญของ International Organizations of Securities Commission (IOSCO) หรือในประเทศท่ีมีตลาด ซ้ือขาย
หลักทรัพยเปนสมาชิกของ World Federations of Exchange (WFE) แตไมรวมถึงหนวยลงทุนของกองทุนรวมประเภท
เฮดจฟนด (hedge fund) ซ่ึงเปนไปตามเง่ือนไขท่ีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด  
(3) ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน หรือใบแสดงสิทธิในการซ้ือหุนเพ่ิมทุนท่ีโอนสิทธิได โดยตองเปนไปตามหลักเกณฑ ดังตอ
ไปน้ี  
(ก) การลงทุนในตราสารดังกลาวตองเปนการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (efficient portfolio management)  
(ข) บริษัทจัดการตองดําเนินการใหมีการกันหรือแยกทรัพยสินของกองทุนท่ีมีคุณภาพซ่ึงมีสภาพคลองในจํานวนท่ีเพียงพอตอ
มูลคาการใชสิทธิตามตราสารดังกลาว (fully covered) ไวตลอดเวลาท่ีไดลงทุนหรือมีไวซ่ึงตราสารน้ัน ท้ังน้ี ตามหลักเกณฑท่ี
สํานักงานกําหนด  
(4) ธุรกรรมการใหยืมหลักทรัพยโดยหลักทรัพยที่ใหยืมเปนหลักทรัพยตาม (1) (2) หรือ (3) ท้ังน้ี ตามหลักเกณฑท่ีสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด  
 
3.12.2.2 ตราสารแหงหน้ีตางประเทศ ไดแก หลักทรัพยหรือตราสารท่ีออกโดยบุคคลตางประเทศ และเสนอขายในตาง
ประเทศ  
(1) ตราสารภาครัฐตางประเทศ อันไดแก  
(ก) พันธบัตรหรือตราสารแหงหน้ีท่ีรัฐบาลตางประเทศ องคการหรือหนวยงานของรัฐบาลตางประเทศหรือองคการระหวาง
ประเทศเปนผูออก หรือผูคํ้าประกัน  
(ข) พันธบัตรหรือตราสารแหงหน้ีท่ีรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายตางประเทศเปนผูออก หรือผูคํ้าประกัน  
(2) ตราสารแหงหน้ีภาคเอกชน อันไดแก ตราสารแหงหน้ีท่ีออกโดยนิติบุคคลตางประเทศ ท้ังน้ี ผูลงทุนตองสามารถเขาถึง
ขอมูลเก่ียวกับตราสารแหงหน้ีดังกลาวเปนภาษาอังกฤษผานระบบอินเตอรเนตดวย  
(3) ตราสารแหงหน้ีอ่ืน อันไดแก หนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศท่ีเปนกองทุนรวมตราสารแหงหน้ี หรือกองทุนรวมอ่ืน
ท่ีมีนโยบายการลงทุนเฉพาะเงินฝาก ตราสารแหงหน้ี หรือทรัพยสินอ่ืนท่ีสํานักงานใหความเห็นชอบใหลงทุนได เชน กองทุน
รวมตลาดเงิน เปนตน ท่ีมีหนวยงานกํากับดูแลดานหลักทรัพยและตลาดซ้ือขายหลักทรัพยท่ีเปนสมาชิกสามัญของ 
International Organizations of Securities Commission (IOSCO) หรือในประเทศท่ีมีตลาดซ้ือขายหลักทรัพยเปนสมาชิก
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ของ World Federations of Exchange (WFE) แตไมรวมถึงหนวยลงทุนของกองทุนรวมประเภทเฮดจฟนด (hedge fund) 
ซ่ึงเปนไปตามเง่ือนไขท่ีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด  
 
3.12.2.3 ตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุน ตามหลักเกณฑท่ีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกําหนด  
 
3.12.2.4 ตราสารของกองทุนอสังหาริมทรัพยตางประเทศ ตองเปนไปตามเง่ือนไขดังตอไปน้ี  
(1) ตราสารของกองทุนอสังหาริมทรัพยตางประเทศท่ีอยูภายใตการกํากับดูแลของหนวยงานท่ีกํากับดูแลดานหลักทรัพยและ
ตลาดซ้ือขายหลักทรัพยท่ีเปนสมาชิกสามัญของ International Organizations of Securities Commission (IOSCO) และ
มีนโยบายหลักในการลงทุนหรือมีไวซ่ึงทรัพยสินดังตอไปน้ี  
(ก) อสังหาริมทรัพย  
(ข) หุนสามัญของบริษัทท่ีมีรายช่ืออยูในหมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพยใน  
ตลาดซ้ือขายหลักทรัพยท่ีเปนสมาชิกของ World Federations of Exchange (WFE) หรือหุนสามัญของบริษัทท่ีมีลักษณะ
ธุรกิจเทียบเคียงไดกับหมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย  
(2) ตราสารดังกลาวมีการซ้ือขายในตลาดซ้ือขายหลักทรัพยท่ีเปนสมาชิกของ World Federations of Exchange (WFE) 
หรือมีการรับซื้อคืนโดยผูออกตราสาร  
(3) ในกรณีกองทุนรวมเพ่ือผูลงทุนท่ัวไป ตราสารท่ีจะลงทุนหรือมีไวได ตองเปนตราสารของกองทุนอสังหาริมทรัพยตาง
ประเทศท่ีจัดต้ังข้ึนเพ่ือผูลงทุนท่ัวไปเชนกัน  
 
3.12.2.5 เงินฝากในสถาบันการเงินตางประเทศ รวมถึงเงินฝากระยะส้ันในสถาบันการเงินท่ีมีวัตถุประสงคเพ่ือการดําเนินงาน 
 
3.12.2.6 ตราสารหน้ีท่ีมีลักษณะคลายเงินฝาก ไดแกต๋ัวแลกเงิน ต๋ัวสัญญาใชเงิน บัตรเงินฝาก หรือหุนกูระยะส้ันท่ีออกโดย
สถาบันการเงินตางประเทศ ท่ีต้ังอยูในประเทศท่ีกองทุนไดลงทุนหรือมีไวซ่ึงทรัพยสินตางประเทศ ท้ังน้ี ใหหมายรวมถึงการลง
ทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงิน (money market fund) ในตางประเทศดวย โดยการมีไวซ่ึงเงินฝากหรือตราสาร
ดังกลาวตองมีวัตถุประสงคเพ่ืออํานวยความสะดวกหรือปองกันปญหาในการดําเนินงานในตางประเทศของกองทุน เชน เพ่ือรอ
การลงทุน หรือเพ่ือชําระคาใชจาย หรือเพ่ือรักษาสภาพคลองของกองทุน เปนตน  
 
3.12.2.7 ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ โดยตองเปนไปตามเกณฑขอ 3.12.2.1 (3)  
 
3.12.2.8 สัญญาซ้ือขายลวงหนา  
(1) สัญญาซ้ือขายลวงหนาตองไมทําใหวัตถุประสงค หรือนโยบายการลงทุนของกองทุนเบ่ียงเบน  
(2) สัญญาซ้ือขายลวงหนาตองไมมีลักษณะเปนการเคล่ือนยายความเส่ียงดานเครดิต หรือเปนการเคล่ือนยายผลตอบแทน
หรือผลประโยชนในเชิงการเงินหรือเศรษฐกิจ (credit derivative)  
(3) การเขาเปนคูสัญญาในสัญญาซ้ือขายลวงหนาเพ่ือตองเปนการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (efficient portfolio 
management) โดยการเขาเปนคูสัญญาในสัญญาซ้ือขายลวงหนาตองกระทําในศูนยซ้ือขายสัญญาซ้ือขายลวงหนา หรือใน
กรณีท่ีกระทํานอกศูนยซ้ือขายสัญญาซ้ือขายลวงหนา คูสัญญาอีกฝายหน่ึงตองเปนธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจัดต้ังข้ึน 
ธนาคารพาณิชย ตัวแทนซ้ือขายสัญญาซ้ือขายลวงหนา หรือผูคาสัญญาซ้ือขายลวงหนา  
(4) สัญญาซ้ือขายลวงหนาท่ีกองทุนจะเขาเปนคูสัญญาไดตองมีสินคาหรือตัวแปรอยางใดอยางหน่ึง หรือหลายอยางดังตอไปน้ี 
- หลักทรัพยหรือดัชนีกลุมหลักทรัพย  
- อัตราดอกเบ้ีย อัตราแลกเปล่ียนเงิน ท้ังน้ี ในกรณีท่ีเปนสัญญาซ้ือขายลวงหนาท่ีมีตัวแปรเปนอัตราแลกเปล่ียนเงิน กองทุนจะ
เขาเปนคูสัญญาในกรณีดังกลาวไดเฉพาะเพ่ือการลดความเส่ียง (hedging) เทาน้ัน  
- ทองคํา นํ้ามันดิบ หรือดัชนีกลุมสินคาโภคภัณฑ (commodity index) ซ่ึงไดระบุการเขาเปนคูสัญญาในสัญญาซ้ือขายลวง
หนาท่ีมีสินคาหรือตัวแปรไวอยางชัดเจนในโครงการจัดการกองทุนรวมแลว  
- สินคาหรือตัวแปรอ่ืนใดท่ีสํานักงานกําหนด  
(5) นอกจากน้ี กองทุนตองปฏิบัติตามเง่ือนไขเก่ียวกับการลงทุนในสัญญาซ้ือขายลวงหนาตามหลักเกณฑอ่ืน ๆ ท่ีสํานักงาน
กําหนด  
 
3.12.2.9 ทรัพยสินอ่ืนท่ีมีลักษณะทํานองเดียวกับ 3.12.2.1 – 3.12.2.8 โดยไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต  

3.13. อัตราสวนการลงทุนในหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่น เพื่อเปนทรัพยสินของกองทุนรวม :  

3.13.1. อัตราสวนการลงทุนในหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นในประเทศ :  

3.13.1.1 บริษัทจัดการอาจลงทุนในหรือมีไวซึ่งทรัพยสินดังตอไปนี้ เพื่อเปนทรัพยสินของกองทุนรวม โดยไมจํากัดอัตราสวน 
(1) ตราสารภาครัฐไทย  
(2) ตราสารภาครัฐตางประเทศตามขอ 3.12.1.1 (2.2) ที่มีอันดับความนาเชื่อถืออยูในสองอันดับแรกหรือสัญญาซื้อขายลวง
หนาท่ีมีสินคาเปนตราสารดังกลาว  
ในกรณีของกองทุนรวมเปด มูลคาของตราสารภาครัฐตางประเทศตาม (2) เมื่อรวมกันแลวตองไมเกินรอยละ 20 ของมูลคา
ตราสารน้ันในแตละรุน เวนแตเปนกองทุนรวมเปดท่ีมีการขายและรับซ้ือคืนหนวยลงทุนตามคําส่ังลวงหนาซ่ึงระบุเวลาแนนอน 
(auto redemption)  
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3.13.1.2 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไวซ่ึงตราสารภาครัฐตางประเทศท่ีนอกเหนือจากขอ 3.13.1.1 (2) หรือสัญญาซ้ือขาย
ลวงหนาท่ีมีสินคาเปนตราสารดังกลาว เพ่ือเปนทรัพยสินของกองทุนได โดยมีมูลคารวมกันท้ังส้ินเม่ือคํานวณเฉพาะผูออกหรือ
ผูเปนคูสัญญารายนั้น ไมเกินรอยละ 35 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน  
 
ในกรณีของกองทุนรวมเปด มูลคาของตราสารภาครัฐตางประเทศตามวรรคหน่ึง ตองไมเกินรอยละ 20 ของมูลคาตราสารน้ันใน
แตละรุน เวนแตเปนกองทุนรวมเปดท่ีมีการขายและรับซ้ือคืนหนวยลงทุนตามคําส่ังลวงหนาซ่ึงระบุเวลาแนนอน (auto 
redemption)  
 
การคํานวณอัตราสวนตามวรรคหน่ึง ใหนับตราสารตามวรรคหน่ึงและทรัพยสินทุกประเภทท่ีผูออกหรือผูเปนคูสัญญารายดัง
กลาวเปนผูออก ผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง ผูคํ้าประกันหรือคูสัญญา ซ่ึงกองทุนไดลงทุนหรือมีไวซ่ึงทรัพยสินเหลาน้ัน รวม
ในอัตราสวนการลงทุนดังกลาวดวย  
 
3.13.1.3 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไวซ่ึงทรัพยสินท่ีมีอันดับความนาเช่ือถืออยูในอันดับท่ีสามารถลงทุนไดดังตอไปน้ี ซ่ึง
ธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจัดต้ังข้ึน ธนาคารพาณิชย หรือบริษัทเงินทุนรายใดเปนผูออก ผูส่ังจาย ผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลัก
หลัง ผูคํ้าประกัน หรือคูสัญญา เพ่ือเปนทรัพยสินของกองทุนได โดยมีมูลคารวมกันท้ังส้ินเม่ือคํานวณเฉพาะธนาคารหรือบริษัท
เงินทุนรายนั้น ไมเกินรอยละ 20 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน  
(1) ตราสารแหงหน้ีในประเทศ  
(2) เงินฝากในสถาบันการเงินตามกฎหมายไทย  
(3) สัญญาซ้ือขายลวงหนาตามขอ 3.12.1.4  
การคํานวณอัตราสวนตามวรรคหน่ึง ใหนับตราสารตามวรรคหน่ึงและทรัพยสินตามขอ 3.13.1.4 (1) (2) และขอ 3.13.1.7 (1) 
ท่ีธนาคารหรือบริษัทเงินทุนดังกลาวเปนผูออก ผูส่ังจาย ผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง ผูคํ้าประกัน หรือคูสัญญา ซ่ึงกองทุน
ไดลงทุนหรือมีไวรวมในอัตราสวนดังกลาว  
 
ท้ังน้ี ในกรณีท่ีกองทุนมีเงินฝากในนิติบุคคลตามวรรคหน่ึง โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือการดําเนินงานของกองทุน มิใหนับมูลคาของ
เงินฝากดังกลาวรวมในอัตราสวนตามวรรคหน่ึง  
 
3.13.1.4 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไวซ่ึงทรัพยสินดังตอไปน้ี ท่ีบุคคลใดเปนผูออก ผูส่ังจาย ผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลัก
หลัง ผูคํ้าประกัน หรือคูสัญญา เพ่ือเปนทรัพยสินของกองทุนได โดยมีมูลคารวมกันท้ังส้ินเม่ือคํานวณเฉพาะผูออก ผูส่ังจาย ผู
รับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง ผูค้ําประกัน หรือคูสัญญารายนั้น ไมเกินรอยละ 15 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน  
(1) ตราสารแหงหน้ีในประเทศตามขอ 3.12.1.1 ท้ังน้ี เฉพาะท่ีมีอันดับความนาเช่ือถืออยูในอันดับท่ีสามารถลงทุนได 
(investment grade) ท้ังน้ี ไมรวมถึงตราสารภาครัฐตางประเทศ ตามขอ (2.2)  
(2) สัญญาซ้ือขายลวงหนา ตามขอ 3.12.1.3 ที่คูสัญญามีอันดับความนาเชื่อถืออยูในอันดับที่สามารถลงทุนได (Investment 
grade)  
 
การคํานวณอัตราสวนตามวรรคหน่ึง ใหนับทรัพยสินตามวรรคหน่ึง ท่ีบุคคลดังกลาวเปนผูออก ผูส่ังจาย ผูรับรอง ผูรับอาวัล ผู
สลักหลัง ผูคํ้าประกัน หรือคูสัญญา ซ่ึงกองทุนไดลงทุนหรือมีไวรวมในอัตราสวนดังกลาวดวย  
 
3.13.1.5 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไวซ่ึงทรัพยสินท่ีกลุมกิจการใดเปนผูออก ผูส่ังจาย ผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง ผูคํ้า
ประกัน หรือคูสัญญา เพื่อเปนทรัพยสินของกองทุนได โดยมีมูลคารวมกันทั้งสิ้นของกลุมกิจการนั้นไมเกินอัตราอยางใดอยาง
หน่ึงดังตอไปน้ี แลวแตอัตราใดจะสูงกวา  
(1) รอยละสามสิบของมูลคาทรัพยสินของกองทุน  
(2) อัตราท่ีคํานวณไดจากนํ้าหนักของกลุมกิจการดังกลาวในตัวช้ีวัด (benchmark) ของกองทุนนั้นรวมกับรอยละสิบของมูลคา
ทรัพยสินสุทธิของกองทุนน้ัน ท้ังน้ี ตัวช้ีวัดดังกลาวตองเปนดัชนีหรือองคประกอบของดัชนี ท่ีมีการเผยแพรอยางกวางขวาง
และสอดคลองกับนโยบายการลงทุนของกองทุนน้ัน  
 
3.13.1.6 การลงทุนหรือมีไวซึ่งทรัพยสินที่บริษัทในกลุมกิจการใดเปนผูออก ผูสั่งจาย หรือคูสัญญา เพื่อเปนทรัพยสินของกอง
ทุน หากทรัพยสินดังกลาวเปนองคประกอบท่ีใชในการคํานวณตัวช้ีวัด (benchmark) ของกองทุนน้ัน บริษัทจัดการอาจลงทุน
หรือมีไวซ่ึงทรัพยสินดังกลาวโดยมีมูลคารวมกันท้ังส้ินเม่ือคํานวณเฉพาะผูออก ผูส่ังจาย หรือคูสัญญารายน้ัน ไมเกินอัตราท่ี
คํานวณไดจากนํ้าหนักของทรัพยสินดังกลาวในตัวช้ีวัดรวมกับรอยละสิบของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน ท้ังน้ี เฉพาะใน
กรณีท่ีอัตราดังกลาวสูงกวาอัตราสวนท่ีกําหนดไวในขอ 3.13.1.2 ขอ 3.13.1.3 ขอ 3.13.1.4 ขอ 3.13.1.7 แลวแตกรณี  
 
มิใหนําความในขอ 3.13.1.2 ขอ 3.13.1.3 ขอ 3.13.1.4 ขอ 3.13.1.7 มาใชบังคับกับกรณีตามวรรคหน่ึง  
 
3.13.1.7 บริษัทจัดการอาจลงทุน หรือมีไวซ่ึงทรัพยสินอ่ืนนอกเหนือจากกรณีท่ีกําหนดไวในขอ 3.13.1.2, 3.13.1.3 และขอ 
3.13.1.4 เพ่ือเปนทรัพยสินของกองทุนรวมตามอัตราสวนดังตอไปน้ี  
(1) การลงทุนหรือมีไวซ่ึงทรัพยสินดังกลาวซ่ึงบุคคลใดเปนผูออก ผูส่ังจาย ผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง ผูคํ้าประกัน หรือคู
สัญญา ตองมีมูลคารวมกันท้ังส้ินเม่ือคํานวณเฉพาะผูออก ผูส่ังจาย ผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง ผูคํ้าประกัน หรือคูสัญญา
รายนั้น ไมเกินรอยละ 5 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน  
(2) การลงทุนในหรือมีไวซ่ึงทรัพยสินตาม (1) เม่ือคํานวณรวมทุกบุคคลท่ีเปนผูออก ผูส่ังจาย ผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง 
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ผูค้ําประกัน หรือคูสัญญาแลวตองมีมูลคารวมกันทั้งสิ้นไมเกินรอยละ15 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน  
 
3.13.1.8 บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจลงทุนหรือมีไวซ่ึงหนวยลงทุนและใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหนวยลงทุนเพ่ือเปน
ทรัพยสินของกองทุนรวมได ไมเกินอัตราสวนดังตอไปน้ี ท้ังน้ี การลงทุนดังกลาวไมรวมถึงการลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริม
ทรัพย  
(1) ลงทุนหรือมีไวซ่ึงหนวยลงทุนและใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหนวยลงทุนของแตละกองทุนรวมท่ีบริษัทจัดการอ่ืนเปนผูรับ
ผิดชอบดําเนินการ ไมเกินรอยละ 10 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของแตละกองทุนรวมท่ีบริษัทจัดการเปนผูรับผิดชอบดําเนินการ 
(2) ลงทุนหรือมีไวซ่ึงหนวยลงทุนและใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหนวยลงทุนของทุกกองทุนรวมท่ีบริษัทจัดการอ่ืนเปนผูรับผิด
ชอบดําเนินการ ไมเกินรอยละ 20 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของแตละกองทุนรวมท่ีบริษัทจัดการเปนผูรับผิดชอบดําเนินการ  
 
3.13.1.9 ในกรณีของกองทุนรวม ใหบริษัทจัดการกองทุนรวมลงทุนหรือมีไวซ่ึงเงินฝาก บัตรเงินฝาก ต๋ัวแลกเงิน หรือต๋ัว
สัญญาใชเงิน ท่ีธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจัดต้ังข้ึน ธนาคารพาณิชย บริษัทเงินทุน บริษัทเครดิตฟองซิเอร บรรษัทตลาดรอง
สินเช่ือท่ีอยูอาศัย หรือสถาบันการเงินท่ีมีกฎหมายเฉพาะจัดต้ังข้ึน เปนผูออกหรือคูสัญญา เปนจํานวนท่ีมีมูลคารวมโดยเฉล่ีย
ไมเกิน รอยละ 45 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม ในรอบระยะเวลาบัญชี หรือในรอบอายุของกองทุนรวมสําหรับกอง
ทุนรวมท่ีมีอายุนอยกวา 1 ปแลวแตกรณี โดยใหนับรวมเงินฝากในประเทศและตางประเทศ ท้ังน้ี ไมวากรณีใด มิใหคํานวณเงิน
ฝากในบัญชีเงินฝากเพ่ือการดําเนินงานของกองทุนเขาในอัตราสวนดังกลาว  
อัตราสวนตามวรรคหน่ึงมิใหนํามาใชบังคับกับกองทุนรวมท่ีมีการกําหนดอายุโครงการต้ังแตหน่ึงปข้ึนไป ท้ังน้ี เฉพาะในระยะ
เวลาหกเดือนกอนวันครบกําหนดอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม  
ในกรณีท่ีเงินฝากหรือตราสารแหงหน้ีท่ีมีลักษณะคลายเงินฝากท่ีกองทุนรวมลงทุนในหรือมีไวเกินอัตราสวนท่ีกําหนดตามวรรค
หน่ึง ใหบริษัทจัดการกองทุนรวมลงทุนหรือมีไวซ่ึงทรัพยสินดังกลาวใหมีมูลคารวมโดยเฉล่ียไมเกินรอยละ 45 ของมูลคา
ทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวมภายในสามสิบวันนับแตวันส้ินรอบปบัญชีน้ัน ท้ังน้ี ใหคํานวณอัตราสวนการลงทุนหรือมีไวซ่ึง
ทรัพยสินดังกลาวโดยเฉล่ียต้ังแตวันแรกของรอบปบัญชีน้ันจนถึงวันท่ีทรัพยสินน้ันมีมูลคาเปนไปตามอัตราสวนดังกลาว  
เมื่อบริษัทจัดการกองทุนรวมไดปฏิบัติตามวรรคสามแลว ใหบริษัทรายงานใหผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวมทราบภายใน
วันทําการถัดจากวันที่ทรัพยสินนั้นมีมูลคารวมโดยเฉลี่ยไมเกินรอยละ 45 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม เพ่ือใหผู
ดูแลผล ประโยชนของกองทุนรวม ตรวจสอบการปฏิบัติดังกลาว ท้ังน้ี บริษัทตองดําเนินการใหผูดูแลผลประโยชนของกองทุน
รวมแจงใหสํานักงานทราบภายในหาวันนับแตวันท่ีไดรับรายงานจากบริษัทดวย  
หากบริษัทจัดการกองทุนรวมไมสามารถปฏิบัติตามวรรคสามได สํานักงานอาจส่ังใหบริษัทเลิกกองทุนรวมน้ัน  
 
3.13.1.10 ในกรณีท่ีมีเหตุจําเปนและสมควร เพ่ือคุมครองประโยชนของผูถือหนวยลงทุนอันเน่ืองมาจากปญหาความผันผวน 
(fluctuation) ของตลาดเงินและตลาดทุนในวงกวางในรอบปบัญชีใด บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจขอผอนผันตอสํานักงาน
เพ่ือไมตองนําการลงทุนในหรือมีไวซ่ึงเงินฝาก บัตรเงินฝาก ต๋ัวแลกเงิน หรือต๋ัวสัญญาใชเงิน ในชวงเวลาท่ีเกิดความผันผวนดัง
กลาวมารวมคํานวณอัตราสวนการลงทุนตามขอ 3.13.1.9 ไดสําหรับรอบปบัญชีน้ัน  
 
3.13.1.11 บริษัทจัดการอาจทําธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืนในนามกองทุนได โดยมีมูลคาธุรกรรมรวมกันทั้งสิ้นไมเกิน
รอยละ 25 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน  
 
3.13.1.12 บริษัทจัดการอาจทําธุรกรรมการใหยืมหลักทรัพยของกองทุนได โดยมีมูลคาธุรกรรมรวมกันทั้งสิ้นไมเกินรอยละ 
25 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน ท้ังน้ี การคํานวณมูลคาธุรกรรมดังกลาว ใหบริษัทจัดการคํานวณโดยใชมูลคาหลัก
ทรัพยท่ีใหยืม รวมผลประโยชนท่ีพึงไดรับจนถึงวันท่ีคํานวณมูลคาธุรกรรมดังกลาว  
 
ในกรณีที่ธุรกรรมการใหยืมหลักทรัพยในขณะที่กองทุนเขาทําธุรกรรม มีมูลคาไมเกินอัตราสวนที่กําหนดในวรรคหนึ่ง หากตอ
มาธุรกรรมการใหยืมหลักทรัพยนั้นมีมูลคาเกินอัตราสวนดังกลาวโดยมิไดเกิดจากการทําธุรกรรมเพิ่มเติม บริษัทจัดการจะยังคง
มีไวซึ่งธุรกรรมการใหยืมหลักทรัพยดังกลาวตอไปก็ได  
 
ใหบริษัทจัดการจัดทํารายงานโดยระบุวันท่ีทรัพยสินน้ันมีมูลคาเกินอัตราสวนการลงทุนท่ีกําหนดพรอมสาเหตุ และสงรายงาน
ดังกลาวใหผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวมทราบภายในสามวันทําการนับแตวันที่ธุรกรรมการใหยืมหลักทรัพยนั้นมีมูลคา
เกินอัตราสวนท่ีกําหนด พรอมท้ังจัดทําสําเนารายงานดังกลาวไวท่ีบริษัทจัดการเพ่ือใหสํานักงานสามารถตรวจสอบได  
 
3.13.1.13 บริษัทจัดการอาจลงทุนในหรือมีไวซ่ึงสัญญาซ้ือขายลวงหนา ท่ีมีวัตถุประสงคเพ่ือการลดความเส่ียง (hedging) 
เพ่ือเปนทรัพยสินของกองทุนได โดยไมเกินมูลคาความเส่ียงท้ังหมดท่ีกองทุนมีอยู  
 
3.13.1.14 การคํานวณมูลคาการลงทุนหรือมีไวซ่ึงสัญญาซ้ือขายลวงหนาเพ่ือการคํานวณอัตราสวนการลงทุน ตามขอ 
3.13.1.3 และขอ 3.13.1.4 ใหนับมูลคาท่ีคูสัญญาอีกผายหน่ึงมีหนาท่ีตองชําระตามสัญญาซ้ือขายลวงหนา รวมคํานวณใน
อัตราสวนของบุคคลท่ีเปนคูสัญญาดังกลาว เวนแตกรณีท่ีกองทุนไดลงทุนหรือมีไวซ่ึงสัญญาน้ัน ในศูนยซ้ือขายสัญญาซ้ือขาย
ลวงหนา บริษัทจัดการไมตองคํานวณมูลคาและอัตราสวนตามท่ีกําหนดในขอดังกลาว  
 
3.13.1.15 ในการคํานวณอัตราสวนตามขอ 3.13.1.3 และ ขอ 3.13.1.4 ใหบริษัทจัดการปฏิบัติตามหลักเกณฑดังตอไปน้ี รวม
ท้ังเง่ือนไขตามขอ 3.13.1.14 ดวย  
(1) ในกรณีท่ีทรัพยสินดังกลาวมีผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง หรือผูคํ้าประกัน บริษัทจัดการจะคํานวณอัตราสวนท่ีผูออก
ทรัพยสินหรือผูท่ีเปนคูสัญญาดังกลาว หรือคํานวณอัตราสวนผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง หรือผูคํ้าประกัน แลวแตกรณีก็ได 
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(2) ในกรณีท่ีทรัพยสินมีบุคคลมากกวาหน่ึงรายเปนผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง หรือผูคํ้าประกัน บริษัทจัดการจะเลือก
คํานวณอัตราสวนท่ีผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง หรือผูคํ้าประกันรายใดรายหน่ึงก็ได  
 
3.13.1.16 การคํานวณอัตราสวนท่ีผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง หรือผูคํ้าประกันตามขอ 3.13.1.15 จะทําไดตอเม่ือบุคคลดัง
กลาวไดทําการรับรองตลอดไป รับอาวัลท้ังจํานวน สลักหลังโอนประเภทมีสิทธิไลเบ้ียโดยไมมีขอกําหนดลบลางหรือจํากัด
ความรับผิดของผูสลักหลัง หรือคํ้าประกันตนเงินและดอกเบ้ียเต็มจํานวนแบบไมมีเง่ือนไข  
 
3.13.1.17 ในกรณีท่ี ตราสารแหงหน้ี ในขณะท่ีลงทุนหรือในขณะท่ีไดมาเปนทรัพยสินของกองทุน มีมูลคาไมเกินอัตราสวนท่ี
กําหนดขางตน หากตอมาตราสารแหงหน้ี หรือตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุนน้ัน มีมูลคาเกินอัตราสวนดังกลาวโดยสาเหตุถูกปรับลด
อันดับความนาเช่ือถือ ใหบริษัทดําเนินการแกไขอัตราสวนใหเปนไปตามท่ีกําหนด ภายใน 30 วันนับแตวันท่ีมีการประกาศให
ทราบถึงเหตุดังกลาว เวนแตในกรณีท่ีมีเหตุจําเปนและสมควรโดยไดรับผอนผันจากสํานักงาน  
 
3.13.1.18 ในกรณีที่ทรัพยสินในขณะที่ลงทุนหรือในขณะที่ไดมาเปนทรัพยสินของกองทุน มีมูลคาไมเกินอัตราสวนที่กําหนด
ขางตน หากตอมามีมูลคาเกินอัตราสวนดังกลาวจากการรับชําระหน้ีดวยทรัพยสินอ่ืน บริษัทจัดการจะยังคงมีไวซ่ึงทรัพยสินดัง
กลาว ตอไปก็ได  
ใหบริษัทจัดการจัดทํารายงานโดยระบุช่ือ จํานวน อัตราสวนการลงทุนหรือมีไวซ่ึงทรัพยสินตามวรรคหน่ึง และวันท่ีทรัพยสินน้ัน
มีมูลคาเกินอัตราสวนการลงทุนท่ีกําหนดพรอมสาเหตุ และสงรายงานดังกลาวใหผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวมทราบ ภาย
ในสามวันทําการนับแตวันท่ีทรัพยสินน้ันมีมูลคาเกินอัตราสวนท่ีกําหนด พรอมท้ังจัดทําสําเนารายงานดังกลาวไวท่ีบริษัทจัดการ 
เพ่ือใหสํานักงานสามารถตรวจสอบได  
 
3.13.1.19 ในกรณีท่ีการรับชําระหน้ีดวยทรัพยสินอ่ืนเปนผลใหกองทุนรวมเปนผูถือหุนท่ีบริษัทใดเปนผูออก เพ่ือเปนทรัพยสิน
ของกองทุนรวม เมื่อรวมกันทุกกองทุนรวมที่บริษัทจัดการเปนผูรับผิดชอบดําเนินการเกินกวารอยละ 25 ของจํานวนหุนท่ี
จําหนายไดแลวท้ังหมดของบริษัทน้ัน บริษัทจัดการจะดําเนินการตามประกาศท่ี สน. 24/2552 เร่ือง การลงทุนและการมีไว
เพ่ือเปนทรัพยสินของกองทุน ลงวันท่ี 28 กรกฎาคม 2552 ดังน้ีคือ  
(1) ปฏิบัติใหเปนไปตามประกาศท่ีกําหนดใหบริษัทจัดการสามารถรับชําระหน้ีดวยทรัพยสินอ่ืนได  
(2) งดเวนการใชสิทธิออกเสียงในหุนจํานวนท่ีเกินอัตราสวนการลงทุนดังกลาว เวนแตกรณีท่ีมีเหตุ  
จําเปนและสมควรโดยไดรับการผอนผันจากสํานักงาน และ  
(3) กรณีท่ีเปนหุนของบริษัทจดทะเบียน และการไดมาซ่ึงหุนของบริษัทดังกลาว เปนผลใหกองทุนไดมา หรือเปนผูถือหุนของ
บริษัทน้ันจนถึงหรือขามจุดท่ีตองทําคําเสนอซ้ือ บริษัทจัดการตองดําเนินการเพ่ือใหไดรับการยกเวนการทําคําเสนอซ้ือโดย
การลดสัดสวนการถือหุนหรือลดการมีอํานาจควบคุม หรือยื่นคําขอผอนผันการทําคําเสนอซื้อ ตามประกาศคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยวาดวยหลักเกณฑ เง่ือนไข และวิธีการในการเขาถือหลักทรัพยเพ่ือครอบงํากิจการ ท้ังน้ี การ
ลดสัดสวนการถือหุนดังกลาว ใหบริษัทจัดการลดสัดสวนตามสัดสวนของหุนของบริษัทจดทะเบียนท่ีแตละกองทุนไดมาจาก
การรับชําระหนี้ดวยทรัพยสินอื่น  
 
3.13.1.20 ในกรณีที่ทรัพยสินในขณะที่ลงทุนหรือในขณะที่ไดมาเปนทรัพยสินของกองทุน มีมูลคาไมเกินอัตราสวนที่กําหนด
ขางตน หากตอมามีมูลคาเกินอัตราสวนดังกลาวโดยไมเขาลักษณะตามขอ 3.13.1.9 และขอ 3.13.1.17 - 3.13.1.19 และการ
เกินอัตราสวนดังกลาวมิไดเกิดจากการลงทุนหรือไดทรัพยสินมาเพ่ิมเติม บริษัทจัดการจะยังคงมีไวซ่ึงทรัพยสินดังกลาวตอไป
ก็ได  
 
ใหบริษัทจัดการจัดทํารายงานโดยระบุช่ือ จํานวน อัตราสวนการลงทุนหรือมีไวซ่ึงทรัพยสินตามวรรคหน่ึง และวันท่ีทรัพยสินน้ัน
มีมูลคาเกินอัตราสวนท่ีกําหนดพรอมสาเหตุ และสงรายงานดังกลาวใหผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวม ทราบภายในสามวัน
ทําการนับแตวันท่ีทรัพยสินน้ันมีมูลคาเกินอัตราสวนท่ีกําหนด พรอมท้ังจัดทําสําเนารายงานดังกลาวไวท่ีบริษัทจัดการเพ่ือให
สํานักงานสามารถตรวจสอบได  
 
3.13.1.21ขอจํากัดการลงทุนขางตนจะไมนํามาบังคับใชในกรณีท่ีปรากฏเหตุตามหัวขอ “การเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม” 
และบริษัทจัดการตองดําเนินการเพ่ือเลิกกองทุนตามหัวขอ “การดําเนินการของบริษัทจัดการเมื่อเลิกกองทุนรวม”  

สรุปอัตราสวนการลงทุน :  

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  

3.13.2. อัตราสวนการลงทุนในหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นในตางประเทศ :  

3.13.2.1 บริษัทจัดการอาจลงทุนในหรือมีไวซึ่งทรัพยสินดังตอไปนี้ เพื่อเปนทรัพยสินของกองทุนรวม โดยไมจํากัดอัตราสวน 
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(1) เงินฝากระยะส้ันในสถาบันการเงินท่ีมีวัตถุประสงคเพ่ือการดําเนินงาน ตามขอ 3.12.2.5  
(2) ตราสารภาครัฐตางประเทศตามขอ 3.12.2.2 (1) ที่มีอันดับความนาเชื่อถืออยูในสองอันดับแรก หรือสัญญาซื้อขายลวง
หนาท่ีมีสินคาเปนตราสารดังกลาว  
 
ในกรณีของกองทุนรวมเปด มูลคาของตราสารภาครัฐตางประเทศตามขอ (2) เมื่อรวมกันแลวตองไมเกินรอยละ 20 ของมูลคา
ตราสารน้ันในแตละรุน เวนแตเปนกองทุนรวมเปดท่ีมีการขายและรับซ้ือคืนหนวยลงทุนตามคําส่ังลวงหนาซ่ึงระบุเวลาแนนอน 
(auto redemption)  
 
3.13.2.2 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไวซ่ึงตราสารภาครัฐตางประเทศท่ีนอกเหนือจากขอ 3.13.2.1 (2) หรือสัญญาซ้ือขาย
ลวงหนาท่ีมีสินคาเปนตราสารดังกลาว เพ่ือเปนทรัพยสินของกองทุนไดโดยมีมูลคารวมกันท้ังส้ินเม่ือคํานวณเฉพาะผูออกหรือผู
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  
 
3.13.2.3 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไวซ่ึงเงินฝากในสถาบันการเงินตางประเทศท่ีมีอันดับความนาเช่ือถืออยูในอันดับท่ี
สามารถลงทุนได โดยมีมูลคารวมกันท้ังส้ินเม่ือคํานวณเฉพาะสถาบันการเงินตางประเทศรายน้ัน ไมเกินรอยละ 25 ของมูลคา
ทรัพยสินสุทธิของกองทุน  
การคํานวณอัตราสวนตามวรรคหน่ึง ใหนับมูลคาของทรัพยสินท่ีกองทุนลงทุนหรือมีไวดังตอไปน้ี รวมในอัตราสวนดังกลาว  
1. ทรัพยสินตามขอ 3.13.2.4 วรรคหน่ึง และขอ3.13.2.7 (1) ท่ีสถาบันการเงินตางประเทศรายเดียวกันเปนผูออก ผูรับรอง ผู
รับอาวัล ผูสลักหลัง ผูคํ้าประกัน หรือคูสัญญา  
2. ทรัพยสินตามขอ 3.13.1.3 ขอ 3.13.2.4 และขอ 3.13.2.7 (1) ท่ีธนาคารพาณิชยซ่ึงเปนสาขาของสถาบันการเงินตาง
ประเทศรายน้ันเปนผูออก ผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง ผูคํ้าประกัน หรือคูสัญญา  
ในกรณีท่ีกองทุนมีเงินฝากตามวรรคหน่ึง หรือวรรคสอง โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือการดําเนินงานของกองทุน มิใหนับมูลคาของ
เงินฝากดังกลาวรวมในอัตราสวนตามวรรคหน่ึง  
 
3.13.2.4 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไวซ่ึงทรัพยสินดังตอไปน้ี ท่ีบุคคลใดเปนผูออก ผูส่ังจาย ผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลัก
หลัง ผูคํ้าประกัน หรือคูสัญญา เพ่ือเปนทรัพยสินของกองทุนได โดยมีมูลคารวมกันท้ังส้ินเม่ือคํานวณเฉพาะผูออก ผูส่ังจาย ผู
รับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง ผูค้ําประกัน หรือคูสัญญารายนั้น ไมเกินรอยละ 25 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน ท้ังน้ีให
นับรวมกับอัตราสวนการลงทุนในประเทศดวย  
(1) ตราสารแหงทุนในตางประเทศตามขอ 3.12.2.1  
(2) ตราสารแหงหน้ีตางประเทศ ท่ีมีอันดับความนาเช่ือถืออยูในอันดับท่ีสามารถลงทุนได  
(3) ตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุนตามขอ 3.12.2.3  
(4) หนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศตามขอ 3.12.2.1 (2) และ ขอ 3.12.2.2 (3)  
(5) ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ ท่ีอันดับความนาเช่ือถืออยูในอันดับท่ีสามารถลงทุนได (investment grade)  
(6) สัญญาซ้ือขายลวงหนา ตามขอ 3.12.2.8 ที่คูสัญญามีอันดับความนาเชื่อถืออยูในอันดับที่สามารถลงทุนได (investment 
grade)  
 
3.13.2.5 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไวซ่ึงทรัพยสินท่ีกลุมกิจการใดเปนผูออก ผูส่ังจาย ผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง ผูคํ้า
ประกัน หรือคูสัญญา เพื่อเปนทรัพยสินของกองทุนได โดยมีมูลคารวมกันทั้งสิ้นของกลุมกิจการนั้นไมเกินอัตราอยางใดอยาง
หน่ึงดังตอไปน้ี แลวแตอัตราใดจะสูงกวา  
(1) รอยละสามสิบของมูลคาทรัพยสินของกองทุน  
(2) อัตราท่ีคํานวณไดจากนํ้าหนักของกลุมกิจการดังกลาวในตัวช้ีวัด (benchmark) ของกองทุนนั้นรวมกับรอยละสิบของมูลคา
ทรัพยสินสุทธิของกองทุนน้ัน ท้ังน้ี ตัวช้ีวัดดังกลาวตองเปนดัชนีหรือองคประกอบของดัชนี ท่ีมีการเผยแพรอยางกวางขวาง
และสอดคลองกับนโยบายการลงทุนของกองทุนน้ัน  
 
3.13.2.6 การลงทุนหรือมีไวซึ่งทรัพยสินที่บริษัทในกลุมกิจการใดเปนผูออก ผูสั่งจาย หรือคูสัญญา เพื่อเปนทรัพยสินของกอง
ทุน หากทรัพยสินดังกลาวเปนองคประกอบท่ีใชในการคํานวณตัวช้ีวัด (benchmark) ของกองทุนน้ัน บริษัทจัดการอาจลงทุน
หรือมีไวซ่ึงทรัพยสินดังกลาวโดยมีมูลคารวมกันท้ังส้ินเม่ือคํานวณเฉพาะผูออก ผูส่ังจาย หรือคูสัญญารายน้ัน ไมเกินอัตราท่ี
คํานวณไดจากนํ้าหนักของทรัพยสินดังกลาวในตัวช้ีวัดรวมกับรอยละสิบของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน ท้ังน้ี เฉพาะใน
กรณีท่ีอัตราดังกลาวสูงกวาอัตราสวนท่ีกําหนดไวในขอ 3.13.2.2 ขอ 3.13.2.4 ขอ 3.13.2.5 แลวแตกรณี  
 
มิใหนําความในขอ 3.13.2.2 ขอ 3.13.2.3 ขอ 3.13.2.5 มาใชบังคับกับกรณีตามวรรคหน่ึง  
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3.13.2.7 บริษัทจัดการอาจลงทุน หรือมีไวซ่ึงทรัพยสินอ่ืนนอกเหนือจากกรณีท่ีกําหนดไวในขอ 3.13.2.2 และขอ 3.13.2.3 
เพ่ือเปนทรัพยสินของกองทุนรวมตามอัตราสวนดังตอไปน้ี  
(1) การลงทุนหรือมีไวซ่ึงทรัพยสินดังกลาวซ่ึงบุคคลใดเปนผูออก ผูส่ังจาย ผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง ผูคํ้าประกัน หรือคู
สัญญา ตองมีมูลคารวมกันท้ังส้ินเม่ือคํานวณเฉพาะผูออก ผูส่ังจาย ผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง ผูคํ้าประกัน หรือคูสัญญา
รายนั้น ไมเกินรอยละ 5 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน  
(2) การลงทุนในหรือมีไวซ่ึงทรัพยสินตาม (1) เม่ือคํานวณรวมทุกบุคคลท่ีเปนผูออก ผูส่ังจาย ผูรับรอง ผูรับอาวัล  
ผูสลักหลัง ผูค้ําประกัน หรือคูสัญญาแลวตองมีมูลคารวมกันทั้งสิ้นไมเกินรอยละ15 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน  
 
3.13.2.8 ในกรณีของกองทุนรวม บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจลงทุนหรือมีไวซ่ึงเงินฝาก บัตรเงินฝาก ต๋ัวแลกเงิน หรือต๋ัว
สัญญาใชเงิน ท่ีบุคคลดังตอไปน้ี เปนผูออก ผูส่ังจาย หรือคูสัญญา เปนจํานวนท่ีมีมูลคารวมโดยเฉล่ียไมเกินรอยละส่ีสิบหา
ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาบัญชี หรือในรอบอายุกองทุนรวมสําหรับกองทุนรวมที่มีอายุนอยกวา
หน่ึงป โดยใหนับรวมเงินฝากท้ังในและตางประเทศ  
(1) ธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจัดต้ังข้ึน  
(2) ธนาคารพาณิชย  
(3) บริษัทเงินทุน  
(4) บริษัทเครดิตฟองซิเอร  
(5) บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยูอาศัย  
(6) สถาบันการเงินท่ีมีกฎหมายเฉพาะจัดต้ังข้ึน  
(7) ธนาคารตางประเทศ  
การคํานวณอัตราสวนการลงทุนตามวรรคหน่ึง มิใหนับมูลคาของทรัพยสินดังตอไปน้ี รวมในอัตราสวนดังกลาว  
(1) เงินฝากในบัญชีเงินฝากเพ่ือการดําเนินงานของกองทุนรวม  
(2) ทรัพยสินที่คูสัญญาในธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืนโอนกรรมสิทธิ์ใหแกกองทุนรวม ตามหลักเกณฑที่สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกําหนด  
 
อัตราสวนตามวรรคหน่ึงมิใหนํามาใชบังคับในชวงระยะเวลาหกเดือนกอนวันครบกําหนดอายุโครงการของกองทุนรวมท่ีมีอายุ
โครงการต้ังแตหน่ึงปข้ึนไป"  
 
ในกรณีท่ีเงินฝากหรือตราสารแหงหน้ีท่ีมีลักษณะคลายเงินฝากท่ีกองทุนรวมลงทุนในหรือมีไวเกินอัตราสวนท่ีกําหนดตามวรรค
หน่ึง ใหบริษัทจัดการกองทุนรวมลงทุนหรือมีไวซ่ึงทรัพยสินดังกลาวใหมีมูลคารวมโดยเฉล่ียไมเกินรอยละ 45 ของมูลคา
ทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวมภายในสามสิบวันนับแตวันส้ินรอบปบัญชีน้ัน ท้ังน้ี ใหคํานวณอัตราสวนการลงทุนหรือมีไวซ่ึง
ทรัพยสินดังกลาว โดยเฉล่ียต้ังแตวันแรกของรอบปบัญชีน้ันจนถึงวันท่ีทรัพยสินน้ันมีมูลคาเปนไปตามอัตราสวนดังกลาว  
 
เมื่อบริษัทจัดการกองทุนรวมไดปฏิบัติตามวรรคสามแลว ใหบริษัทรายงานใหผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวมทราบภายใน
วันทําการถัดจากวันที่ทรัพยสินนั้นมีมูลคารวมโดยเฉลี่ยไมเกินรอยละ 45 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม เพ่ือใหผู
ดูแลผล ประโยชนของกองทุนรวม ตรวจสอบการปฏิบัติดังกลาว ท้ังน้ี บริษัทตองดําเนินการใหผูดูแลผลประโยชนของกองทุน
รวมแจงใหสํานักงานทราบภายในหาวันนับแตวันท่ีไดรับรายงานจากบริษัทดวย  
 
หากบริษัทจัดการกองทุนรวมไมสามารถปฏิบัติตามวรรคสามได สํานักงานอาจส่ังใหบริษัทเลิกกองทุนรวมน้ัน  
 
3.13.2.9 ในกรณีท่ีมีเหตุจําเปนและสมควร เพ่ือคุมครองประโยชนของผูถือหนวยลงทุนอันเน่ืองมาจากปญหาความผันผวน 
(fluctuation) ของตลาดเงินและตลาดทุนในวงกวางในรอบปบัญชีใด บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจขอผอนผันตอสํานักงาน
เพ่ือไมตองนําการลงทุนในหรือมีไวซ่ึงเงินฝาก บัตรเงินฝาก ต๋ัวแลกเงิน หรือต๋ัวสัญญาใชเงิน ในชวงเวลาท่ีเกิดความผันผวนดัง
กลาวมารวมคํานวณอัตราสวนการลงทุนตามขอ 3.13.2.8 ไดสําหรับรอบปบัญชีน้ัน  
 
3.13.2.10 บริษัทจัดการอาจลงทุนในสัญญาซ้ือขายลวงหนาท่ีมีคูสัญญาเปนศูนยซ้ือขายสัญญาซ้ือขายลวงหนาโดยไมจํากัด
อัตราสวนของคูสัญญา  
 
3.13.2.11 การคํานวณมูลคาการลงทุนหรือมีไวซ่ึงสัญญาซ้ือขายลวงหนาเพ่ือการคํานวณอัตราสวนการลงทุนตามขอ 3.13.2.2
และขอ 3.13.2.3 ใหนับมูลคาท่ีคูสัญญาอีกฝายหน่ึงมีหนาท่ีตองชําระตามสัญญาซ้ือขายลวงหนา รวมคํานวณในอัตราสวนของ
บุคคลท่ีเปนคูสัญญาดังกลาว เวนแตกรณีท่ีกองทุนไดลงทุนหรือมีไวซ่ึงสัญญาน้ัน ในศูนยซ้ือขายสัญญาซ้ือขายลวงหนา 
บริษัทจัดการไมตองคํานวณมูลคาและอัตราสวนตามท่ีกําหนดในขอดังกลาว  
 
3.13.2.12 ในการคํานวณอัตราสวนตามขอ 3.13.2.2 และ ขอ 3.13.2.3 ใหบริษัทจัดการปฏิบัติตามหลักเกณฑดังตอไปน้ี รวม
ท้ังเง่ือนไขตามขอ 3.13.2.13 ดวย  
(1) ในกรณีท่ีทรัพยสินดังกลาวมีผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง หรือผูคํ้าประกัน บริษัทจัดการจะคํานวณอัตราสวนท่ีผูออก
ทรัพยสินหรือผูท่ีเปนคูสัญญาดังกลาว หรือคํานวณอัตราสวนผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง หรือผูคํ้าประกัน แลวแตกรณีก็ได 
(2) ในกรณีท่ีทรัพยสินมีบุคคลมากกวาหน่ึงรายเปนผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง หรือผูคํ้าประกัน บริษัทจัดการจะเลือก
คํานวณอัตราสวนท่ีผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง หรือผูคํ้าประกันรายใดรายหน่ึงก็ได  
 
3.13.2.13 การคํานวณอัตราสวนท่ีผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง หรือผูคํ้าประกันตามขอ 3.13.2.12 จะทําไดตอเม่ือบุคคลดัง
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กลาวไดทําการรับรองตลอดไป รับอาวัลท้ังจํานวน สลักหลังโอนประเภทมีสิทธิไลเบ้ียโดยไมมีขอกําหนดลบลางหรือจํากัด
ความรับผิดของผูสลักหลังหรือคํ้าประกันตนเงินและดอกเบ้ียเต็มจํานวนแบบไมมีเง่ือนไข 
 
3.13.2.14 ในกรณีท่ี ตราสารแหงหน้ี ในขณะท่ีลงทุนหรือในขณะท่ีไดมาเปนทรัพยสินของกองทุน มีมูลคาไมเกินอัตราสวนท่ี
กําหนดขางตน หากตอมาตราสารแหงหน้ี มีมูลคาเกินอัตราสวนดังกลาวโดยสาเหตุ ถูกปรับลดอันดับความนาเช่ือถือใหบริษัท
ดําเนินการแกไขอัตราสวนใหเปนไปตามท่ีกําหนดภายใน 30 วันนับแตวันท่ีมีการประกาศใหทราบถึงเหตุดังกลาว เวนแตใน
กรณีท่ีมีเหตุจําเปนและสมควรโดยไดรับผอนผันจากสํานักงาน  
 
3.13.2.15 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไวซ่ึงหนวยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย และตราสารกองทุนอสังหาริม
ทรัพยตางประเทศ เพื่อเปนทรัพยสินของกองทุนได โดยมีมูลคารวมกันทั้งสิ้นไมเกินรอยละ 15 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของ
กองทุน 
 
3.13.2.16 ในกรณีที่ทรัพยสินในขณะที่ลงทุนหรือในขณะที่ไดมาเปนทรัพยสินของกองทุน มีมูลคาไมเกินอัตราสวนที่กําหนด
ขางตน หากตอมามีมูลคาเกินอัตราสวนดังกลาวจากการรับชําระหน้ีดวยทรัพยสินอ่ืน บริษัทจัดการจะยังคงมีไวซ่ึงทรัพยสินดัง
กลาวตอไปก็ได  
 
ใหบริษัทจัดการจัดทํารายงานโดยระบุช่ือ จํานวน อัตราสวนการลงทุนหรือมีไวซ่ึงทรัพยสินตามวรรคหน่ึง และวันท่ีทรัพยสินน้ัน
มีมูลคาเกินอัตราสวนการลงทุนท่ีกําหนดพรอมสาเหตุ และสงรายงานดังกลาวใหผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวม ทราบภาย
ในสามวันทําการนับแตวันท่ีทรัพยสินน้ันมีมูลคาเกินอัตราสวนท่ีกําหนด พรอมท้ังจัดทําสําเนารายงานดังกลาวไว ท่ีบริษัท
จัดการเพ่ือใหสํานักงานสามารถตรวจสอบได  
 
3.13.2.17 ในกรณีที่ทรัพยสินในขณะที่ลงทุนหรือในขณะที่ไดมาเปนทรัพยสินของกองทุน มีมูลคาไมเกินอัตราสวนที่กําหนด
ขางตน หากตอมามีมูลคาเกินอัตราสวนดังกลาวโดยไมเขาลักษณะตาม 3.13.2.8 ขอ 3.13.2.14 และขอ 3.13.2.16 และการ
เกินอัตราสวนดังกลาวมิไดเกิดจากการลงทุนหรือไดทรัพยสินมาเพ่ิมเติม บริษัทจัดการจะยังคงมีไวซ่ึงทรัพยสินดังกลาวตอไป
ก็ได  
ใหบริษัทจัดการจัดทํารายงานโดยระบุช่ือ จํานวน อัตราสวนการลงทุนหรือมีไวซ่ึงทรัพยสินตามวรรคหน่ึง และวันท่ีทรัพยสินน้ัน
มีมูลคาเกินอัตราสวนท่ีกําหนดพรอมสาเหตุ และสงรายงานดังกลาวใหผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวม ทราบภายในสามวัน
ทําการนับแตวันท่ีทรัพยสินน้ันมีมูลคาเกินอัตราสวนท่ีกําหนด พรอมท้ังจัดทําสําเนารายงานดังกลาวไวท่ีบริษัทจัดการเพ่ือให
สํานักงานสามารถตรวจสอบได  
 
3.13.2.18 ขอจํากัดการลงทุนขางตนจะไมนํามาบังคับใชในกรณีท่ีปรากฏเหตุตามหัวขอ “การเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม”
และบริษัทจัดการตองดําเนินการเพ่ือเลิกกองทุนตามหัวขอ “การดําเนินการของบริษัทจัดการเมื่อเลิกกองทุนรวม”  
 
เง่ือนไขอ่ืน : ในกรณีที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ผอนผัน อนุญาต หรือออกขอกําหนดใหกองทุนรวมท่ีลงทุนในตาง
ประเทศลงทุนแตกตางไปจากท่ีกําหนดไวขางตน และบริษัทจัดการพิจารณาเห็นวาเปนประโยชนตอกองทุนและผูถือหนวยลง
ทุนโดยรวม บริษัทจัดการสงวนสิทธิท่ีจะจัดการลงทุนตามหลักเกณฑและขอกําหนดท่ีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ได
แกไขและเปลี่ยนแปลงนั้น โดยไมถือวาเปนการแกไขโครงการและถือวาไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนแลว  

4. การแบงชนิดหนวยลงทุน (Class of Unit) :  

4.1. การแบงชนิดหนวยลงทุน : ไมมี  

4.2. ประเภทการแบงชนิดหนวยลงทุน : ไมมี  

4.3. รายละเอียดเพ่ิมเติม (การแบงชนิดหนวยลงทุน) :  

5. การเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรก :  

5.1. ชองทางการเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรก :  

- บริษัทจัดการ 
- ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรก :  

บริษัทจัดการจะเสนอขายหนวยลงทุนในระยะเวลาเสนอขายคร้ังแรกท่ีระบุไวในหนังสือช้ีชวน โดยเร่ิมต้ังแตเวลาเปดทําการ
ของบริษัทจัดการ หรือ ผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน ถึงเวลา 15.30 น.  
5.2.1. การขอรับหนังสือชี้ชวนและเอกสารการจองซื้อ  
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ผูสนใจจองซื้อหนวยลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี้ชวน และ เอกสารการจองซื้อไดที่บริษัทจัดการ หรือผูสนับสนุนการขายหรือ
รับซ้ือคืน ทุกวัน ระหวาง เวลาทําการ  
 
5.2.2. วิธีการเปดบัญชีผูถือหนวยลงทุน  
ในกรณีที่ไมเคยมีบัญชีผูถือหนวยลงทุน ผูสนใจลงทุนตองเปดบัญชีดังกลาวกอน โดยกรอกรายละเอียดในใบคําขอเปดบัญชีผู
ถือหนวยลงทุน และเอกสารท่ีกําหนดอยางถูกตองและตามความเปนจริง พรอมแนบเอกสารหลักฐาน ตามท่ีบริษัทจัดการ
กําหนดในการเปดบัญชีซ่ึงลงนามรับรองสําเนาถูกตอง  
 
ผูจองซ้ือหรือผูถือหนวยลงทุนตองรับทราบและยินยอมท่ีจะปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีกําหนดในใบคําขอเปดบัญชีผูถือหนวยลงทุน 
และใบคําขอเปล่ียนแปลงขอมูล รวมท้ังเง่ือนไขอ่ืน ๆ ท่ีบริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะกําหนดตอไป ซ่ึงจะติดประกาศไวท่ี
บริษัทจัดการ หรือมีจดหมายเพ่ือแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบ ท้ังน้ี กรณีบริษัทจัดการจะแกไขเปล่ียนแปลงวิธีการเปดบัญชี 
บริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนา โดยติดประกาศไวท่ีบริษัทจัดการ และสํานักงานของผูสนับสนุนการขาย
หรือรับซ้ือคืน  
 
5.2.3. เอกสารหลักฐานในการขอเปดบัญชี  
1. กรณีบุคคลธรรมดา  
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรประจําตัวขาราชการ หรือสําเนาบัตรประจําตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือสําเนา
หนังสือเดินทางซ่ึงลงนามรับรองความถูกตอง  
 
2. กรณีนิติบุคคล  
(1) สําเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย  
(2) สําเนาหนังสือบริคณหสนธิ และขอบังคับ  
(3) ตัวอยางลายมือช่ือผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล และเง่ือนไขการลงนาม  
(4) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล  
ท้ังน้ี เอกสารตาง ๆ ตองลงนามรับรองสําเนาถูกตอง  
 
5.2.4. วิธีการจองซ้ือหนวยลงทุน  
เม่ือผูสนใจจองซ้ือหนวยลงทุนมีบัญชีผูถือหนวยลงทุน แลว สามารถจองซ้ือหนวยลงทุนดวยตนเองท่ีบริษัทจัดการหรือผูสนับ
สนุนการขายหรือรับซื้อคืน ไดตามราคาเสนอขายหนวยลงทุนในการเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรก โดยกรอกใบคําสั่งซื้อ
หนวยลงทุนใหครบถวนพรอมชําระเงินคาจองซ้ือหนวยลงทุน โดยผูส่ังซ้ือจะตองส่ังซ้ือหนวยลงทุนไมตํ่ากวา 5,000 บาท  
 
5.2.5. การรับชําระ และการเก็บรักษาเงินคาซ้ือหนวยลงทุน  
ผูจองซ้ืออาจชําระเปนเงินสด หรือชําระเปนเช็ค ดราฟต หรือวิธีอ่ืนใด โดยการชําระเปนเช็ค ดราฟต หรือวิธีอ่ืนใดผูจองซ้ือตอง
ขีดครอมเฉพาะส่ังจาย “บัญชีจองซ้ือหนวยลงทุนของ บลจ.แอสเซท พลัส จํากัด” ซึ่งเปนบัญชีกระแสรายวัน ซึ่งดอกเบี้ยรับ
หรือผลประโยชนใดๆท่ีไดรับจากบัญชีจองซ้ือหนวยลงทุนขางตน บริษัทจัดการจะดําเนินการใหเปนผลประโยชนตอกองทุน  
เลขท่ีบัญชี 745-1-02805-1 ธนาคารกสิกรไทย สาขาราษฎรบูรณะ  
เลขท่ีบัญชี 777-0-04569-0 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาพระรามที่ 3  
เลขท่ีบัญชี 142-3-09087-5 ธนาคารกรุงเทพ สาขาสาทร  
เลขท่ีบัญชี 049-3-12912-0 ธนาคารไทยพาณิชย สาขาถนนวิทยุ  
บริษัทจัดการสงวนสิทธิท่ีจะเปล่ียนแปลงเพ่ิมเติมบัญชีดังกลาว โดยไมถือเปนการแกไขเพ่ิมเติมโครงการ โดยจะติดประกาศไว
ที่ที่ทําการของบริษัทจัดการและผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน  
 
ทั้งนี้ ในการชําระเงินไมวาดวยวิธีใด บริษัทจัดการตองสามารถเรียกเก็บเงินไดกอนระยะเวลาเสนอขายครั้งแรกจะสิ้นสุด  
 
ในกรณีท่ีผูจองซ้ือชําระเปนเงินสด หรือวิธีอ่ืนใดท่ีสามารถเรียกเก็บเงินไดทันที ผูจองซ้ือสามารถจองซ้ือได ภายในเวลา 
15.30 น. แตหากผูจองซ้ือชําระเปนเช็ค ดราฟต หรือวิธีอ่ืนใดท่ีตองสงเรียกเก็บเงินและทราบผลในวันทําการถัดไป ผูจองซ้ือ
ตองชําระคาซ้ือหนวยลงทุนภายในเวลา 12.00 น.  
 
การจองซ้ือหนวยลงทุนจะสมบูรณตอเม่ือบริษัทจัดการไดรับเงินคาซ้ือหนวยลงทุนครบตามจํานวนเงินท่ีส่ังซ้ือ และไดทํา
รายการขายหนวยลงทุนแลว เพ่ือใหบริษัทจัดการจัดสรรหนวยลงทุน ผูจองซ้ือหนวยลงทุนจะไมสามารถยกเลิกคําส่ังจองซ้ือ
หนวยลงทุนน้ันไดเวนแตจะไดรับอนุญาตจากบริษัทจัดการเปนกรณีพิเศษ  
 
ในกรณีท่ีผูจองซ้ือหนวยลงทุนชําระเงินคาจองซ้ือหนวยลงทุนเปนเช็ค ดราฟต หรือวิธีอ่ืนใดซ่ึงถูกปฏิเสธการจายเงิน บริษัท
จัดการจะดําเนินการยกเลิกรายการจองซ้ือหนวยลงทุนน้ันและแจงใหผูจองซ้ือทราบ  
บริษัทจัดการจะนําเงินท่ีไดรับจากการจองซ้ือหนวยลงทุนน้ีเก็บรักษาไวในบัญชีเงินฝากในนาม “บัญชีจองซ้ือหนวยลงทุนของ 
บลจ. แอสเซท พลัส จํากัด”  
 
5.2.6. การจัดสรรหนวยลงทุน  
บริษัทจัดการจะจัดสรรหนวยลงทุนใหแกผูจองซ้ือโดยคํานวณจากจํานวนเงินท่ีไดรับชําระหารดวยมูลคาท่ีตราไว โดยจํานวน
หนวยลงทุนท่ีไดรับจัดสรรจะคํานวณตามหลักสากลเปนตัวเลขทศนิยม 5 ตําแหนงแตใชทศนิยม 4 ตําแหนงโดย ตัดทศนิยม
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ตําแหนงท่ี 5 ท้ิง  
 
กรณีท่ีผูจองซ้ือชําระคาจองซ้ือหนวยลงทุนเปนเช็ค ดราฟต ต๋ัวแลกเงิน คําส่ังจายเงิน หรือวิธีอ่ืนใด บริษัทจัดการจะจัดสรร
หนวยลงทุนใหแกผูจองซ้ือหนวยลงทุน ณ วันท่ีบริษัทจัดการ สามารถเรียกเก็บเงินจากเช็ค ดราฟต ต๋ัวแลกเงิน คําส่ังจายเงิน 
หรือวิธีการอื่นใดไดเรียบรอยแลว และวันที่บริษัทจัดการไดรับเงินคาจองซื้อหนวยลงทุนจะตองอยูระหวางระยะเวลาเสนอขาย 
โดยบริษัทจัดการจะจัดสรรหนวยลงทุนตามหลักการ “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  
 
5.2.7. การคืนเงินคาจองซ้ือหนวยลงทุน  
ในกรณีที่ผูจองซื้อหนวยลงทุนในการเสนอขายครั้งแรกไมไดรับการจัดสรรไมวาทั้งหมด หรือบางสวน และ/หรือในกรณีท่ี
บริษัทจัดการตองยุติโครงการจัดการเน่ืองจากไมสามารถจําหนายใหแกประชาชนไดถึง 35 ราย หรือในกรณีที่มีการจัดสรร
หนวยลงทุนใหแกบุคคลใด หรือกลุมบุคคลเดียวกันใดเกินกวาหน่ึงในสามของจํานวนหนวยลงทุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมด 
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 บริษัทจัดการจะชําระดอกเบี้ยในอัตราไมต่ํากวารอยละเจ็ดครึ่งตอป นับแต  
วันท่ีครบกําหนดเวลาดังกลาวขางตน ถึงวันท่ีบริษัทจัดการชําระเงินคาจองซ้ือคืนจนครบถวน  
 
5.2.8. เง่ือนไขการขายหนวยลงทุน  
บริษัทจัดการมีวัตถุประสงคที่จะเสนอขายหนวยลงทุนของกองทุนภายในประเทศไทย และมีวัตถุประสงคที่จะไมเสนอขาย
หนวยลงทุนของกองทุนกับหรือเพ่ือประโยชนของประเทศสหรัฐอเมริกา พลเมืองสหรัฐอเมริกา รวมถึงผูท่ีมีหนังสือเดินทางของ
ประเทศสหรัฐอเมริกาหรือผูที่มีถิ่นฐานอยูในสหรัฐอเมริกา หรือบุคคลซึ่งโดยปกติมีถิ่นที่อยูในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกอง
ทรัพยสินของบุคคลดังกลาวและบริษัท หรือหางหุนสวนซ่ึงจัดใหมีข้ึนและดําเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา บริษัทจัดการจึงขอ
สงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธหรือระงับการส่ังซ้ือ การจัดสรร และ/หรือการโอนหนวยลงทุน ไมวาทางตรงหรือทางออมสําหรับผูลงทุน
ท่ีเปนบุคคลอเมริกัน (US person) ดังท่ีกลาวมาขางตน เวนแตเปนการโอนทางมรดก 
 
ในการชําระคาซ้ือหนวยลงทุน หากมิใชกรณีท่ีผูจองซ้ือหนวยลงทุนขายคืนหนวยลงทุนของกองทุนเปดอ่ืนท่ีจัดต้ังโดยบริษัท
จัดการเพ่ือจองซ้ือหนวยลงทุนของกองทุนน้ี ผูจองซ้ือจะตองชําระคาซ้ือหนวยลงทุนดวยเงินจนเต็มมูลคา จะหักกลบลบหน้ี  
กับบริษัทจัดการไมได  
 
การจองซ้ือหนวยลงทุนจะสมบูรณตอเม่ือบริษัทจัดการไดรับเงินคาซ้ือหนวยลงทุนเต็มจํานวนและไดทํารายการขายหนวยลง
ทุนแลว เพ่ือใหบริษัทจัดการจัดสรรหนวยลงทุนและผูจองซ้ือจะไมสามารถยกเลิกคําส่ังจองซ้ือหนวยลงทุนน้ันได เวนแต จะ
ไดรับอนุญาตจากบริษัทจัดการเปนกรณีพิเศษ  
 
อยางไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธการจองซ้ือตามคําส่ังจองซ้ือหนวยลงทุน ในกรณีท่ีบริษัทจัดการได
พิจารณาแลววาการจองซ้ือในกรณีดังกลาวมีผลกระทบตอการลงทุนของกองทุน หรือตอผูถือหนวยลงทุน หรือตอช่ือเสียง 
หรือตอความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ  
 
บริษัทจัดการสงวนสิทธิท่ีจะกําหนด แกไข เปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติมเง่ือนไขในการส่ังซ้ือหนวยลงทุน โดยถือวาไดรับมติจาก 
ผูถือหนวยลงทุนแลว  
 
สิทธิของผูถือหนวยลงทุนจะเกิดข้ึนหลังจากนายทะเบียนหนวยลงทุนไดบันทึกขอมูลการจองซ้ือหนวยลงทุนของผูจองซ้ือ
หนวยลงทุนแลวเทาน้ัน  

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายคร้ังแรก :  
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6.1. ชองทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก :  

- Internet 
- Tele-Bank 
- บริษัทจัดการ 
- ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 
- ทางโทรสาร 

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก :  

บริษัทจัดการจะเสนอขายหนวยลงทุนภายหลังการเสนอขายคร้ังแรก ทุกวันทําการ ท่ีเปนวันทําการปกติของบริษัทจัดการ 
ต้ังแตวันท่ีกําหนดในหนังสือช้ีชวนเปนตนไป ท่ีบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน ต้ังแตเวลาเปดทําการ ของ
บริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน ถึงเวลา 15.30 น.  
 
สําหรับการส่ังซ้ือหนวยลงทุน ท่ีบริษัทจัดการไดรับหลังเวลา15.30 น. ของวันทําการซ้ือขายใด บริษัทจัดการจะถือวาเปนคําส่ัง
ซ้ือหนวยลงทุนสําหรับวันทําการซ้ือขายถัดไป  
 
6.2.1 การขอรับหนังสือชี้ชวนและเอกสารการจองซื้อ  
ผูสนใจลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี้ชวนและเอกสารการจองซื้อไดที่บริษัทจัดการ หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ทุก
วัน ในระหวางเวลาทําการ  
 
6.2.2 วิธีการเปดบัญชีผูถือหนวยลงทุน  
ในกรณีที่ไมเคยมีบัญชีผูถือหนวยลงทุน ผูสนใจลงทุนตองเปดบัญชีดังกลาวกอน โดยกรอกรายละเอียดในใบคําขอเปดบัญชีผู
ถือหนวยลงทุนและเอกสารท่ีกําหนดอยางถูกตองและตามความเปนจริง พรอมแนบเอกสารหลักฐาน ตามท่ีบริษัทจัดการ
กําหนดในการเปดบัญชี ผูถือหนวยลงทุนซ่ึงลงนามรับรองสําเนาถูกตอง  
 
ผูส่ังซ้ือหรือผูถือหนวยลงทุนตองรับทราบและยินยอมท่ีจะปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีกําหนดใน ใบคําขอเปดบัญชีผูถือหนวยลงทุน
และใบคําขอเปล่ียนแปลงขอมูล รวมท้ังเง่ือนไขอ่ืน ๆ ท่ีบริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะกําหนดตอไปซ่ึงจะติดประกาศไวท่ี
บริษัทจัดการเพ่ือแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบ ท้ังน้ี กรณีบริษัทจัดการจะแกไขเปล่ียนแปลงวิธีการเปดบัญชี บริษัทจัดการ
จะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนา โดยติดประกาศไวท่ีบริษัทจัดการ และสํานักงานของผูสนับสนุนการขาย หรือรับ ซ้ือ
คืน  
 
6.2.3 เอกสารหลักฐานในการขอเปดบัญชี  
1. กรณีบุคคลธรรมดา  
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรประจําตัวขาราช การ หรือสําเนาบัตรประจําตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือสําเนา
หนังสือเดินทางซ่ึงลงนามรับรองความถูกตอง  
 
2. กรณีนิติบุคคล  
(1) สําเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย  
(2) สําเนาหนังสือบริคณหสนธิ และขอบังคับ  
(3) ตัวอยางลายมือช่ือผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล และเง่ือนไขการลงนาม  
(4) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล  
ท้ังน้ี เอกสารตาง ๆ ตองลงนามรับรองสําเนาถูกตอง  
 
6.2.4 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
กระแสรายวันท่ีเปดไวกับธนาคารดังตอไปน้ี ซ่ึงดอกเบ้ียรับหรือผลประโยชนใดๆ ท่ีไดรับจากบัญชีจองซ้ือหนวยลงทุนขางตน 
บริษัทจัดการจะดําเนินการใหเปนผลประโยชนตอกองทุน  
• ธนาคารกสิกรไทย สาขาราษฎรบูรณะ  
• ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาพระรามที่ 3  
• ธนาคารกรุงเทพ สาขาสาทร  
• ธนาคารไทยพาณิชย สาขาถนนวิทยุ  
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บริษัทจัดการสงวนสิทธิท่ีจะเปล่ียนแปลงเพ่ิมเติมบัญชีดังกลาว โดยไมถือเปนการแกไขเพ่ิมเติมโครงการ โดยจะติดประกาศไว
ที่ที่ทําการของบริษัทจัดการและผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน  
 
ท้ังน้ี การส่ังซ้ือหนวยลงทุนหลังเวลาท่ีกําหนด หรือ ในกรณีท่ีบริษัทจัดการไมไดรับคําาส่ังซ้ือหนวยลงทุนภายในเวลาท่ีกําหนด 
ใหถือเปนการส่ังซ้ือหนวยลงทุนในวันทําการซ้ือขายถัดไป ตามราคาขายหนวยลงทุนท่ีคํานวณได ณ ส้ินวันทําการซ้ือขายถัด
ไป  
 
6.2.5 วิธีการซ้ือหนวยลงทุนทางโทรสาร  
ผูถือหนวยลงทุนควรศึกษาหนังสือช้ีชวนกอนทําการส่ังซ้ือทางโทรสาร โดยสามารถขอรับขอมูลและหนังสือช้ีชวนไดท่ีบริษัท
จัดการ หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน  
ผูถือหนวยลงทุนท่ีเปดบัญชีผูถือหนวยลงทุนแลวสามารถสงคําส่ังซ้ือหนวยลงทุนและเอกสารหลักฐานของผูถือหนวยลงทุน
พรอมรับรองสําเนาถูกตองใหแกบริษัทจัดการโดยทางโทรสารไดทุกวันทําการซ้ือขาย 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  
 
6.2.6 วิธีการซ้ือหนวยลงทุนผานบริการซ้ือขายหนวยทางโทรศัพท  
บริษัทจัดการอาจรับคําส่ังซ้ือหนวยลงทุน ผานบริการซ้ือขายหนวยลงทุนทางโทรศัพทได โดยผูถือหนวยลงทุนจะตองลงนาม
ในคําขอใชบริการซื้อขายหนวยลงทุนผานสื่ออิเล็กทรอนิกส และปฏิบัติตามเงื่อนไขที่บริษัทจัดการกําหนดไวในคําขอใช
บริการดังกลาว โดยรายละเอียดดังกลาวท่ีบริษัทจัดการกําหนดข้ึนน้ัน จะตองไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต.  
 
กรณีมีเหตุขัดของของระบบอิเล็กทรอนิกส จนเปนเหตุใหบริษัทจัดการไมไดรับเงินคาซ้ือหนวยลงทุนดังกลาว ใหถือวายังไมมี
การทํารายการส่ังซ้ือหนวยลงทุนผานบริการซ้ือขายหนวยลงทุนทางโทรศัพท  
 
เม่ือผูถือหนวยลงทุนตกลงใชบริการซ้ือขายหนวยลงทุนทางโทรศัพท บริษัทจัดการถือวาผูถือหนวยลงทุนยอมรับและผูกพัน
ตามเงื่อนไขและวิธีการที่กําหนดไวในคําขอใชบริการ และ/หรือที่จะมีการแกไขเพิ่มเติมในอนาคต ซึ่งรวมถึงการยอมรับความ
เส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนจากความขัดของของระบบ  
บริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบโดยประกาศหนังสือพิมพรายวันอยางนอย 1 ฉบับและแจงใหสํานักงาน ก.ล.ต. 
ทราบลวงหนาไมนอยกวา 15 วัน กอนจะเร่ิมรับคําส่ังซ้ือหนวยลงทุนทางโทรศัพท  
 
6.2.7 วิธีการซ้ือหนวยลงทุนทางระบบอินเทอรเนต (Internet)  
บริษัทจัดการอาจรับคําส่ังซ้ือหนวยลงทุนทางอินเทอรเนต โดยผูถือหนวยลงทุนจะตองลงนามในคําขอใชบริการซ้ือขายหนวย
ลงทุนผานสื่ออิเล็กทรอนิกส และปฏิบัติตามเงื่อนไขที่บริษัทจัดการกําหนดไวในคําขอใชบริการดังกลาว 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  
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6.2.8 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 

6.2.9 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  
 
6.2.10 เง่ือนไขการขายหนวยลงทุน  
บริษัทจัดการมีวัตถุประสงคที่จะเสนอขายหนวยลงทุนของกองทุนภายในประเทศไทย และมีวัตถุประสงคที่จะไมเสนอขาย
หนวยลงทุนของกองทุนกับหรือเพ่ือประโยชนของประเทศสหรัฐอเมริกา พลเมืองสหรัฐอเมริกา รวมถึงผูท่ีมีหนังสือเดินทางของ
ประเทศสหรัฐอเมริกาหรือผูที่มีถิ่นฐานอยูในสหรัฐอเมริกา หรือบุคคลซึ่งโดยปกติมีถิ่นที่อยูในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกอง
ทรัพยสินของบุคคลดังกลาวและบริษัท หรือหางหุนสวนซ่ึงจัดใหมีข้ึนและดําเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา บริษัทจัดการจึงขอ
สงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธหรือระงับการส่ังซ้ือ การจัดสรร และ/หรือการโอนหนวยลงทุน ไมวาทางตรงหรือทางออมสําหรับผูลงทุน
ท่ีเปนบุคคลอเมริกัน (US person) ดังท่ีกลาวมาขางตน เวนแตเปนการโอนทางมรดก 
 
ในการชําระคาซ้ือหนวยลงทุน หากมิใชกรณีท่ีผูส่ังซ้ือหนวยลงทุนขายคืนหนวยลงทุนของกองทุนเปดอ่ืนท่ีจัดต้ังโดยบริษัท
จัดการเพ่ือส่ังซ้ือหนวยลงทุนของกองทุนน้ี ผูส่ังซ้ือหนวยลงทุนจะตองชําระคาซ้ือหนวยลงทุนดวยเงินจนเต็มมูลคา จะหักกลบ
ลบหน้ีกับบริษัทจัดการไมได  
 
การส่ังซ้ือหนวยลงทุนจะสมบูรณตอเม่ือบริษัทจัดการไดรับเงินคาส่ังซ้ือหนวยลงทุนครบถวนและไดทํารายการขายหนวยลงทุน
แลว เพ่ือใหบริษัทจัดการจัดสรรหนวยลงทุน และผูส่ังซ้ือจะไมสามารถยกเลิกคําส่ังซ้ือหนวยลงทุนได เวนแตจะไดรับอนุญาต
จากบริษัทจัดการเปนกรณีพิเศษ  
 
สิทธิของผูถือหนวยลงทุนจะเกิดข้ึนหลังจากนายทะเบียนหนวยลงทุนไดบันทึกขอมูลการส่ังซ้ือหนวยลงทุนของผูส่ังซ้ือหนวย
ลงทุน ในทะเบียนผูถือหนวยลงทุนแลวเทาน้ัน อยางไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธการส่ังซ้ือตามคําส่ังซ้ือ
หนวยลงทุน ในกรณีท่ีบริษัทจัดการไดพิจารณาแลวเห็นวาการส่ังซ้ือในกรณีดังกลาวมีผลกระทบตอการลงทุนของกองทุน หรือ
ตอผูถือหนวยลงทุน หรือตอช่ือเสียง หรือตอความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ  
 
บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะเพิ่มวิธีการใหบริการการซื้อขายหนวยลงทุนในอนาคต โดยไมถือเปนการแกไขเพิ่มเติมโครงการ 
ท้ังน้ี บริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนา โดยการประกาศในหนังสือพิมพรายวัน  

7. การรับซื้อคืนหนวยลงทุน :  
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7.1. ชองทางการรับซื้อคืนหนวยลงทุน :  

- Internet 
- Tele-Bank 
- บริษัทจัดการ 
- ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 
- ทางโทรสาร 

7.2. รายละเอียดชองทางการรับซื้อคืนหนวยลงทุนเพิ่มเติม :  

7.3. วิธีการรับซื้อคืนหนวยลงทุน :  

- รับซื้อคืนหนวยลงทุนแบบปกติ 
- รับซื้อคืนหนวยลงทุนแบบอัตโนมัติ 

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื้อคืนหนวยลงทุนเพิ่มเติม :  

7.4.1 การรับซ้ือคืนหนวยลงทุนแบบปกติ  
 
บริษัทจัดการจะรับซ้ือคืนหนวยลงทุนทุกวันทําการ ท่ีเปนวันทําการปกติของบริษัทจัดการต้ังแตเวลาเปดทําการของบริษัท
จัดการ หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน ถึงเวลา 15.30 โดยบริษัทจัดการจะกําหนดวันทําการซ้ือขายภายหลังการเสนอ
ขายคร้ังแรกไวในหนังสือช้ีชวน  
 
สําหรับการส่ังขายคืนหนวยลงทุนท่ีบริษัทจัดการไดรับหลังเวลา 15.30 บริษัทจัดการจะถือวาเปนคําส่ังขายคืนหนวยลงทุน
สําหรับวันทําการซ้ือขายถัดไป โดยบริษัทจัดการจะทําการรับซ้ือคืนหนวยลงทุน ตามราคารับซ้ือคืนหนวยลงทุน ณ ส้ินวันทํา
การซ้ือขาย ซ่ึงคํานวณตามหัวขอ “วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวย
ลงทุน และราคาหนวยลงทุน หลักเกณฑและวิธีการดําเนินการในกรณีท่ีมูลคาหนวยลงทุนไมถูกตอง”  
 
การรับซ้ือคืนหนวยลงทุนเม่ือผูถือหนวยลงทุนส่ังขายคืนดวยตนเอง  
ผูถือหนวยลงทุนสามารถขายคืนหนวยลงทุนดวยตนเองไดท่ีบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน ทุกวันทําการ
ซื้อขาย โดยกรอกใบคําสั่งขายคืนหนวยลงทุน ระบุรายละเอียดใหครบถวนและยื่นตอบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขาย
หรือรับซ้ือคืน ต้ังแตเวลาเปดทําการของบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน ถึงเวลา 15.30 น.  
 
ท้ังน้ี ผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนจะตองแจงใหบริษัทจัดการทราบโดยทันที ในกรณีท่ีมีผูถือหนวยลงทุนส่ังขายคืนหนวย
ลงทุนเปนมูลคาต้ังแต 10 ลานบาทข้ึนไป  
 
วิธีการรับซ้ือคืนหนวยลงทุนทางโทรสาร  
ผูถือหนวยลงทุนสามารถสงคําส่ังขายคืนหนวยลงทุนและเอกสารหลักฐานของผูถือหนวยลงทุนพรอมรับรองสําเนาถูกตองให
แกบริษัทจัดการโดยทางโทรสารได ต้ังแตเวลาเปดทําการของบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน ถึงเวลา 
15.30 น. โดยผูถือหนวยลงทุนตกลงสงตนฉบับเอกสารท้ังหมดใหแกบริษัทจัดการภายใน 7 วัน นับจากวันท่ีมีการสงคําส่ังขาย
คืนทางโทรสาร  
 
กรณีมีเหตุมีเหตุขัดของทางอิเล็กทรอนิกส จนเปนเหตุใหบริษัทจัดการไมไดรับคําส่ังขายคืนหนวยลงทุนดังกลาว ใหถือวายัง
ไมมีการส่ังขายคืนหนวยลงทุนทางโทรสาร  
หากปรากฏวาขอมูลตามโทรสารกับเอกสารตนฉบับไมตรงกันหรือบริษัทจัดการไมไดรับเอกสารตนฉบับ และไดดําเนินการตาม
โทรสารแลว บริษัทจะถือวาผูถือหนวยลงทุนเห็นชอบใหบริษัทจัดการดําเนินการตามโทรสารน้ันแลว  
 
วิธีการรับซ้ือคืนหนวยลงทุนผานบริการซ้ือขายหนวยลงทุนทางโทรศัพท  
บริษัทจัดการอาจรับคําส่ังขายคืนหนวยลงทุนผานบริการซ้ือขายหนวยลงทุนทางโทรศัพท โดยเปนไปตามหลักเกณฑ เง่ือนไข 
และวิธีการท่ีบริษัทจัดการกําหนด ซ่ึงไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน  
 
บริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบโดยประกาศหนังสือพิมพรายวันอยางนอย 1 ฉบับและแจงใหสํานักงาน ก.ล.ต. 
ทราบลวงหนาไมนอยกวา 15 วัน กอนจะเร่ิมรับคําส่ังขายคืนหนวยลงทุนทางโทรศัพท  
 
วิธีการรับซ้ือคืนหนวยลงทุนทางอินเทอรเน็ต (Internet)  
บริษัทจัดการอาจรับคําส่ังขายคืนหนวยลงทุนทางอินเทอรเนต โดยเปนไปตามหลักเกณฑ เง่ือนไข และวิธีการท่ีบริษัทจัดการ
กําหนด ซ่ึงไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน  
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บริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบโดยประกาศหนังสือพิมพรายวันอยางนอย 1 ฉบับและแจงใหสํานักงาน ก.ล.ต. 
ทราบลวงหนาไมนอยกวา 15 วัน กอนจะเร่ิมรับคําส่ังขายคืนหนวยลงทุนทางอินเทอรเนต  
 
เง่ือนไขในการรับซ้ือคืนหนวยลงทุนแบบปกติ  
บริษัทจัดการจะเปดรับคําส่ังขายคืนหนวยลงทุน ทุกวันทําการซ้ือขาย  
การสั่งขายคืนหนวยลงทุนจะสมบูรณตอเมื่อบริษัทจัดการ หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนไดรับคําสั่งขายคืนหนวยลงทุน
จากผูถือหนวยลงทุน และไดทํารายการรับซ้ือคืนหนวยลงทุนแลว  
 
ผูสั่งขายคืนไมสามารถยกเลิกคําสั่งขายคืนได เวนแตจะไดรับอนุญาตจากบริษัทจัดการเปนกรณีพิเศษหรือเปนกรณีที่บริษัท
จัดการอยูในระหวางการดําเนินการตามขอ "การเล่ือนกําหนดการชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนคืนแกผูถือหนวยลงทุน"  
อน่ึง ในกรณีท่ีบัญชีของผูถือหนวยลงทุนไมมีมูลคาคงเหลือในบัญชี และบัญชีน้ันไมมีการติดตอขอใชบริการเปนเวลานาน
ติดตอกันเกิน 1 ป บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปดบัญชีดังกลาว โดยไมตองแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนา  
 
บริษัทจัดการสงวนสิทธิท่ีจะเพ่ิมวิธีการใหบริการการซ้ือขายหนวยลงทุนในอนาคต โดยถือวาไดรับมติจากผูถือหนวยลงทุนแลว 
ท้ังน้ี บริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนา โดยการประกาศในหนังสือพิมพรายวัน  
 
7.4.2 การรับซ้ือคืนหนวยลงทุนอัตโนมัติ  
บริษัทจัดการจะรับซ้ือคืนหนวยลงทุนอัตโนมัติจากผูถือหนวยลงทุนเม่ือมูลคาหนวยลงทุนปรับเพ่ิมข้ึนทุก ๆ 0.50 บาท จาก
มูลคาหนวยลงทุนต้ังตน 10.00 บาท เชน เม่ือมูลคาหนวยลงทุนผานจุดท่ีมีมูลคาเทากับ 10.50 บาท, 11.00 บาท, 11.50 บาท,
12.00 บาท, 12.50 บาท, 13.00 บาท ,13.50 บาท, 14.00 บาท, 14.50 บาท, 15.00 บาท, 15.50 บาท, 16.00 บาท, 16.50 
บาท, 17.00 บาท, 17.50 บาท, 18.00 บาท, 18.50 บาท, 19.00 บาท, 19.50 บาท, 20.00 บาท, ……… ภายใน 5 วันทําการ 
ถัดจากวันทําการท่ีมูลคาหนวยลงทุนปรับข้ึนผานจุดดังกลาว และบริษัทจัดการสามารถขายทรัพยสินของกองทุนเปนเงินสดได
เพียงพอที่จะชําระคารับซื้อคืนหนวยลงทุนอัตโนมัติ ในอัตราไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาหนวยลงทุนท่ีเพ่ิมข้ึนจากมูลคา
หนวยลงทุน ณ วันทําการรับซ้ือคืนหนวยลงทุนอัตโนมัติคร้ังลาสุด  
ท้ังน้ี มูลคาหนวยลงทุนท่ีจะรับซ้ือคืนอัตโนมัติแตละคร้ัง จะตองมากกวามูลคาหนวยลงทุนท่ีรับซ้ือคืนอัตโนมัติคร้ังกอนหนา  
 
เง่ือนไขในการรับซ้ือคืนหนวยลงทุนแบบอัตโนมัติ  
บริษัทจัดการถือวาผูถือหนวยลงทุนไดตกลงส่ังขายคืนหนวยลงทุน และยินยอมใหบริษัทจัดการรับซ้ือคืนหนวยลงทุนตาม
เงื่อนไขและวิธีการที่ระบุไวในขอ 7.4  
นายทะเบียนหนวยลงทุนจะจัดสงหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทุนทางไปรษณีย ภายใน 5 วันทําการ
นับต้ังแตวันถัดจากวันทําการรับซ้ือคืนหนวยลงทุน  
 
7.4.3 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  
 
7.4.4 การชําระเงินคารับซ้ือคืนหนวยลงทุน  
บริษัทจัดการจะชําระเงินคารับซ้ือคืนหนวยลงทุนใหแกผูขายคืนหนวยลงทุนภายใน 5 วันทําการ นับต้ังแตวันถัดจากวันท่ี
คํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุนและราคาหนวยลงทุนในการชําระเงินคืนใหแกผูถือหนวยลงทุน บริษัทจัดการจะ
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ชําระเงินคารับซ้ือคืนหนวยลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทุนตามวิธีการท่ีผูถือหนวยลงทุนระบุไวในใบคําขอเปดบัญชีผูถือหนวยลง
ทุน หรือใบคําส่ังขายคืนหนวยลงทุน  

7.5. ระยะเวลาในการรับซื้อคืน :  การรับซื้อคืนหนวยลงทุนแบบอัตโนมัติ : เมื่อมูลคาหนวยลงทุนปรับขึ้นผานจุดที่มี
มูลคาตามที่กําหนด และบริษัทจัดการสามารถขายทรัพยสินของกองทุนเปนเงินสดไดเพียงพอที่จะรับซื้อคืนอัตโนมัติ

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื้อคืน :  

- การรับซ้ือคืนหนวยลงทุนแบบปกติ: บริษัทจัดการจะรับซ้ือคืนหนวยลงทุนทุกวันทําการท่ีเปนวันทําการปกติของบริษัทจัดการ 
- การรับซ้ือคืนหนวยลงทุนแบบอัตโนมัติ: เม่ือมูลคาหนวยลงทุนปรับข้ึนผานจุดท่ีมีมูลคาตามท่ีกําหนด และบริษัทจัดการ
สามารถขายทรัพยสินของกองทุนเปนเงินสดไดเพียงพอที่จะรับซื้อคืนอัตโนมัติ ตามเงื่อนไขที่ระบุในขอ 7.4.2  

7.7. การขายคืนหนวยลงทุน : ผูถือหนวยลงทุน ไมตองแจงลวงหนา  

7.8. รายละเอียดการขายคืนหนวยลงทุนเพิ่มเติม :  

ผูถือหนวยลงทุนไมตองแจงความจํานงท่ีจะขายคืนหนวยลงทุนลวงหนา  

7.9. รายละเอียดเพ่ิมเติม :  

8. การสับเปลี่ยนหนวยลงทุน :  

8.1. ชองทางการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน :  

- บริษัทจัดการ 
- ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 

8.2. รายละเอียดการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเพิ่มเติม :  

ผูถือหนวยลงทุนสามารถสับเปล่ียนหนวยลงทุนระหวางกองทุนเปดแอสเซทพลัส Strategic กับกองทุนเปดอ่ืนท่ีบริษัทจัดการ
กําหนดใหสามารถสับเปล่ียนหนวยลงทุนได  
 
บริษัทจัดการมีวัตถุประสงคที่จะเสนอขายหนวยลงทุนของกองทุนภายในประเทศไทย และมีวัตถุประสงคที่จะไมเสนอขาย  
หนวยลงทุนของกองทุนกับหรือเพ่ือประโยชนของประเทศสหรัฐอเมริกา พลเมืองสหรัฐอเมริกา รวมถึงผูท่ีมีหนังสือเดินทางของ
ประเทศสหรัฐอเมริกาหรือผูที่มีถิ่นฐานอยูในสหรัฐอเมริกา หรือบุคคลซึ่งโดยปกติมีถิ่นที่อยูในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกอง  
ทรัพยสินของบุคคลดังกลาวและบริษัท หรือหางหุนสวนซ่ึงจัดใหมีข้ึนและดําเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา  
บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธหรือระงับการส่ังซ้ือ การจัดสรร และ/หรือการโอนหนวยลงทุน ไมวาทางตรงหรือทาง
ออมสําหรับผูลงทุนท่ีเปนบุคคลอเมริกัน (US person) ดังท่ีกลาวมาขางตน เวนแตเปนการโอนทางมรดก  
 
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  
 
8.2.1 วันและเวลาในการสับเปล่ียนหนวยลงทุน  
ผูถือหนวยลงทุนสามารถส่ังสับเปล่ียนหนวยลงทุนไดท่ีบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนได ตามกําหนดเวลา
และเง่ือนไขการรับคําส่ังซ้ือขายหนวยลงทุน ท่ีกําหนดไวในขอ 5 ขอ 6  และขอ 7  
 

8.2.2 คาธรรมเนียมการสับเปล่ียนหนวยลงทุน  
บริษัทจัดการจะคิดตาธรรมเนียมการสับเปลี่ยน เชนเดียวกับการคิดตาธรรมเนียมการขายและคาธรรมเนียมการรับซื้อคืนหนวย
ลงทุน  
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8.2.3 ราคาขายและราคารับซ้ือคืนหนวยลงทุนกรณีสับเปล่ียนหนวยลงทุน  
(1) ในกรณีท่ีเปนกองทุนตนทาง ใหใชราคารับซ้ือคืนท่ีคํานวณไดเม่ือส้ินวันทําการสับเปล่ียนหนวยลงทุนเปนเกณฑในการ
คํานวณ 
(2) ในกรณีท่ีเปนกองทุนปลายทาง ใหใชราคาขายท่ีคํานวณไดเม่ือส้ินวันทําการท่ีไดรับเงินจากกองทุนตนทาง เปนเกณฑใน
การคํานวณ ท้ังน้ี บริษัทจัดการอาจเปล่ียนแปลงการกําหนดราคาขายหนวยลงทุนท่ีใชในการคํานวณ โดยจะใชราคาขาย ณ 
ส้ินวันทําการซ่ึงไมเกินวันทําการท่ีไดรับเงินจากกองทุนตนทางโดยไมถือเปนการแกไขโครงการ ท้ังน้ี บริษัทจัดการจะแจงใหผู
ถือหนวยลงทุนทราบ โดยปดประกาศท่ีสํานักงานของบริษัทจัดการและผูสนับสนุนการขายและรับซ้ือคืนหนวยลงทุน หรือบน
เว็บไซดของบริษัทจัดการ  
 
8.2.4 วิธีการสับเปล่ียนหนวยลงทุน  
(1) ในกรณีท่ีกองทุนน้ีเปนกองทุนตนทาง ผูถือหนวยลงทุนสามารถส่ังสับเปล่ียนหนวยลงทุนโดยกรอกรายละเอียดในคําส่ังสับ
เปล่ียนหนวยลงทุน ระบุเปนจํานวนหนวยลงทุนท่ีจะสับเปล่ียน  
(2) ในกรณีท่ีผูถือหนวยลงทุนกองทุนตนทางระบุจํานวนหนวยลงทุนท่ีจะสับเปล่ียนมากกวาจํานวนหนวยลงทุนท่ีปรากฏอยูใน
รายการท่ีบันทึกโดยนายทะเบียนหนวยลงทุน บริษัทจัดการจะถือวาผูถือหนวยลงทุนประสงคท่ีจะสับเปล่ียนหนวยลงทุนท้ัง
หมดเทาท่ีปรากฏอยูในรายการท่ีบันทึกโดยนายทะเบียนหนวยลงทุนน้ัน  
(3) ในกรณีท่ีกองทุนน้ีเปนกองทุนปลายทาง ผูถือหนวยลงทุนจะไดรับการยกเวนขอจํากัดจํานวนเงินข้ันตํ่าในการซ้ือหนวยลง
ทุนตามท่ีระบุในหัวขอการเสนอขายภายหลังการเสนอขายคร้ังแรก  
(4) บริษัทจัดการจะแจงใหนายทะเบียนหนวยลงทุนทําการตรวจสอบรายการท้ังหมดกับทะเบียนผูถือหนวยลงทุน และหากถูก
ตองก็จะดําเนินการใหนายทะเบียนหนวยลงทุนยกเลิกหนวยลงทุนของกองทุนตนทางและเพ่ิมจํานวนหนวยลงทุนของกองทุน
ปลายทางเทากับจํานวนหนวยลงทุนท่ีคํานวณไดตามหลักเกณฑท่ีระบุไวในหัวขอ 8.2.3 ราคาขายและราคารับซื้อคืนกรณีสับ
เปล่ียนหนวยลงทุน  
(5) นายทะเบียนหนวยลงทุนจะจัดสงหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุนใหแกผูส่ังสับเปล่ียนหนวยลงทุน ภายใน 5 วันทําการ 
นับต้ังแตวันท่ีสับเปล่ียนหนวยลงทุน  
(6) บริษัทจัดการอาจไมดําเนินการสับเปล่ียนหนวยลงทุนตามคําส่ังสับเปล่ียนหนวยลงทุนท่ีไดรับไวแลวหรืออาจหยุดรับคําส่ัง
สับเปล่ียนหนวยลงทุน ในกรณีท่ีบริษัทจัดการอยูในระหวางการดําเนินการไมขายหรือไมรับซ้ือคืนหนวยลงทุนตามหัวขอการ
ไมขายหรือไมรับซ้ือคืนหนวยลงทุนตามคําส่ังซ้ือหรือคําส่ังขายคืนหนวยลงทุน (7) ผูถือหนวยลงทุนท่ีไดย่ืนคําส่ังสับเปล่ียน
หนวยลงทุนแลวจะไมสามารถเพิกถอนคําส่ังดังกลาวได เวนแตจะไดรับอนุมัติจากบริษัทจัดการกอนเทาน้ัน (8) สิทธิของผูถือ
หนวยลงทุนในการขายคืนหนวยลงทุนของกองทุนตนทางและสิทธิของผูถือหนวยลงทุนในการซ้ือหนวยลงทุนของกองทุน
ปลายทาง จะเกิดข้ึนหลังจากท่ีไดมีการบันทึกขอมูลการสับเปล่ียนหนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุนลงในระบบของนาย
ทะเบียนแลวเทาน้ัน  

9. การชําระคารับซื้อคืน สับเปลี่ยนหนวยลงทุนดวยหลักทรัพย หรือทรัพยสินอื่นแทนเงิน :  

กรณีบริษัทจัดการไมสามารถชําระคาขายคืนหนวยลงทุนเปนเงินและจะชําระคาขายคืนหนวยลงทุนเปนหลักทรัพยหรือ
ทรัพยสินอื่นแทน บริษัทจัดการจะกําหนดขั้นตอนการดําเนินการตอไป โดยตองไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานกอน และไม
ถือวาเปนการแกไขโครงการ โดยข้ันตอนท่ีกําหนดดังกลาวตองสามารถปฏิบัติไดจริง และเปนธรรมตอผูถือหนวยลงทุนของ
กองทุนรวมทุกราย และบริษัทจัดการจะตองแจงใหผูถือหนวยลงทุนทุกรายทราบลวงหนาไมนอยกวา 60 วัน  

10. การเลื่อนกําหนดการชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนคืนแกผูถือหนวยลงทุน :  

บริษัทจัดการจะเล่ือนกําหนดชําระคาขายคืนหนวยลงทุนแกผูถือหนวยลงทุนท่ีมีคําส่ังขายคืนหนวยลงทุนของกองทุนรวมเปด
ไวแลวได ในกรณีดังตอไปนี้  
(1) บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแลว มีความเช่ือโดยสุจริตและสมเหตุสมผลวาเปนกรณีท่ีเขาเหตุดังตอไปน้ี โดยไดรับ
ความเห็นชอบของผูดูแลผลประโยชนแลว  
(ก) มีเหตุจําเปนทําใหไมสามารถจําหนาย จายโอน หลักทรัพยหรือทรัพยสินของกองทุนรวมเปดไดอยางสมเหตุสมผล หรือ 
(ข) มีเหตุท่ีทําใหกองทุนรวมไมไดรับชําระเงินจากหลักทรัพยหรือทรัพยสินท่ีลงทุนไวตามกําหนดเวลาปกติ ซ่ึงเหตุดังกลาวอยู
นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม  
(2) มีคําส่ังขายคืนหนวยลงทุนไวแลว แตในชวงระยะเวลาท่ีบริษัทจัดการยังไมไดชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนใหแกผูถือ
หนวยลงทุน บริษัทจัดการพบวาราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนดังกลาวไมถูกตอง และผูดูแลผลประโยชนยังไมไดรับรองขอมูลใน
รายงานการแกไขราคายอนหลังและรายงานการชดเชยราคาโดยราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนที่ไมถูกตองนั้นตางจากราคารับซื้อ
คืนหนวยลงทุนท่ีถูกตองต้ังแตหน่ึงสตางคข้ึนไปและคิดเปนอัตราต้ังแตรอยละ 0.5 ของราคารับซ้ือคืนหนวยลงทุนท่ีถูกตอง  
(3) ผูถือหนวยลงทุนมีคําส่ังขายคืนหนวยลงทุนกอนหรือในชวงระยะเวลาท่ีบริษัทจัดการกองทุนรวมพบวา ราคารับซ้ือคืนหนวย
ลงทุนไมถูกตองและผูดูแลผลประโยชนยังไมไดรับรองขอมูลในรายงานการแกไขราคายอนหลังและรายงานการชดเชยราคา 
โดยราคารับซ้ือคืนหนวยลงทุนท่ีไมถูกตองน้ันตางจากราคารับซ้ือคืนหนวยลงทุนท่ีถูกตองต้ังแตหน่ึงสตางคข้ึนไป และคิดเปน
อัตราตั้งแตรอยละ 0.5 ของราคารับซ้ือคืนหนวยลงทุนท่ีถูกตอง  
การเล่ือนกําหนดการชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนตามขอ (1) (2)หรือ (3) บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑดังตอไปน้ี 
(1) เล่ือนกําหนดชําระคาขายคืนไดไมเกินสิบวันทําการนับแตวันท่ีผูถือหนวยลงทุนมีคําส่ังขายคืนหนวยลงทุนน้ัน เวนแตไดรับ
การผอนผันจากสํานักงาน  
(2) แจงผูถือหนวยลงทุนท่ีมีคําส่ังขายคืนหนวยลงทุนไวแลวใหทราบถึงการเล่ือนกําหนดการชําระคาขายคืนหนวยลงทุน 
ตลอดจนเปดเผยตอผูถือหนวยลงทุนรายอ่ืนและผูลงทุนท่ัวไปใหทราบเร่ืองดังกลาวดวยวิธีการใด ๆ โดยพลัน  
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(3) แจงการเล่ือนกําหนดชําระคาขายคืน พรอมท้ังจัดสงรายงานท่ีแสดงเหตุผลของการเล่ือน และหลักฐานการไดรับความเห็น
ชอบของผูดูแลผลประโยชนตามขอ (1) หรือการรับรองขอมูลของผูดูแลผลประโยชนตามขอ (2) ตอสํานักงานโดยพลัน ท้ังน้ี 
บริษัทจัดการกองทุนรวมจะมอบหมายใหผูดูแลผลประโยชนดําเนินการแทนก็ได  
(4) ในระหวางการเล่ือนกําหนดชําระคาขายคืน หากมีผูถือหนวยลงทุนส่ังขายคืนหนวยลงทุนในชวงเวลาดังกลาว ใหบริษัท
จัดการกองทุนรวมรับซ้ือคืนหนวยลงทุนน้ัน โดยตองชําระคาขายคืนแกผูถือหนวยลงทุนตามลําดับวันท่ีสงคําส่ังขายคืนกอน
หลัง  

11. การไมขายไมรับซ้ือคืนไมสับเปล่ียนหนวยลงทุนตามส่ัง :  

1. บริษัทจัดการจะไมขายหรือไมรับซื้อคืน หรือไมรับสับเปลี่ยนหนวยลงทุนตามคําสั่งที่รับไวแลว หรือจะหยุดรับคําสั่งซื้อหรือ
คําส่ังขายคืนหนวยลงทุนได เฉพาะในกรณีท่ีกําหนดไว ซ่ึงไมเกินกรณีดังตอไปน้ี  
(1) ตลาดหลักทรัพยไมสามารถเปดทําการซื้อขายไดตามปกติ  
(2) บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแลว มีความเช่ือโดยสุจริตและสมเหตุสมผลวาเปนกรณีดังตอไปน้ี โดยไดรับความเห็น
ชอบของผูดูแลผลประโยชนแลว  
(ก) มีเหตุจําเปนทําใหไมสามารถจําหนาย จาย โอนหลักทรัพยหรือทรัพยสินของกองทุนรวมเปดไดอยางสมเหตุสมผล  
(ข) ไมสามารถคํานวณมูลคาทรัพยสินของกองทุนรวมเปดไดอยางเปนธรรมและเหมาะสม หรือ  
(ค) มีเหตุจําเปนอ่ืนใดเพ่ือคุมครองประโยชนของผูถือหนวยลงทุน  
ท้ังน้ี การไมขายหรือไมรับซ้ือคืนหนวยลงทุนตามคําส่ังท่ีรับไวแลว หรือการหยุดรับคําส่ังซ้ือหรือคําส่ังขายคืนหนวยลงทุนตาม 
(ก) (ข) หรือ (ค) ใหกระทําไดไมเกินหน่ึงวันทําการ เวนแตจะไดรับการผอนผันจากสํานักงาน  
(3) กองทุนรวมไดลงทุนในหลักทรัพยหรือทรัพยสินในตางประเทศ และมีเหตุการณดังตอไปน้ีเกิดข้ึน ซ่ึงกอใหเกิดผลกระทบ
ตอกองทุนรวมอยางมีนัยสําคัญ  
(ก) ตลาดซ้ือขายหลักทรัพยท่ีกองทุนรวมลงทุนไมสามารถเปดทําการซ้ือขายไดตามปกติ ท้ังน้ี เฉพาะในกรณีท่ีกองทุนรวมลง
ทุนในหลักทรัพยที่ซื้อขายในตลาดซื้อขายหลักทรัพยแหงนั้นเกินกวารอยละสิบของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม  
(ข) มีเหตุการณท่ีทําใหไมสามารถแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศไดอยางเสรี และทําใหไมสามารถโอนเงินออกจากประเทศ
หรือรับโอนเงินจากตางประเทศไดตามปกติ หรือ  
(ค) มีเหตุท่ีทําใหกองทุนรวมไมไดรับชําระเงินจากหลักทรัพยหรือทรัพยสินท่ีลงทุนไวตามกําหนดเวลาปกติ ซ่ึงเหตุดังกลาวอยู
เหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม และผูดูแลผลประโยชนเห็นชอบดวยแลว  
(4) เปนการไมขายหนวยลงทุนตามคําส่ังซ้ือหนวยลงทุนท่ีรับไวแลว หรือเปนการหยุดรับคําส่ังซ้ือหนวยลงทุน แกผูลงทุน
เฉพาะราย เน่ืองจากปรากฏขอเท็จจริงดังตอไปน้ี  
(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยวาผูลงทุนรายน้ัน ๆ มีสวนเก่ียวของกับการกระทําดังตอไปน้ี  
1. การกระทําท่ีเปนความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเก่ียวกับการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไม
วาจะเปนกฎหมายไทยหรือกฎหมายตางประเทศ  
2. การใหการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย หรือ  
3. การกระทําท่ีเปนการปฏิบัติตามคําส่ังเก่ียวกับการยึดหรืออายัดทรัพยสิน โดยบุคคลผูมีอํานาจตามกฎหมาย  
(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไมสามารถดําเนินการรูจักลูกคา และตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคาไดในสาระ
สําคัญ  
 
2. เม่ือปรากฏเหตุตามขอ 1 และบริษัทจัดการกองทุนรวมประสงคจะไมขายหรือไมรับซื้อคืนหนวยลงทุน หรือหยุดรับคําสั่งซื้อ
หรือคําส่ังขายคืนหนวยลงทุน ใหบริษัทจัดการกองทุนรวมปฏิบัติดังตอไปน้ี  
(1) แจงผูถือหนวยลงทุนท่ีมีคําส่ังซ้ือหรือคําส่ังขายคืนหนวยลงทุนไวแลวใหทราบถึงการไมขายหรือไมรับซ้ือคืนหนวยลงทุน
โดยพลัน และหากเปนเหตุตาม ขอ 1(1) (2) หรือ (3) ใหเปดเผยตอผูถือหนวยลงทุนรายอ่ืนและผูลงทุนท่ัวไปใหทราบถึงการ
หยุดรับคําส่ังซ้ือหรือคําส่ังขายคืนหนวยลงทุนดวยวิธีการใด ๆ โดยพลันดวย  
(2) รายงานการไมขายหรือไมรับซ้ือคืนหนวยลงทุน หรือการหยุดรับคําส่ังซ้ือหรือคําส่ังขายคืนหนวยลงทุนพรอมท้ังแสดง
เหตุผล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทุนรวมเปดน้ันใหสํานักงานทราบโดยพลัน  
(3) ในกรณีท่ีบริษัทจัดการกองทุนรวมไมขายหรือไมรับซ้ือคืนหนวยลงทุนหรือหยุดรับคําส่ังซ้ือหรือคําส่ังขายคืนหนวยลงทุน
ตามขอ 1(1) (2) และ (3) เกินหน่ึงวันทําการใหบริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการดังตอไปน้ี กอนการเปดรับคําส่ังซ้ือหรือคํา
ส่ังขายคืนหนวยลงทุน  
(ก) รายงานการเปดรับคําส่ังซ้ือหรือคําส่ังขายคืนหนวยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนรวมเปด ณ วันทําการสุด
ทายกอนวันรายงานน้ันใหสํานักงานทราบภายในวันทําการกอนวันเปดรับคําส่ังซ้ือหรือคําส่ังขายคืนหนวยลงทุน  
(ข) แจงใหผูถือหนวยลงทุนท่ีมีคําส่ังซ้ือหรือคําส่ังขายคืนหนวยลงทุนไวแลวใหทราบถึงการเปดขายหรือรับซ้ือคืนหนวยลงทุน 
ตลอดจนเปดเผยตอผูถือหนวยลงทุนรายอ่ืนและผูลงทุนท่ัวไปใหทราบถึงการเปดรับคําส่ังซ้ือหรือคําส่ังขายคืนหนวยลงทุนดวย
วิธีการใด ๆ โดยพลัน  
 
3. บริษัทจัดการจะหยุดการขายหนวยลงทุนตามคําส่ังซ้ือหรือคําส่ังสับเปล่ียนหนวยลงทุนท่ีไดรับมาแลวหรือหยุดรับคําส่ังซ้ือ
หรือคําส่ังสับเปล่ียนหนวยลงทุน ในชวงระยะเวลาท่ีบริษัทจัดการพบวาราคาขายหนวยลงทุนไมถูกตอง และผูดูแลผลประโยชน
ยังไมไดรับรองขอมูลในรายงานการแกไขราคายอนหลังและรายงานการชดเชยราคาโดยราคาขายหนวยลงทุนที่ไมถูกตองนั้น
ตางจากราคาขายหนวยลงทุนท่ีถูกตองต้ังแตหน่ึงสตางคข้ึนไปและคิดเปนอัตราต้ังแตรอยละ 0.5 ของราคาขายหนวยลงทุนท่ี
ถูกตอง ท้ังน้ี บริษัทจัดการจะประกาศหยุดการขายหนวยลงทุน หยุดรับคําส่ังซ้ือหรือคําส่ังสับเปล่ียนหนวยลงทุน ณ ท่ีทําการ
ทุกแหงของบริษัทจัดการและสถานท่ีติดตอทุกแหงของตัวแทนสนับสนุนท่ีใชในการซ้ือขายหรือสับเปล่ียนหนวยลงทุน และ
แจงใหผูท่ีไดมีคําส่ังซ้ือหรือคําส่ังสับเปล่ียนหนวยลงทุนทราบโดยพลัน  
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12. การหยุดขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน :  

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

13. เงือนไขและขอจํากัดในการจัดสรรและการโอนหนวยลงทุน :  

บริษัทจัดการมีวัตถุประสงคที่จะเสนอขายหนวยลงทุนของกองทุนภายในประเทศไทย และมีวัตถุประสงคที่จะไมเสนอขาย
หนวยลงทุนของกองทุนกับหรือเพ่ือประโยชนของประเทศสหรัฐอเมริกา พลเมืองสหรัฐอเมริกา รวมถึงผูท่ีมีหนังสือเดินทางของ
ประเทศสหรัฐอเมริกาหรือผูที่มีถิ่นฐานอยูในสหรัฐอเมริกา หรือบุคคลซึ่งโดยปกติมีถิ่นที่อยูในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกอง
ทรัพยสินของบุคคลดังกลาวและบริษัท หรือหางหุนสวนซ่ึงจัดใหมีข้ึนและดําเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา บริษัทจัดการจึงขอ
สงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธหรือระงับการส่ังซ้ือ การจัดสรร และ/หรือการโอนหนวยลงทุน ไมวาทางตรงหรือทางออมสําหรับผูลงทุน
ท่ีเปนบุคคลอเมริกัน (US person) ดังท่ีกลาวมาขางตน เวนแตเปนการโอนทางมรดก 

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
ตั้งจากบริษัทจัดการ อาจถือหนวยลงทุนไดโดยไมจํากัดสัดสวน   ท้ังน้ี เฉพาะในชวงระยะเวลาต้ังแตวันจดทะเบียน
กองทรัพยสินเปนกองทุนรวมจนถึงวันท่ีครบกําหนดหน่ึงปนับแตวันท่ีเร่ิมซ้ือขายหนวยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอ
ฟดังกลาวในตลาดรอง 

(ข)  กรณีของกองทุนรวมท่ีมีการแบงชนิดหนวยลงทุนตามอัตราผลประโยชนตอบแทนท่ีผูถือหนวยลงทุนจะไดรับ
จากการลงทุนในหนวยลงทุน ผูถือหนวยลงทุนอาจถือหนวยลงทุนเกินขอจํากัดการถือหนวยลงทุนตามประกาศคณะ
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กรรมการกํากับตลาดทุนวาดวยหลักเกณฑเกี่ยวกับขอจํากัดการถือหนวยลงทุนในกองทุนรวมและหนาที่ของบริษัท
จัดการไดไมเกินสัดสวนท่ีระบุไวในโครงการ ท้ังน้ี เม่ือไดรับการผอนผันจากสํานักงานตามเหตุจําเปนและสมควร 

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

14. การจายเงินปนผล :  

14.1. นโยบายการจายเงินปนผล : ไมจาย  

14.2. หลักเกณฑการจายเงินปนผล :  

ไมมี  

14.3. กําหนดเวลา วิธีการ และขอจํากัดในการจายเงินปนผลแกผูถือหนวยลงทุน :  

ไมมี  

15. คาธรรมเนียมและคาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผูสั่งซื้อหรือผูถือหนวยลงทุน :  

15.1. คาธรรมเนียมรวม (เพดานคาธรรมเนียมและคาใชจายที่ประมาณการไดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด) :  

รายการคาธรรมเนียม (ตาม 15.2) :  
ประมาณการคาธรรมเนียม เงินตอบแทน และคาใชจายทั้งหมดขางตน ไมเกินรอยละ 5 ตอปของมูลคาทรัพยสินสุทธิ
ถัวเฉล่ีย (ยังไมรวมภาษีมูลคาเพ่ิม)  

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา :  
ประมาณการคาธรรมเนียม เงินตอบแทน และคาใชจายทั้งหมดขางตน ไมเกินรอยละ 5 ตอปของมูลคาทรัพยสินสุทธิถัวเฉล่ีย 
(ยังไมรวมภาษีมูลคาเพ่ิม)  
ท้ังน้ี การกําหนดอัตราคาธรรมเนียม เงินตอบแทน และคาใชจายรวมขางตน ประมาณการจากมูลคาทรัพยสิน ณ วันท่ีจด
ทะเบียนจัดต้ังกองทุน ในกรณีท่ีมูลคาทรัพยสินสุทธิระหวางป ลดลงอยางมีนัยสําคัญ อาจสงผลใหอัตรารอยละตอปของคาใช
จายรวมเกินกวาอัตราท่ีประมาณการไวขางตนได โดยมิไดเกิดจากการเก็บคาใชจายเพ่ิม  

15.2. คาธรรมเนียมและคาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม :  

15.2.1. คาธรรมเนียมการจัดการรายป :  

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา :  
อัตราไมเกินรอยละ 2.00 ตอป ของมูลคาทรัพยสินท้ังหมด หักดวยมูลคาหน้ีสินท้ังหมด เวนแตคาธรรมเนียมการจัดการ คา
ธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน และคาธรรมเนียมนายทะเบียนหนวยลงทุน ณ วันที่คํานวณ *  

15.2.2. คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชนรายป :  

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา :  
อัตราไมเกินรอยละ 0.15 ตอปของมูลคาทรัพยสินท้ังหมด หักดวยมูลคาหน้ีสินท้ังหมด เวนแตคาธรรมเนียมการจัดการ คา
ธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน และคาธรรมเนียมนายทะเบียนหนวยลงทุน ณ วันที่คํานวณ *  

15.2.3. คาธรรมเนียมนายทะเบียนหนวยลงทุนรายป :  

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา :  
อัตราไมเกินรอยละ 1.00 ตอปของมูลคาทรัพยสินท้ังหมด หักดวยมูลคาหน้ีสินท้ังหมด เวนแตคาธรรมเนียมการจัดการ คา
ธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน และคาธรรมเนียมนายทะเบียนหนวยลงทุน ณ วันที่คํานวณ *  
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15.2.4. คาธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน :  

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา :  
ไมมี  

15.2.5. คาธรรมเนียมการจัดจําหนาย :  

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา :  

15.2.6. 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 คาใชจายดาน  
การตลาด การสงเสริมการขายตลอดจนการสัมมนาแนะนํากองทุน ตามที่จายจริง แตไมเกินรอยละ 0.50 ตอปของมูลคา
ทรัพยสินสุทธิของกองทุน  
(ข) คาใชจายในการสอบบัญชี คาท่ีปรึกษากฎหมาย คาใชจายตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบัติตามคําส่ัง หรือตามกฎหมาย หรือ
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 คาจัด
พิมพเอกสาร คาใชจาย หรือคาธรรมเนียมอื่นใดที่เกี่ยวของกับทางราชการ คาใชจายอันเกิดจากการรับชําระหนี้เปนทรัพยสิน
อ่ืนแทนการชําระหน้ีดวยเงินสดตามตราสารแหงหน้ี คาใชจายดานภาษี คาทําประกันภัยดูแล และเก็บรักษาตลอดจน คาใชจาย
ในการจําหนายจายโอนทรัพยสินดังกลาว  
(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 ซึ่งจะรวมอยูในตนทุนของคาซื้อหลักทรัพยเมื่อมีการซื้อหลักทรัพยและคา
ธรรมเนียมที่เกี่ยวกับการขายหลักทรัพยจะถูกหักจากคาขายหลักทรัพยเมื่อมีการขายหลักทรัพย ไดแก  
(ก) คาอากรแสตมป  
(ข) คาธรรมเนียมหรือคานายหนาการซื้อขายหลักทรัพย  
(ค) คาใชจายอ่ืน ๆ (ถามี)  
(4) คาใชจายที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนในตางประเทศ เชน คาธรรมเนียมการทํารายการซื้อ ขาย รับมอบ สงมอบทรัพยสิน
ในตางประเทศ (Transaction Fee) อากรแสตมป และภาษีตางๆท่ีเก่ียวของ คาใชจาย หรือคาธรรมเนียมท่ีตองจายตามขอ
กําหนด หรือกฎหมายของประเทศท่ีกองทุนไปลงทุน ตลอดจนคาใชจายท่ีเก่ียวของกับการติดตอประสานงานกับผูจัดการกอง
ทุนในตางประเทศ เชน คาโทรศัพททางไกล คาโทรสารทางไกล เปนตน (ถามี) ตามท่ีจายจริง  
(5) คาใชจายเก่ียวกับการเก็บรักษาทรัพยสินในตางประเทศ (ถามี) นอกเหนือจาก ”คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชนรายป” 
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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 (7) บริษัทจัดการจะเปดเผยแยกเปนรายการอยางชัดเจนในหนังสือช้ีชวนฉบับขอมูลสําคัญท่ี ผูลง
ทุนควรทราบและในรายงานประจําป ซ่ึงบริษัทจัดการ จัดทําเม่ือส้ินรอบระยะเวลาบัญชีแตละป  
 
คาใชจายตามขอ (1) และขอ (2) จะถูกเปดเผยเปนยอดรวมของคาใชจาย ปรากฎในรายการคาใชจาย การดําเนินงานในงบ
กําไรขาดทุน ของกองทุนซ่ึงเปนสวนหน่ึงของรายงานประจําป  
 
ท้ังน้ี คาธรรมเนียมและคาใชจายท้ังหมดของกองทุนจะบวกดวยภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอ่ืนใดในทํานองเดียวกัน  
 
อยางไรก็ตาม หากมีการเปล่ียนแปลงเก่ียวกับภาษีมูลคาเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่ืนใดในทํานองเดียวกัน บริษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิท่ีจะเปล่ียนแปลงการรับรูภาษีตาง ๆ ดังกลาวโดยถือวาไดรับมติจากผูถือหนวยลงทุนแลว  
 

15.3. คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผูสั่งซื้อหรือผูถือหนวยลงทุน :  

15.3.1. คาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุน (Front-end Fee) : มี  

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา :  
ไมเกินรอยละ 1 ของมูลคาหนวยลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจเก็บคาธรรมเนียมการขายจากผูส่ังซ้ือหนวยลงทุนแตละกลุมใน
อัตราท่ีไมเทากัน  

15.3.2. คาธรรมเนียมการรับซื้อคืนหนวยลงทุน (Back-end Fee) : มี  

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา :  
บริษัทจัดการจะคิดคาธรรมเนียมการรับซื้อคืนหนวยลงทุนในอัตราไมเกินรอยละ 1 ของมูลคาหนวยลงทุน ในกรณีท่ีหนวยลง
ทุนมีอายุการถือครองนอยกวา 3 เดือน โดยกองทุนจะเปนผูไดรับคาธรรมเนียมดังกลาว ท้ังน้ี บริษัทจัดการจะใชเกณฑ “เขา
กอน-ออกกอน (First in First out)” ในการนับอายุการถือครอง โดยเริ่มนับตั้งแตวันที่บริษัทจัดการไดทํารายการขายหนวยลง
ทุน  

15.3.3. คาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน (Switching Fee) : มี  

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา :  
บริษัทจัดการจะคิดตาธรรมเนียมการสับเปลี่ยน เชนเดียวกับการคิดตาธรรมเนียมการขายและคาธรรมเนียมการรับซื้อคืนหนวย
ลงทุน  

15.3.4. คาธรรมเนียมการโอนหนวยลงทุน : มี  

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา :  
ในอัตรา 50 บาท ตอรายการ โดยผูโอนจะถูกเรียกเก็บคาธรรมเนียมดังกลาวในวันที่ยื่นคําขอโอนหนวยลงทุน  

15.3.5. คาธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุน : มี  

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

15.3.6. คาปรับกรณีขายคืนหนวยลงทุนกอนระยะเวลาถือครองที่กําหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไมมี  

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา :  

15.3.7. คาธรรมเนียมอ่ืน ๆ : มี  
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รายละเอียด/จํานวน/อัตรา :  
1. คาธรรมเนียมการทํารายการซ้ือขายหนวยลงทุนตามอัตราท่ีธนาคารพาณิชยกําหนด (ถามี)  
2. คาธรรมเนียมการโอนเงินเพ่ือซ้ือหนวยลงทุนหรือการโอนเงินคาขายคืนหนวยลงทุนหรือคาธรรมเนียมการหักเงินจากบัญชีผู
ซ้ือหนวยลงทุน ตามอัตราท่ีธนาคารพาณิชยกําหนด (ถามี)  
บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บคาใชจายอ่ืนๆจากผูถือหนวยลงทุนท่ีขอใหบริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนดําเนินการใหผูถือหนวย
ลงทุนเปนกรณีพิเศษนอกเหนือจากกรณีปกติ ท่ีบริษัทจัดการดําเนินการใหผูถือหนวยลงทุนทุกราย เชน คาใชจายในการจด
แจงจํานํากับนายทะเบียน คาแกไขเปล่ียนแปลงขอมูลในทะเบียน เปนตน ท้ังน้ี บริษัทจัดการจะคิดคาธรรมเนียมการดําเนิน
การใหผูถือหนวยลงทุนเปนกรณีพิเศษ ในอัตราไมเกิน 75 บาท ตอ 1 รายการ  
 

15.4. วิธีการคํานวณและตัดจายคาธรรมเนียม :  

* บริษัทจัดการจะคํานวณคาธรรมเนียมการจัดการ คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน และคาธรรมเนียมนายทะเบียนหนวยลง
ทุน ทุกวันท่ีมีการคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิโดยใชมูลคาทรัพยสินท้ังหมด หักดวยมูลคาหน้ีสินท้ังหมด เวนแตคาธรรมเนียม
การจัดการ คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน และคาธรรมเนียมนายทะเบียนหนวยลงทุน ณ วันที่คํานวณ นั้นเปนฐานในการ
คํานวณคาธรรมเนียม โดยคาธรรมเนียมดังกลาวจะบวกดวยภาษีมูลคาเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษี  
อ่ืนใดในทํานองเดียวกัน (ถามี) และบริษัทจัดการจะเรียกเก็บเปนรายเดือน  
 
ท้ังน้ี การตัดคาใชจายดังกลาวจะเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีท่ีกําหนดโดยสมาคมบริษัทนักบัญชีและผูสอบบัญชีรับอนุญาต
แหงประเทศไทยและหากมีการเปล่ียนแปลงเก่ียวกับภาษีมูลคาเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอ่ืนใดในทํานองเดียวกัน บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปล่ียนแปลงการรับรูภาษีตาง ๆ ดังกลาวโดยถือวาไดรับมติจากผูถือหนวยลงทุนแลว  
 

15.5. การเปลี่ยนแปลงคาธรรมเนียมหรือคาใชจาย :  

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงคาธรรมเนียมหรือคาใชจายโดยไมถือวาเปนการแกไขเพิ่มเติมโครงการ โดยบริษัทจะ
ดําเนินการดังตอไปน้ี  
 
15.5.1. กรณีเพิ่มอัตราคาธรรมเนียม หรืออัตราคาใชจายที่บริษัทจัดการไดรับจากผูถือหนวยลงทุนและหรือจากกองทุน บริษัท
จัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนาไมนอยกวา 60 วันโดยจะติดประกาศท่ีทําการทุกแหงของบริษัทจัดการและท่ี
ทําการทุกแหงของผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน (ถามี) และประกาศในหนังสือพิมพรายวันอยางนอย 1 ฉบับเปนเวลา 3 วัน
ติดตอกัน ทั้งนี้ การเพิ่มอัตราคาธรรมเนียมหรืออัตราคาใชจายดังกลาวจะตองไมเกินรอยละ 5 ของอัตราคาธรรมเนียมหรือ
อัตราคาใชจายภายในรอบระยะเวลา 1 ป เวนแตในกรณีท่ีไดรับมติโดยเสียงขางมากของผูถือหนวยลงทุนซ่ึงคิดตามจํานวน
หนวยลงทุนรวมกันเกินก่ึงหน่ึงของจํานวนหนวยลงทุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมด 
 
15.5.2. กรณีที่บริษัทจัดการจะลดคาธรรมเนียมหรืออัตราคาใชจาย บริษัทจัดการจะปดประกาศไวที่ทําการทุกแหงของบริษัท
จัดการ และท่ีทําการทุกแหงของผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน (ถามี) ท้ังน้ี การเปล่ียนแปลงตามขอ 1 และ ขอ 2 บริษัท
จัดการตองแจงใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับต้ังแตวันเปล่ียนแปลง  
กรณีที่สมาคม คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือหนวยงานท่ีเก่ียวของมีการเปล่ียนแปลงหลัก
เกณฑในการตัดคาธรรมเนียมหรือคาใชจายของกองทุนรวมตามที่ระบุเปนอยางอื่นในอนาคต บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะ
เปล่ียนแปลงวิธีการตัดคาธรรมเนียมหรือคาใชจายตามหลักเกณฑท่ีบังคับใชใหม โดยถือวาไดรับมติจากผูถือหนวยลงทุนแลว 

15.6. หมายเหตุ :  

ประมาณการคาธรรมเนียม เงินตอบแทน และคาใชจายทั้งหมดขางตน ไมเกินรอยละ 5.00 ตอปของมูลคาทรัพยสินสุทธิถัว
เฉล่ีย (ยังไมรวมภาษีมูลคาเพ่ิม)  
ท้ังน้ี การกําหนดอัตราคาธรรมเนียม เงินตอบแทน และคาใชจายรวมขางตน ประมาณการจากมูลคาทรัพยสิน ณ วันท่ีจด
ทะเบียนจัดต้ังกองทุน ในกรณีท่ีมูลคาทรัพยสินสุทธิระหวางป ลดลงอยางมีนัยสําคัญ อาจสงผลใหอัตรารอยละตอปของคาใช
จายรวมเกินกวาอัตราท่ีประมาณการไวขางตนได โดยมิไดเกิดจากการเก็บคาใชจายเพ่ิม  
 
* บริษัทจัดการจะคํานวณคาธรรมเนียมการจัดการ คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน และคาธรรมเนียมนายทะเบียนหนวยลง
ทุน ทุกวันท่ีมีการคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิโดยใชมูลคาทรัพยสินท้ังหมด หักดวยมูลคาหน้ีสินท้ังหมด เวนแตคาธรรมเนียม
การจัดการ คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน และคาธรรมเนียมนายทะเบียนหนวยลงทุน ณ วันที่คํานวณ นั้นเปนฐานในการ
คํานวณคาธรรมเนียม โดยคาธรรมเนียมดังกลาวจะบวกดวยภาษีมูลคาเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษี อ่ืนใดในทํานองเดียวกัน 
(ถามี) และบริษัทจัดการจะเรียกเก็บเปนรายเดือน  
 
ท้ังน้ี การตัดคาใชจายดังกลาวจะเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีท่ีกําหนดโดยสมาคมบริษัทนักบัญชีและผูสอบบัญชีรับอนุญาต
แหงประเทศไทยและหากมีการเปล่ียนแปลงเก่ียวกับภาษีมูลคาเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอ่ืนใดในทํานองเดียวกัน บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปล่ียนแปลงการรับรูภาษีตาง ๆ ดังกลาวโดยถือวาไดรับมติจากผูถือหนวยลงทุนแลว  
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16. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน และ
ราคาหนวยลงทุน หลักเกณฑและวิธีการดําเนินการในกรณีที่มูลคาหนวยลงทุนไมถูกตอง :  

16.1. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน และราคา
หนวยลงทุน : ตางประเทศ  

16.2. เง่ือนไขพิเศษ :  

1. บริษัทจัดการจะคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ และวิธีการที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศกําหนด โดยมูลคาทรัพยสินของกองทุนจะคํานวณจากมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนท่ีลงทุนในกองทุนตางประเทศ 
รวมกับมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนท่ีลงทุนในประเทศ โดยใชราคา ณ ส้ินวันทําการซ้ือขาย ท่ีประกาศภายใน 2 วันทําการ
ถัดไป และใชอัตราแลกเปล่ียนถัวเฉล่ีย ระหวางอัตราซ้ือถัวเฉล่ียทางโทรเลข และอัตราขายถัวเฉล่ียของธนาคารแหงประเทศ
ไทยของวันทําการซ้ือขายน้ัน เปนเกณฑในการคํานวณทรัพยสินสุทธิสวนท่ีลงทุนในตางประเทศ  
 
ท้ังน้ี บริษัทจัดการอาจเปล่ียนแปลงการใชอัตราแลกเปล่ียนได ภายใตความเห็นชอบของผูดูแลผลประโยชน โดยไมถือวาเปน
การแกไขโครงการ  
 
2.บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน ราคาขายหนวยลงทุน และราคารับซ้ือคืนหนวย
ลงทุนของกองทุนรวมเปด ตามระยะเวลาดังตอไปน้ี  
(2.1) คํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิและมูลคาหนวยลงทุนทุกส้ินวันทําการ ภายใน 2 วันทําการถัดไป  
(2.2) คํานวณราคาขายหนวยลงทุนและราคารับซ้ือคืนหนวยลงทุนทุกส้ินวันทําการซ้ือขายหนวยลงทุน ภายใน 2 วันทําการ ถัด
ไป ท้ังน้ี ในการคํานวณราคาขายหนวยลงทุนและราคารับซ้ือคืนหนวยลงทุน ใหบริษัทจัดการกองทุนรวมใชมูลคาหนวยลงทุน
ของส้ินวันทําการซ้ือขายหนวยลงทุนน้ันเปนเกณฑในการคํานวณราคาขายหนวยลงทุนและ  
ราคารับซ้ือคืนหนวยลงทุน  
(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  
การประกาศขางตน บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังตอไปน้ี  
1. ใชตัวเลขทศนิยมตามท่ีกําหนดไวในขอ (2.3)และตองไดรับการรับรองโดยผูดูแลผลประโยชนแลว  
2. ดําเนินการดวยวิธีการใดๆ เพ่ือใหผูลงทุนทราบขอมูลดังกลาวในชองทางท่ีเหมาะสม เชนการประกาศทางหนังสือพิมพ หรือ
การประกาศทางเว็บไซตเปนตน และภายในเวลาท่ีผูลงทุนสามารถใชประโยชนจากขอมูลในการตัดสินใจลงทุนได และ  
3. จัดใหมีขอมูลดังกลาวไว ณ ท่ีทําการทุกแหงของบริษัทจัดการกองทุนรวม และสถานท่ีทุกแหงท่ีผูสนับสนุนการขายหรือรับ
ซ้ือคืนหนวยลงทุน ใชซ้ือขายหนวยลงทุน เวนแตในกรณีของกองทุนรวมเพ่ือผูลงทุนประเภทสถาบันบริษัทจัดการกองทุนรวม
จะจัดใหมีขอมูลดังกลาวดวยหรือไมก็ได  
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 แตจะใช 
ผลลัพธเปนตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตําแหนง โดยตัดทศนิยมตําแหนงท่ี 5 ท้ิง  
ในกรณีท่ีมีผลประโยชนเกิดข้ึนจากการคํานวณตาม (3.1) ถึง (3.4) บริษัทจัดการจะนําผลประโยชนน้ันรวมเขาเปนทรัพยสิน
ของกองทุนรวมเปด  
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16.3. แหลงขอมูลการเปดเผยมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน และราคาหนวยลงทุน :  

ในเว็ปไซดของบริษัทจัดการท่ี www.assetfund.co.th 
บริษัทจัดการขอวงวนสิทธิท่ีจะประกาศ โดยชองทางอ่ืนใดท่ีเหมาะสม โดยถือวาไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนแลว 
และบริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนาไมนอยกวา 30 วัน 

16.4. หลักเกณฑและวิธีการดําเนินการในกรณีที่มูลคาหนวยลงทุนไมถูกตอง :  

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 
(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
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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 

17. ช่ือผูเก่ียวของ :  

17.1. ช่ือบริษัทจัดการ :  

ช่ือ : บริษัท หลักทรัพยจัดการกองทุนแอสเซท พลัส จํากัด  

17.2. ชื่อผูดูแลผลประโยชน :  

ช่ือ : กสิกรไทย จํากัด (มหาชน), ธ.  

17.3. ช่ือผูประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) :  

ไมมี 

17.4. ชื่อของผูรับมอบหมายงานดานการจัดการลงทุน (Outsource) :  

ช่ือ :  

สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบ :  

17.5. ท่ีปรึกษา :  

17.5.1. ช่ือท่ีปรึกษาการลงทุน :  

ช่ือ :  

17.5.2. ช่ือท่ีปรึกษากองทุน :  
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17.6. ผูสอบบัญชี :  

ช่ือ : นาย ประวิทย วิวรรณธนานุตร  

ช่ือ : นาย เทอดทอง เทพมังกร  

ช่ือ : นาย บรรจง พิชญประสาธน  

ช่ือ : นาย วิชัย รุจิตานนท  

ช่ือ : นาย เสถียร วงศสนันท  

รายละเอียดเพ่ิมเติม (ผูสอบบัญชี) :  

หรือบุคคลอ่ืนท่ีไดรับความเห็นชอบตามประกาศวาดวยการใหความเห็นชอบผูสอบบัญชี โดยบริษัทจัดการจะแจังใหสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ  

17.7. การแตงตั้งคณะตัวแทนผูถือหนวยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) :  

18. รอบระยะเวลาบัญชีประจําปของกองทุนรวม :  

18.1. วันที่สิ้นสุดรอบบัญชี : วันท่ี  เดือน  

18.2. วันที่สิ้นสุดรอบบัญชีครั้งแรก : วันท่ี   

18.3. รายละเอียดเพ่ิมเติม :  

วันที่สิ้นสุดรอบบัญชีครั้งแรก ประมาณ 12 เดือน นับจากวันท่ีจดทะเบียนกองทรัพยสินเปนกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการ
จะแจงวันที่สิ้นสุดรอบบัญชีครั้งแรกใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบ ภายใน 5 วันทําการนับจากวันท่ีจดทะเบียน กอง
ทรัพยสินเปนกองทุนรวม  

19. การขอมติของผูถือหนวยลงทุน และวิธีการแกไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแกไขวิธีการจัดการ :

19.1 การแกไขเพ่ิมเติมโครงการตามมติของผูถือหนวยลงทุน หากปรากฏวามติของผูถือหนวยลงทุนดังกลาวไมเกินรอยละหา
สิบหาของจํานวนหนวยลงทุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมดของโครงการ ใหบริษัทจัดการกองทุนรวมสงเอกสารหลักฐานเก่ียวกับ
การขอมติและการนับมติไปยังผูดูแลผลประโยชน เพื่อใหผูดูแลผลประโยชนรับรองผลการนับมตินั้น  

มติของผูถือหนวยลงทุนตามวรรคหน่ึง หมายความวา มติโดยเสียงขางมากของผูถือหนวยลงทุนซ่ึงคิดตามจํานวนหนวยลงทุน
รวมกันเกินก่ึงหน่ึงของจํานวนหนวยลงทุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมดของโครงการ 

19.2 ในกรณีท่ีกองทุนรวมใดมีการแบงชนิดหนวยลงทุน การขอมติผูถือหนวยลงทุนนอกจากจะตองปฏิบัติใหเปนไปตามหลัก
เกณฑเก่ียวกับการขอมติผูถือหนวยลงทุนท่ีกําหนดไวในขอผูกพัน หรือท่ีกําหนดไวในมาตรา 129 หรือตามท่ีกําหนดใน
ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวยหลักเกณฑเกี่ยวกับขอจํากัดการถือหนวยลงทุนในกองทุนรวมและหนาที่ของ
บริษัทจัดการ การขอมติผูถือหนวยลงทุนตองเปนไปตามหลักเกณฑเพ่ิมเติมดังตอไปน้ีดวย 

(1) ในกรณีที่เปนการขอมติที่มีผลกระทบตอผูถือหนวยลงทุนทุกชนิด โดยแตละชนิดไดรับผลกระทบตอผูถือหนวยลงทุนไม
เทากัน ใหไดรับมติผูถือหนวยลงทุนท่ีถือหนวยลงทุนชนิดท่ีไดรับผลกระทบเกินก่ึงหน่ึงของจํานวนหนวยลงทุนแตละชนิด 

(2) ในกรณีที่เปนการขอมติที่มีผลกระทบตอผลประโยชนของผูถือหนวยลงทุนไมวากรณีใด ใหไดรับมติผูถือหนวยลงทุนที่ถือ
หนวยลงทุนชนิดท่ีไดรับผลกระทบเกินก่ึงหน่ึงของจํานวนหนวยลงทุนแตละชนิด 

(3) ในกรณีท่ีเปนการขอมติท่ีมีผลกระทบตอผูถือหนวยลงทุนชนิดใดชนิดหน่ึงใหไดรับมติผูถือหนวยลงทุนชนิดท่ีไดรับผล
กระทบเกินก่ึงหน่ึงของจํานวนหนวยลงทุนชนิดน้ัน 
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19.3 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.  

หลักเกณฑและวิธีการในการขอมติของผูถือหนวยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมติดังกลาว ใหเปนไปตามขอกําหนดในขอ
ผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ท้ังน้ี การขอมติเพ่ือแกไขเพ่ิมเติมโครงการเปนไปตามท่ีกําหนดไว
ในมาตรา 129 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535  

19.4 ในการแกไขเพ่ิมเติมโครงการ หากไมสามารถดําเนินการตามมติโดยเสียงขางมากของผูถือหนวยลงทุนได เน่ืองจากขอ
จํากัดในการนับคะแนนเสียงของผูถือหนวยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนวาดวยหลักเกณฑเกี่ยวกับขอจํากัดการ
ถือหนวยลงทุนในกองทุนรวมและหนาท่ีของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการอาจดําเนินการขอรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ตามแนวทางท่ีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดได 

หลักเกณฑและวิธีการในการขอมติของผูถือหนวยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมติดังกลาว ใหเปนไปตามขอกําหนดในขอ
ผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ท้ังน้ี การขอมติเพ่ือแกไขเพ่ิมเติมโครงการเปนไปตามท่ีกําหนดไว
ในมาตรา 129 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535  

20. ขอกําหนดอื่น ๆ :  

1. ในกรณีที่บริษัทจัดการไมสามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนตามนัยขอ 4 ของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. วา
ดวยหลักเกณฑเก่ียวกับการดํารงความเพียงพอของเงินกองทุน และการทําประกันภัยความรับผิดของบริษัทจัดการ บริษัท
จัดการจะเปล่ียนใหบริษัทจัดการรายอ่ืนเขาจัดการกองทุนรวมแทน ดวยวิธีขอรับความเห็นชอบจากสํานักงาน หรือ ขอมติโดย
เสียงขางมากของผูถือหนวยลงทุนซ่ึงคิดตามจํานวนหนวยลงทุนรวมกันเกินก่ึงหน่ึงของจํานวนหนวยลงทุนท่ีจําหนายไดแลวท้ัง
หมดของกองทุนรวมภายในสิบหาวัน นับแตวันท่ีบริษัทจัดการรู หรืออาจรูถึงการไมสามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุน
ดังกลาว ท้ังน้ี หากมีเหตุจําเปนและสมควร บริษัทจัดการอาจขอใหสํานักงานพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได โดยการคัด
เลือกบริษัทจัดการรายใหมจะคํานึงถึงประโยชนของผูถือหนวยลงทุนเปนสําคัญ และ ในกรณีท่ีมีคาใชจายเกิดข้ึนจากการ
เปล่ียน บริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะเปนผูรับผิดชอบคาใชจายดังกลาว  
 
หากบริษัทจัดการไมสามารถดําเนินการภายในระยะเวลาที่กําหนด บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุนรวมตอไป  
 
2. ในกรณีท่ีบุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดถือหนวยลงทุนเกินกวาหน่ึงในสามของจํานวนหนวยลงทุนท่ีจําหนายไดแลวท้ัง
หมด บริษัทจัดการกองทุนรวมตองไมนับคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุมบุคคลเดียวกันน้ันในสวนท่ีเกินกวาหน่ึงในสามของ
จํานวนหนวยลงทุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมด และดําเนินการแกไขสัดสวนการถือหนวยลงทุนของบุคคลหรือกลุมบุคคลเดียว
กันน้ันใหมีจํานวนไมเกินหน่ึงในสามของจํานวนหนวยลงทุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมดของกองทุนรวมน้ันภายในสองเดือนนับแต
วันท่ีปรากฏกรณีดังกลาว หรือดําเนินการเลิกกองทุนรวมน้ันทันที เวนแตเขาขอยกเวนตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนวา
ดวยหลักเกณฑเก่ียวกับขอจํากัดการถือหนวยลงทุนในกองทุนรวมและหนาท่ีของบริษัทจัดการ 

3. บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชนตอบแทนเพ่ือกองทุนจากบุคคลท่ีเปนผูใหบริการ อันเน่ืองมาจากการใชบริการของบุคคล
ดังกลาวในการจัดการกองทุนได แตตองเปนไปตามหลักเกณฑดังตอไปน้ี  
(1) ผลประโยชนตอบแทนท่ีรับไวน้ันตองเปนทรัพยสินท่ีมีมูลคาในทางเศรษฐกิจและตองเก่ียวกับบทบาทโดยตรงของความ
เปนกองทุนตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และ  
(2) ตองไมมีพฤติกรรมท่ีแสดงใหเห็นวาบริษัทจัดการใชบริการของบุคคลน้ันบอยคร้ังเกินความจําเปนเพ่ือใหกองทุนไดรับ
ประโยชนจากบุคคลดังกลาว (churning)  
ในการจัดสรรผลประโยชนตามวรรคหนึ่งใหแกกองทุนที่อยูภายใตการบริหารจัดการของบริษัทจัดการ บริษัทตองกระทําดวย
ความเปนธรรมและคํานึงถึงลักษณะและประเภทหลักทรัพยที่อาจมีไวไดของกองทุนนั้นดวย  
 
4. ตัวช้ีวัดของการลงทุนในกองทุนน้ีจะเปรียบเทียบกับ MSCI AC World Index 50% และ JP Morgan Global Aggregate 
Bond Index 50% ปรับดวยอัตราแลกเปล่ียน ณ วันท่ีคํานวณผลตอบแทน  

5. ขอจํากัดการถือหนวยลงทุน 

บุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดจะถือหนวยลงทุนไดไมเกินหน่ึงในสามของจํานวนหนวยลงทุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมด
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ของกองทุนรวม 

6.  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
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
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ทุนโดยรวมไดรับประโยชนเพิ่มขึ้นหากมีการดําเนินการที่สอดคลองกับกฎหมายตางประเทศที่เกี่ยวของขางตน ในกรณีที่ผูถือทุนโดยรวมไดรับประโยชนเพิ่มขึ้นหากมีการดําเนินการที่สอดคลองกับกฎหมายตางประเทศที่เกี่ยวของขางตน 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 

21. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม :  

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหนาท่ีปฏิบัติตามโครงการจัดการกองทุนรวม ขอผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุนกับบริษัทจัดการกอง
ทุนรวม และกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตลอดจนประกาศ กฎ และคําส่ังท่ีออกโดยอาศัยอํานาจแหง
กฎหมายดังกลาว ท้ังน้ี ในกรณีท่ีขอกําหนดในโครงการขัดหรือแยงกับหลักเกณฑในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําส่ังดังกลาว 
หากบริษัทจัดการกองทุนรวมไดดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําส่ังน้ัน ใหถือวาบริษัทจัดการกองทุน
รวมไดปฏิบัติใหเปนไปตามโครงการแลว 
 
บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแตงตั้งผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวมตามที่ระบุไวในโครงการจัดการกองทุนรวม โดยผูดูแล
ผลประโยชนมีอํานาจลงนามในขอผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม ท้ังน้ี การลงนามในขอผูกพัน
ของผูดูแลผลประโยชนท่ีไดรับการแตงต้ังโดยชอบ ใหถือวาผูกพันผูถือหนวยลงทุนท้ังปวง 
 
การท่ีผูถือหนวยลงทุนไดแสดงความประสงคในการซ้ือหรือลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจัดการกองทุน
รวมน้ี ไมวาในทอดใด ๆ ใหถือวาผูถือหนวยลงทุนดังกลาวยอมรับท่ีจะผูกพันตามขอกําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมและ
ขอผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม 
 
โครงการจัดการกองทุนรวมท่ีผานการอนุมัติจากสํานักงาน หรือผานการแกไขเพ่ิมเติมตามมาตรา 129 แหงพระราชบัญญัติ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ท่ีแนบทายขอผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเปน
สวนหน่ึงของขอผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม  
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