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กองทุนเปิดตะวนัออกหนึง่กองทุนเปิดตะวนัออกหนึง่  

ส่วนที ่ส่วนที ่11:  :  รายละเอียดโครงการรายละเอียดโครงการ  
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คาํจาํกัดความ คาํจาํกัดความ / / คาํนิยาม คาํนิยาม : :   

ในเอกสารฉบับน้ี เว้นแต่เน้ือความจะแสดงให้เหน็เป็นความหมายอย่างอื่น คาํจาํกดัความต่าง ๆ ให้มีความหมายตามที่ได้ให้ไว้

ดังต่อไปน้ี  

โครงการ หมายถงึ โครงการจัดการกองทุนเปิดตะวันออกหน่ึง 

กองทุนหรือกองทุนรวม หมายถงึ กองทุนเปิดตะวันออกหน่ึง 

บริษทัจดัการ หมายถงึ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอม็เอฟซี จาํกดั (มหาชน)  

ผูดู้แลผลประโยชน ์หมายถงึ ธนาคารกสกิรไทย จาํกดั (มหาชน)  

นายทะเบยีนหน่วยลงทุน หมายถงึ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอม็เอฟซี จาํกดั (มหาชน)  

ผูส้นบัสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืน หมายถงึ บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่บริษัทจัดการกองทุนรวมมอบหมายให้หน้าที่ขายหรือ

รับซ้ือคืนหน่วยลงทุน แล้วแต่กรณ ีของกองทุนรวม 

ผูจ้ดัจําหน่าย หมายถงึ บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกจิหลักทรัพย์ประเภทจัดจาํหน่ายหลักทรัพย์ที่บริษัท

จัดการแต่งตั้งให้เป็นผู้ทาํหน้าที่ขายหน่วยลงทุน  

สํานกังานบริการ หมายถงึ สาํนักงานบริการด้านธุรกจิจัดการลงทุนของบริษัทจัดการ  

หน่วยลงทุน หมายถงึ หน่วยลงทุนของกองทุนเปิดตะวันออกหน่ึง 

ผูถ้อืหน่วยลงทุน หมายถงึ ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดตะวันออกหน่ึง 

วนัทําการซ้ือขาย หมายถงึ วันทาํการของธนาคารพาณชิย์ไทย  

มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถงึ มูลค่าทรัพย์สนิสทุธ ิหารด้วยจาํนวนหน่วยลงทุนที่จาํหน่ายได้แล้วทั้งหมดเม่ือสิ้นวันทาํการที่คาํนวณ  

ราคาขายหน่วยลงทุน หมายถงึ มูลค่าหน่วยลงทุน ณ สิ้นวันทาํการซ้ือขายน้ันบวกด้วยค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

ราคารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน หมายถงึ มูลค่าหน่วยลงทุน ณ สิ้นวันทาํการซ้ือขายน้ันหักด้วยค่าธรรมเนียมการรับซ้ือหน่วยลงทุน 

(ถ้ามี) 

คณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถงึ คณะกรรมการกาํกบัหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  

สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานกังาน หมายถงึ สาํนักงานคณะกรรมการกาํกบัหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์  

ตลาดหลกัทรพัยฯ์ หมายถงึ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  

สมาคม หมายถึง สมาคมบริษัทจัดการลงทุน  

บริษทัจดทะเบียน หมายถงึ บริษัทที่มีหลักทรัพย์ที่ได้รับการจดทะเบียนหรือได้รับการอนุญาตให้ทาํการซ้ือขายได้ในตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

กลุ่มกิจการ หมายถงึ บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีที่สภาวิชาชีพบัญชีกาํหนดเกี่ยวกบัการจัดทาํงบการเงิน 

 

  



กองทุนเปิดตะวนัออกหนึง่กองทุนเปิดตะวนัออกหนึง่  22  

11..  ชือ่ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม ชือ่ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม : :   

1.1.  ช่ือโครงการจัดการ (ไทย) :   กองทุนเปิดตะวันออกหน่ึง  

1.2.  ช่ือโครงการจัดการ (องักฤษ) :   Dynamic Eastern One Open-end Fund  

1.3.  ช่ือย่อ :   DE-1  

1.4.  ประเภทโครงการ :   กองทุนเปิด 

1.5.  ประเภทการขาย :   ขายหลายคร้ัง  

1.6.  การกาํหนดอายุโครงการ :   ไม่กาํหนด 

1.7.  อายุโครงการ :  -  ปี -  เดือน -  วัน  

1.8.  อายุโครงการถงึวันที่ (กรณีกาํหนดอายุเป็นช่วงเวลา) : -  

1.9.  เง่ือนไข (อายุโครงการ) :   

1.10.  ลักษณะโครงการ :   กองทุนเพ่ือผู้ลงทุนทั่วไป  

22..  จาํนวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มลูค่าทีต่ราไว ้จาํนวน ประเภท ราคาของหน่วยจาํนวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มลูค่าทีต่ราไว ้จาํนวน ประเภท ราคาของหน่วย

ลงทุนทีเ่สนอขาย ลงทุนทีเ่สนอขาย : :   

2.1.  จาํนวนเงินทุนของโครงการ :  1,000,000,000 บาท  

2.2.  เง่ือนไข (จาํนวนเงินทุนของโครงการ) :   

2.3.  มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย :  10 บาท  

2.4.  จาํนวนหน่วยลงทุน :  100,000,000 หน่วย  

2.5.  ราคาของหน่วยลงทุนที่เสนอขายคร้ังแรก :  10 บาท 

2.6.  มูลค่าขั้นตํ่าของการสั่งซ้ือคร้ังแรก :  10,000 บาท  

2.7.  มูลค่าขั้นตํ่าของการสั่งซ้ือคร้ังถัดไป :  1,000 บาท  

2.8.  มูลค่าขั้นตํ่าของการสั่งขายคืน :  ไม่กาํหนด 

2.9.  จาํนวนหน่วยลงทุนขั้นตํ่าของการสั่งขายคืน :  ไม่กาํหนด 

2.10.  มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นตํ่า :  ไม่กาํหนด 

2.11.  จาํนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นตํ่า :  ไม่กาํหนด 

2.12.  รายละเอยีดเพ่ิมเติม :  ไม่มี 
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33..  วตัถุประสงคข์องโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการวตัถุประสงคข์องโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการ

ลงทุน ลกัษณะพเิศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ ประเภทและลงทุน ลกัษณะพเิศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ ประเภทและ

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพยห์รือทรัพยส์ินอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวธีิอ่ืนทีจ่ะลงทุน อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพยห์รือทรัพยส์ินอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวธีิอ่ืนทีจ่ะลงทุน : :   

3.1.  วัตถุประสงค์ของโครงการ :  

เพ่ือระดมเงินลงทุนจากประชาชนทั่วไปและนิติบุคคลทั่วไป โดยนาํเงินลงทุนที่ระดมได้ส่วนใหญ่ไปลงทุนในหลักทรัพย์

ประเภทหุ้นทุนที่มีปัจจัยพ้ืนฐานดี มีแนวโน้มการเจริญเติบโตสงูทั้งในและนอกตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมทั้งลงทุนบางส่วน

ในตราสารทางการเงินที่มีผลตอบแทนสงู ตลอดจนกระจายความเสี่ยงในการลงทุนให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม โดยบริษัท

มีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลตามที่กาํหนดไว้ในหัวข้อ 14 “นโยบายการจ่ายเงินปันผล" และข้อ 14.3 "การกาํหนดเวลา

และวิธกีารจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน”  

3.2.  ชนิดกองทุนรวม :   ลงทุนโดยตรง  

3.3.  ประเภทกองทุนรวม :   ทั่วไป  

3.4.  นโยบายการลงทุน :   ตราสารแห่งทุน  

3.5.  นโยบายการกู้ยืม (ถ้ามี) :   

3.6.  การลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า (Derivatives) :   ไม่ลงทุน  

3.7.  การลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :   ไม่ลงทุน  

3.8.  ลักษณะพิเศษ :  ไม่มี 

3.9.  รายละเอยีดเกี่ยวกบันโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ :  

เน้นการลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทหุ้นทุนของกจิการที่มีปัจจัยพ้ืนฐานที่ดี และมีแนวโน้มการเจริญเติบโตสงูในระยะ

ปานกลางถงึระยะยาว โดยมีอตัราส่วนการลงทุนโดยเฉล่ียในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่า ทรัพย์สนิสทุธิ

ของกองทุนรวมในหลักทรัพย์ประเภทตราสารแห่งทุนตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสาํนักงานประกาศกาํหนด 

สาํหรับเงินส่วนที่เหลือจะลงทุนในตราสารแห่งหน้ี เงินฝากธนาคาร ตราสารกึ่งหน้ีกึ่งทุน ใบสาํคัญแสดงสทิธอินุพันธ ์

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธอีื่นที่คระกรรมการ ก.ล.ต. หรือสาํนักงานประกาศกาํหนด  

3.10.  การลงทุนในต่างประเทศ :  ไม่มีการลงทุนในต่างประเทศ  

3.11.  รายละเอยีดการลงทุนในต่างประเทศ : ไม่มี 

3.12.  ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธอีื่นที่จะลงทุน :  

3.12.1  ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธอีื่นที่จะลงทุนในประเทศ 

บริษัทจัดการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สนิอื่น หรือหาดอกผลโดยวิธอีื่นอย่างใดอย่าง

หน่ึงหรือหลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนด

ดังต่อไปน้ี เว้นแต่ในกรณทีี่คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเหน็ชอบหรือมีประกาศ

แก้ไขหรือเพ่ิมเติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิหรือการหาดอกผลโดยวิธอีื่น  

3.12.1.1  ตราสารแห่งทุนในประเทศ ได้แก่ ตราสาร หรือสญัญา ที่เสนอขายในประเทศ หรือมีผู้ออกหรือคู่สญัญาเป็นนิติ

บุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ดังต่อไปน้ี  

(1)  หุ้น 
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(2)  หน่วยลงทุนหรือใบสาํคัญแสดงสทิธทิี่จะซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารแห่งทุน หรือของกองทุน

รวมอื่นที่มีนโยบายการลงทุนในตราสารแห่งทุน เช่น กองทุนรวมผสม เป็นต้น 

(3)  ใบสาํคัญแสดงสทิธทิี่จะซ้ือหุ้น หรือใบแสดงสทิธใินการซ้ือหุ้นเพ่ิมทุนที่โอนสทิธไิด้ โดยต้องเป็นไปตาม

หลักเกณฑด์ังต่อไปน้ี 

(ก)  การลงทุนในตราสารดังกล่าวต้องเป็นการเพ่ิมประสทิธภิาพการบริหารการลงทุน (efficient 

portfolio management)  

(ข)  บริษัทจัดการต้องดาํเนินการให้มีการกนัหรือแยกทรัพย์สนิของกองทุนที่มีคุณภาพซ่ึงมีสภาพ

คล่องในจาํนวนที่เพียงพอต่อมูลค่าการใช้สทิธติามตราสารดังกล่าว (fully covered) ไว้

ตลอดเวลาที่ได้ลงทุนหรือมีไว้ซ่ึงตราสารน้ัน ทั้งน้ี ตามหลักเกณฑท์ี่สาํนักงานกาํหนด 

(4)  ใบแสดงสทิธใินผลประโยชน์ที่เกดิจากหลักทรัพย์อ้างองิไทย ที่มีหลักทรัพย์อ้างองิเป็นหุ้นหรือใบสาํคัญ

แสดงสทิธทิี่จะซ้ือหุ้น 

(5)  ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์โดยหลักทรัพย์ที่ให้ยืมเป็นหลักทรัพย์ ตาม (1)(2)(3) หรือ (4) ทั้งน้ี          

ตามหลักเกณฑท์ี่สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด 

3.12.1.2  ตราสารแห่งหน้ีในประเทศ ได้แก่  

(1)  ตราสารแห่งหน้ีที่มีลักษณะคล้ายเงินฝาก ได้แก่  

(1.1)  ตัว๋แลกเงิน ตัว๋สญัญาใช้เงิน บัตรเงินฝาก หรือหุ้นกู้ระยะสั้น ที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้ง

ขึ้น ธนาคารพาณชิย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือ

ผู้คํา้ประกนั 

(1.2)  ตัว๋แลกเงินหรือตัว๋สญัญาใช้เงินที่บริษัทหลักทรัพย์ที่ประกอบธุรกจิประเภทการให้สนิเช่ือเพ่ือ

ธุรกจิหลักทรัพย์ เป็นผู้ออก ซ่ึงกาํหนดวันใช้เงินตามตัว๋ไม่เกนิ 270 วันนับแต่วันออกตัว๋ และ

เป็นตัว๋เม่ือทวงถามหรือเม่ือได้เหน็ 

(1.3)  ตัว๋แลกเงินหรือตัว๋สญัญาใช้เงิน อายุไม่เกนิ 90 วันนับแต่วันที่ออก ซ่ึงมีอนัดับความน่าเช่ือถอื

ดังต่อไปน้ี 

(ก)  อนัดับความน่าเช่ือถอืของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอนัดับแรก ทั้งน้ี                

ในกรณีที่เป็นอนัดับความน่าเช่ือถือของผู้ออกตราสาร ต้องเป็นอนัดับความน่าเช่ือถอืที่

ได้มาจากการจัดอนัดับความน่าเช่ือถอืระยะสั้น (short-term rating) ด้วย หรือ 

(ข)  อนัดับความน่าเช่ือถอืของผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้คํา้ประกนั อยู่ใน

อนัดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) ทั้งน้ี โดยการจัดอนัดับความน่าเช่ือถือ

ของสถาบันจัดอนัดับความน่าเช่ือถือภายใต้ช่ือ Standard & Poor หรือ Moody’s หรือ 

Fitch หรือสถาบันอื่นที่สาํนักงานกาํหนดเพ่ิมเติม 

(2)  ตราสารแห่งหน้ีทั่วไป ได้แก่ 

(2.1)  ตราสารภาครัฐไทย อนัได้แก่  

(ก)  ตัว๋เงินคลัง 

(ข)  พันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย 
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(ค)  พันธบัตร ตัว๋แลกเงิน ตัว๋สญัญาใช้เงิน หุ้นกู้ หรือใบสาํคัญแสดงสทิธทิี่จะซ้ือหุ้นกู้ ที่

กระทรวงการคลังหรือกองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน เป็นผู้ออก 

ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล หรือผู้คํา้ประกนั 

(2.2)  ตราสารภาครัฐต่างประเทศ อนัได้แก่ ตราสารที่มีรูปแบบทาํนองเดียวกบัตราสารภาครัฐไทยที่

รัฐบาลต่างประเทศ องค์การหรือหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศ รัฐวิสาหกจิตามกฎหมาย

ต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศ เป็นผู้ออก หรือผู้คํา้ประกนั ทั้งน้ี ตราสารดังกล่าว

ต้องมีลักษณะตามเง่ือนไขท้ายข้อ 3.12.1.2 ด้วย 

(2.3)  ตราสารที่เปล่ียนมือได้ ซ่ึงหมายถงึ พันธบัตร ตัว๋แลกเงิน ตัว๋สญัญาใช้เงิน หรือหุ้นกู้ที่ไม่รวมถงึ

หุ้นกู้แปลงสภาพและหุ้นกู้อนุพันธ ์ ที่สาํนักงานอนุญาตให้เสนอขายในลักษณะทั่วไปหรือใน

ลักษณะจาํกดั หรือที่ออกภายใต้ข้อผูกพันที่กาํหนดและอนุญาตโดยกระทรวงการคลัง หรือที่            

นิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น เป็นผู้ออก หรือที่เป็นหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ซ่ึงผู้ออก

หลักทรัพย์ได้เสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่น้ันทั้งหมดต่อผู้ถือหุ้นโดยได้รับชาํระราคาเตม็           

มูลค่าที่เสนอขายจากผู้ถอืหุ้น ทั้งน้ี ตราสารที่เปล่ียนมือได้ต้องมีลักษณะตามเง่ือนไขท้ายข้อ 

3.12.1.2 ด้วย  

(2.4)  ใบแสดงสทิธใินผลประโยชน์ที่เกดิจากหลักทรัพย์อ้างองิไทยที่มีหลักทรัพย์อ้างองิเป็นพันธบัตร 

หรือหุ้นกู้ที่ไม่ใช่หุ้นกู้อนุพันธ ์ 

(2.5)  ตัว๋แลกเงิน ตัว๋สญัญาใช้เงิน หุ้นกู้ หรือใบสาํคัญแสดงสทิธทิี่จะซ้ือหุ้นกู้ที่เสนอขายใน

ต่างประเทศโดยมีผู้ออกเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ทั้งน้ี หุ้นกู้ดังกล่าวไม่รวมถงึ

หุ้นกู้แปลงสภาพและหุ้นกู้อนุพันธ ์ 

(2.6)  หน่วยลงทุนหรือใบสาํคัญแสดงสทิธทิี่จะซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารแห่งหน้ี หรือของ

กองทุนรวมอื่นที่มีนโยบายการลงทุนเฉพาะเงินฝาก ตราสารแห่งหน้ี หรือการหาดอกผลโดยวิธี

อื่นที่สาํนักงานกาํหนดหรือให้ความเหน็ชอบ เช่น กองทุนรวมตลาดเงิน เป็นต้น 

(2.7)  ธุรกรรมการซ้ือโดยมีสญัญาขายคืน ทั้งน้ี บริษัทจัดการต้องปฏบัิติให้เป็นไปตามหลักเกณฑท์ี่

สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด 

(2.8)  ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์โดยหลักทรัพย์ที่ให้ยืมเป็นตราสารแห่งหน้ีตาม (1.1) (1.2) 

(1.3) (2.1) (2.2) (2.3) (2.4) หรือ (2.6) ทั้งน้ี บริษัทจัดการต้องปฏบัิติให้เป็นไปตาม

หลักเกณฑท์ี่สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด 

ในกรณีที่ตราสารแห่งหน้ี ตามข้อ 3.12.1.2 เป็นตัว๋แลกเงินหรือตัว๋สญัญาใช้เงินที่มีการจ่ายผลตอบแทน 

ผลตอบแทนน้ันต้องอยู่ในรูปอตัราดอกเบ้ียคงที่หรืออตัราดอกเบ้ียลอยตัวเท่าน้ัน  

การรับรอง รับอาวัล สลักหลัง หรือคํา้ประกนัของบุคคลที่กาํหนดไว้ในข้อ 3.12.1.2 ต้องเป็นการรับรองตลอดไป 

รับอาวัลทั้งจาํนวน สลักหลังโอนประเภทมีสทิธไิล่เบ้ียโดยไม่มีข้อกาํหนดลบล้างหรือจาํกดัความรับผดิของผู้สลักหลัง 

หรือคํา้ประกนัต้นเงินและดอกเบ้ียเตม็จาํนวนแบบไม่มีเง่ือนไข  

เง่ือนไข : ตราสารภาครัฐต่างประเทศ ตามข้อ (2.2) และตราสารที่เปล่ียนมือได้ ตามข้อ (2.3) ต้องมีลักษณะ

ดังต่อไปน้ี 

(1)  เป็นตราสารขึ้นทะเบียนในสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย  

(2)  มีราคาที่เหมาะสมตามที่สมาคมตลาดตราสารหน้ีไทยกาํหนด หรือมีผู้แสดงตนต่อบุคคลทั่วไปว่าพร้อมจะ

เสนอราคาซ้ือและรับซ้ือตราสารน้ัน ในราคาดังกล่าว (bid price แบบ firm quote) ตามจาํนวนและวิธกีาร

ที่สมาคมตลาดตราสารหน้ีไทยกาํหนดอยู่เสมอ โดยได้ส่งสาํเนาราคาแก่สมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย

ตลอดอายุของตราสารน้ัน และ 
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(3)  เป็นตราสารที่เป็นไปตามหลักเกณฑด์ังต่อไปน้ี  

(ก)  ในกรณีที่เป็นตราสารภาครัฐต่างประเทศ ตราสารดังกล่าวต้องเป็นตราสารที่มีอนัดับความ

น่าเช่ือถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอนัดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) 

เว้นแต่ผู้ออกตราสารดังกล่าวเป็นรัฐวิสาหกจิตามกฎหมายต่างประเทศ ตราสารน้ันต้องมีอนัดับ

ความน่าเช่ือถือของตราสารอยู่ในอนัดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) เท่าน้ัน 

(ข)  ในกรณีที่ผู้ออกตราสารเป็นนิติบุคคลต่างประเทศ ตราสารน้ันต้องมีอนัดับความน่าเช่ือถือของ

ตราสารอยู่ในอนัดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)  

(ค)  ในกรณีที่กองทุนลงทุนในตราสารอื่นนอกเหนือจาก (ก) และ (ข) ในการเสนอขายคร้ังแรก หาก

ตราสารดังกล่าวไม่มีอนัดับความน่าเช่ือถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอนัดับที่

สามารถลงทุนได้ (investment grade) ตราสารน้ันต้องมีบริษัทจัดการไม่ตํ่ากว่าสามรายเป็นผู้ซ้ือ

ตราสารดังกล่าวเพ่ือเป็นทรัพย์สนิของกองทุนภายใต้การจัดการ 

3.12.1.3  ตราสารกึ่งหน้ีกึ่งทุน ได้แก่  

(1)  หุ้นกู้แปลงสภาพที่เสนอขายในประเทศซ่ึงต้องมีลักษณะตามเง่ือนไขในท้ายข้อ 3.12.1.2 (1) และ (2) 

ทั้งน้ี ในกรณีที่กองทุนลงทุนในหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวในการเสนอขายคร้ังแรก หุ้นกู้แปลงสภาพน้ันต้อง

เป็นหุ้นกู้แปลงสภาพที่มีอนัดับความน่าเช่ือถอือยู่ในอนัดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือ

เป็นหุ้นกู้แปลงสภาพที่มีบริษัทจัดการไม่ตํ่ากว่าสามรายเป็นผู้ซ้ือตราสารดังกล่าวเพ่ือเป็นทรัพย์สนิของ

กองทุนภายใต้การจัดการ  

ในกรณีที่หุ้นกู้แปลงสภาพตามวรรคหน่ึงมีการคํา้ประกนั การคํา้ประกนัดังกล่าวต้องเป็นการคํา้ประกนัต้น

เงินและดอกเบ้ียเตม็จาํนวนแบบไม่มีเง่ือนไข 

(2)  หุ้นกู้แปลงสภาพที่เสนอขายในต่างประเทศโดยมีผู้ออกเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย  

3.12.1.4  หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย์ และ/หรือ หน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์ 

3.12.1.5  เงินฝากในสถาบันการเงินตามกฎหมายไทย  

3.12.1.6  ใบสาํคัญแสดงสทิธอินุพันธ ์ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑข้์อ 3.12.1.1 (3) 

3.12.1.7  สญัญาซ้ือขายล่วงหน้า 

(1)  สญัญาซ้ือขายล่วงหน้าต้องไม่ทาํให้วัตถุประสงค์ หรือนโยบายการลงทุนของกองทุนเบ่ียงเบน  

(2)  สญัญาซ้ือขายล่วงหน้าต้องไม่มีลักษณะเป็นการเคล่ือนย้ายความเสี่ยงด้านเครดิต หรือเป็นการเคล่ือนย้าย

ผลตอบแทนหรือผลประโยชน์ในเชิงการเงินหรือเศรษฐกจิ (credit derivative) 

(3)  การเข้าเป็นคู่สญัญาในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าเพ่ือต้องเป็นการเพ่ิมประสทิธภิาพการบริหารการลงทุน 

(efficient portfolio management) 

(4)  สญัญาซ้ือขายล่วงหน้าที่กองทุนจะเข้าเป็นคู่สญัญาได้ต้องมีสนิค้าหรือตัวแปรอย่างใดอย่างหน่ึง หรือหลาย

อย่างดังต่อไปน้ี 

-  หลักทรัพย์หรือดัชนีกลุ่มหลักทรัพย์ 

-  อตัราดอกเบ้ีย อตัราแลกเปล่ียนเงิน ทั้งน้ี ในกรณีที่เป็นสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าที่มีตัวแปรเป็นอตัรา

แลกเปล่ียนเงิน กองทุนจะเข้าเป็นคู่สญัญาในกรณีดังกล่าวได้เฉพาะเพ่ือการลดความเสี่ยง 

(hedging) เท่าน้ัน 

-  อนัดับความน่าเช่ือถอืหรือเหตุการณ์ที่มีผลต่อการชาํระหน้ีของตราสารแห่งหน้ี 
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-  ทองคาํ นํา้มันดิบ หรือดัชนีกลุ่มสนิค้าโภคภัณฑ ์(commodity index) ซ่ึงได้ระบุการเข้าเป็นคู่สญัญา

ในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าที่มีสนิค้าหรือตัวแปรไว้อย่างชัดเจนในโครงการจัดการกองทุนรวมแล้ว  

-  สนิค้าหรือตัวแปรอื่นใดที่สาํนักงานกาํหนด 

(5)  นอกจากน้ี กองทุนต้องปฏบัิติตามเง่ือนไขเกี่ยวกบัการลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าตามหลักเกณฑอ์ื่น 

ๆ ที่สาํนักงานกาํหนด 

3.12.1.8  ตราสารที่มีลักษณะของสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าแฝง ที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหน่ึงดังต่อไปน้ี  

(1)  หุ้นกู้อนุพันธท์ี่มีลักษณะตามที่กาํหนดไว้ตามเง่ือนไขท้ายข้อ 3.12.1.2 โดยอนุโลม 

(2)  ตราสารที่ออกโดยสถาบันการเงินตามกฎหมายไทย หรือสถาบันการเงินต่างประเทศที่มีอนัดับความ

น่าเช่ือถืออยู่ในอนัดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) ที่มีลักษณะดังต่อไปน้ี 

(ก)  ตราสารดังกล่าวจัดทาํขึ้นในรูปแบบตราสารแห่งหน้ี ตามข้อ 3.12.1.2 (1.1) (1.2) (1.3) 

(2.1) (2.2) (2.3) หรือ (2.4)  

(ข)  ตราสารดังกล่าวต้องอ้างองิกบัราคาหุ้น ราคาเฉล่ียของกลุ่มหุ้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทยหรือตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ ตราสารแห่งหน้ีในประเทศ ตามประกาศ 

สน. 28/2549 ข้อ 11(1) หรือ ตราสารหน้ีต่างประเทศ ตามประกาศ สน. 28/2549               

ข้อ 11(2) ดัชนีกลุ่มหลักทรัพย์ ดัชนีกลุ่มสนิค้าโภคภัณฑ ์หรืออตัราดอกเบ้ีย ทั้งน้ี ในกรณขีอง

ดัชนีต้องมีลักษณะตามที่กาํหนดใน ประกาศ สน. 28/2549 ข้อ 35(2)(3) และ (4) ด้วย  

(ค)  ตราสารดังกล่าวมีข้อกาํหนดให้ผู้ออกชาํระคืนเงินต้นเตม็จาํนวนให้แก่กองทุนเม่ือครบอายุตรา

สาร เว้นแต่เป็นตราสารที่ไม่ชาํระคืนเงินต้นเตม็จาํนวนเม่ือครบอายุตราสารซ่ึงสาํนักงานให้ความ

เหน็ชอบแล้ว และบริษัทได้จัดให้มีข้อตกลงกบัคู่สญัญาอกีฝ่ายหน่ึงตามที่กาํหนดในประกาศ 

สน. 28/2549 ข้อ 41 (1) และ 

(ง)  ในกรณีที่เป็นตราสารที่ให้สทิธแิก่ผู้ออกตราสารในการที่จะชาํระหน้ีตามตราสารก่อนครบอายุ

ตราสาร (callable) บริษัทจัดการได้เปิดเผยความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องแก่ผู้ลงทุนก่อนทาํการลงทุน 

ทั้งน้ี การลงทุนในหรือมีไว้ซ่ึงตราสารดังกล่าวต้องไม่ทาํให้การจัดการกองทุนเบ่ียงเบนไปจากวัตถุประสงค์หรือ

นโยบายการลงทุนของกองทุนน้ัน และต้องไม่ทาํให้กองทุนขาดทุนเป็นมูลค่าสงูกว่ามูลค่าการลงทุน 

ในกรณีที่การลงทุนหรือมีไว้ซ่ึงตราสารดังกล่าวจะมีผลทาํให้กองทุนต้องรับมอบทรัพย์สนิ ทรัพย์สนิดังกล่าวต้องเป็น

ประเภทที่กองทุนสามารถลงทุนในหรือมีไว้ได้  

การลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าแฝงที่นอกเหนือจากกรณใีนข้อ 3.12.1.8 น้ี ต้องได้รับ

ความเหน็ชอบจากสาํนักงาน ก.ล.ต. เป็นรายกรณ ี โดยตราสารดังกล่าวต้องมีการจ่ายผลตอบแทนโดยอ้างองิกบั

สนิค้าหรือตัวแปรที่กาํหนดไว้ในประกาศ สน. 28/2549 ข้อ 34 

3.12.1.9  หน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐาน ที่เสนอขายต่อผู้ลงทุนเป็นการทั่วไป หรือที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

3.12.1.10  ทรัพย์สนิอื่นที่มีลักษณะทาํนองเดียวกบั 3.12.1.1 – 3.12.1.9 โดยได้รับความเหน็ชอบจากสาํนักงาน 
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3.13.  อตัราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิอื่น เพ่ือเป็นทรัพย์สนิของกองทุนรวม :  

3.13.1.  อตัราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิอื่นในประเทศ :  

บริษัทจัดการจะลงทุนหรือมีไว้ซ่ึงหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สนิอื่น หรือหาดอกผลโดยวิธอีื่นเพ่ือเป็นทรัพย์สนิของ

กองทุนรวม ตามที่สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด

ดังต่อไปน้ี ในกรณทีี่สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศแก้ไขเปล่ียนแปลงอตัราส่วนการลงทุน บริษัทจัดการ

จะลงทุนให้เป็นไปตามประกาศที่แก้ไขด้วย 

3.13.1.1  บริษัทจัดการอาจลงทุนในหรือมีไว้ซ่ึงทรัพย์สนิดังต่อไปน้ี เพ่ือเป็นทรัพย์สนิของกองทุนรวม โดยไม่จาํกดัอตัราส่วน 

(1)  ตราสารภาครัฐไทย 

(2)  ตราสารภาครัฐต่างประเทศ ตามข้อ 3.12.2.2 (2.2) ที่มีอนัดับความน่าเช่ือถืออยู่ในสองอนัดับแรก  

ในกรณขีองกองทุนรวมเปิด มูลค่าของตราสารภาครัฐต่างประเทศ ตามข้อ (2) เม่ือรวมกนัแล้วต้องไม่เกนิร้อยละ 

20 ของมูลค่าตราสารน้ันในแต่ละรุ่น เว้นแต่เป็นกองทุนรวมเปิดที่มีการขายและรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามคาํสั่ง

ล่วงหน้าซ่ึงระบุเวลาแน่นอน (auto redemption) 

3.13.1.2  บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซ่ึงตราสารภาครัฐต่างประเทศที่นอกเหนือจากข้อ 3.13.1.1 (2) เพ่ือเป็นทรัพย์สนิ

ของกองทุนได้ โดยมีมูลค่ารวมกนัทั้งสิ้นเม่ือคาํนวณเฉพาะผู้ออกหรือผู้เป็นคู่สญัญารายน้ัน ไม่เกนิร้อยละ 35 ของ

มูลค่าทรัพย์สนิสทุธขิองกองทุน  

การคาํนวณอตัราส่วนตามวรรคหน่ึง ให้นับตราสารตามวรรคหน่ึงและทรัพย์สนิทุกประเภทที่ผู้ออกหรือผู้เป็น

คู่สญัญารายดังกล่าว เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้คํา้ประกนั หรือคู่สญัญา ซ่ึงกองทุนได้ลงทุนหรือมี

ไว้ซ่ึงทรัพย์สนิเหล่าน้ัน รวมในอตัราส่วนการลงทุนดังกล่าวด้วย  

ในกรณขีองกองทุนรวมเปิด มูลค่าของตราสารภาครัฐต่างประเทศตามวรรคหน่ึง ต้องไม่เกนิร้อยละ 20 ของมูลค่า

ตราสารน้ันในแต่ละรุ่น เว้นแต่เป็นกองทุนรวมเปิดที่มีการขายและรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามคาํสั่งล่วงหน้าซ่ึงระบุ

เวลาแน่นอน (auto redemption) 

3.13.1.3  บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซ่ึงตราสารดังต่อไปน้ี ที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณชิย์ หรือ

บริษัทเงินทุนรายใด เป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้คํา้ประกนั หรือคู่สญัญา เพ่ือเป็น

ทรัพย์สนิของกองทุนได้ โดยมีมูลค่ารวมกนัทั้งสิ้นเม่ือคาํนวณเฉพาะผู้ออก ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง 

ผู้คํา้ประกนั หรือคู่สญัญารายน้ัน ไม่เกนิร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สนิสทุธขิองกองทุน  

(1)  ตราสารแห่งหน้ีในประเทศ 

(2)  ตราสารกึ่งหน้ีกึ่งทุน 

(3)  เงินฝากในสถาบันการเงินตามกฎหมายไทย หรือตราสารที่เทยีบเท่าเงินสด 

การคาํนวณอตัราส่วนตามวรรคหน่ึง ให้นับตราสารตามวรรคหน่ึงและทรัพย์สนิ ตามข้อ 3.13.1.4 (1)(2) หรือ 

(5) และ ข้อ 3.13.1.5 (1) ที่ธนาคารหรือบริษัทเงินทุนดังกล่าว เป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลัก

หลัง ผู้คํา้ประกนั หรือคู่สญัญา ซ่ึงกองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้รวมในอตัราส่วนดังกล่าว โดยในกรณขีองธนาคาร

พาณชิย์ หากธนาคารพาณชิย์น้ันเป็นสาขาของธนาคารต่างประเทศ ให้นับทรัพย์สนิที่ธนาคารต่างประเทศดังกล่าว 

เป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้คํา้ประกนั หรือคู่สญัญา ซ่ึงกองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้รวมใน

อตัราส่วนการลงทุนดังกล่าวด้วย ทั้งน้ี ไม่ว่าในกรณใีด มิให้คาํนวณเงินฝากในบัญชีเงินฝากเพ่ือการดาํเนินงานของ

กองทุนเข้าในอตัราส่วนดังกล่าว  
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3.13.1.4  บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซ่ึงทรัพย์สนิดังต่อไปน้ี ที่บุคคลใด เป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล               

ผู้สลักหลัง ผู้คํา้ประกนั หรือคู่สญัญา เพ่ือเป็นทรัพย์สนิของกองทุนได้ โดยมีมูลค่ารวมกนัทั้งสิ้นเม่ือคาํนวณเฉพาะ          

ผู้ออก ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้คํา้ประกนั หรือคู่สญัญารายน้ัน ไม่เกนิร้อยละ 15 ของมูลค่า

ทรัพย์สนิสทุธขิองกองทุน  

(1)  ตราสารแห่งทุนในประเทศ ที่บริษัทจดทะเบียน เป็นผู้ออกหรือคู่สญัญา ทั้งน้ี ไม่รวมถงึตราสารแห่งทุน

ของ บริษัทจดทะเบียนที่อยู่ระหว่างดาํเนินการให้เหตุแห่งการเพิกถอนหมดไป 

(2)  หุ้นที่คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์สั่งรับเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ซ่ึงผู้ออกหุ้นดังกล่าวอยู่ระหว่างการดาํเนินการกระจายการถือหุ้นรายย่อย ตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทยว่าด้วยการรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสทิธเิป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน 

(3)  ตราสารแห่งหน้ีในประเทศ ตามข้อ 3.12.1.2 ทั้งน้ี เฉพาะที่มีอนัดับความน่าเช่ือถืออยู่ในอนัดับที่สามารถ

ลงทุนได้ (investment grade)  

(4)  ตราสารกึ่งหน้ีกึ่งทุน ตามข้อ 3.12.1.3 ทั้งน้ี เฉพาะที่มีอนัดับความน่าเช่ือถืออยู่ในอนัดับที่สามารถลงทุน

ได้ (investment grade)  

(5)  ใบสาํคัญแสดงสทิธอินุพันธ ์ ที่อนัดับความน่าเช่ือถอืของผู้ออกตราสารอยู่ในอนัดับที่สามารถลงทุนได้ 

(investment grade) 

(6)  หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย์ และ/หรือ หน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพ่ือการลงทุนใน

อสงัหาริมทรัพย์  

(7)  หน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐาน ที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย หรือที่คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์จะสั่งรับเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทยและอยู่ระหว่างการดาํเนินการกระจายการถือหน่วยลงทุน ตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทยว่าด้วยการรับและเพิกถอนหน่วยลงทุนและการเปิดเผยสารสนเทศของกองทุนรวม

โครงสร้างพ้ืนฐาน  

ตราสารแห่งทุน ตาม (1) และตราสารแห่งหน้ี ตาม (3) มิให้หมายความรวมถงึหน่วยลงทุนของกองทุนรวม           

ที่ถูกจัดให้เป็นตราสารแห่งทุน ตามข้อ 3.12.1.1 (2) หรือตราสารแห่งหน้ี ตามข้อ 3.12.1.2 (2.7) 

การคาํนวณอตัราส่วนตามวรรคหน่ึง ให้นับทรัพย์สนิตามวรรคหน่ึงและทรัพย์สนิ ตามข้อ 3.13.1.5 (1) ที่บุคคล

ดังกล่าว เป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้คํา้ประกนั หรือคู่สญัญา ซ่ึงกองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้

รวมในอตัราส่วนดังกล่าวด้วย  

ในกรณีที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้ซ่ึงหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐาน ตามวรรคหน่ึง (7) ที่มีลักษณะ

ดังต่อไปน้ี ให้นับมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐานดังกล่าว รวมในอตัราส่วนของบุคคลตามวรรค

หน่ึงที่เป็นเข้าของกจิการโครงสร้างพ้ืนฐาน  

(1)  ผลประโยชน์ที่กองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐาน จะได้รับขึ้นอยู่กบัความสามารถในการบริหารกจิการ

โครงสร้างพ้ืนฐานโดยเจ้าของกจิการโครงสร้างพ้ืนฐานหรือบริษัทใหญ่หรือบริษัทย่อยของบุคคลดังกล่าว  

(2)  หน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจาํนวนหน่วยที่จาํหน่ายได้แล้ว

ทั้งหมดของกองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐานถูกถือโดยเจ้าของกจิการโครงสร้างพ้ืนฐาน หรือบริษัทใหญ่หรือ

บริษัทย่อยของบุคคลดังกล่าว  

การพิจารณาบริษัทใหญ่และบริษัทย่อย ตามวรรคสี่ ให้พิจารณาตามมาตรฐานการบัญชีที่สภาวิชาชีพบัญชีกาํหนด

เกี่ยวกบัการจัดทาํงบการเงินรวม  
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3.13.1.5  บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซ่ึงทรัพย์สนิอื่นนอกเหนือจากกรณทีี่กาํหนดไว้ในข้อ 3.13.1.2 ข้อ 3.13.1.3 และ

ข้อ 3.13.1.4 เพ่ือเป็นทรัพย์สนิของกองทุนรวมตามอตัราส่วนดังต่อไปน้ี 

(1)  การลงทุนหรือมีไว้ซ่ึงทรัพย์สนิดังกล่าวซ่ึงบุคคลใด เป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง          

ผู้คํา้ประกนั หรือคู่สญัญา ต้องมีมูลค่ารวมกนัทั้งสิ้นเม่ือคาํนวณเฉพาะผู้ออก ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล 

ผู้สลักหลัง ผู้คํา้ประกนั หรือคู่สญัญารายน้ัน ไม่เกนิร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สนิสทุธขิองกองทุน  

(2)  การลงทุนในหรือมีไว้ซ่ึงทรัพย์สนิ ตาม (1) เม่ือคาํนวณรวมทุกบุคคลที่ เป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรอง             

ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้คํา้ประกนั หรือคู่สญัญาแล้ว ต้องมีมูลค่ารวมกนัทั้งสิ้นไม่เกนิร้อยละ 15 ของ

มูลค่าทรัพย์สนิสทุธขิองกองทุน  

3.13.1.6  บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซ่ึงทรัพย์สนิที่กลุ่มกจิการใด เป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง           

ผู้คํา้ประกนั หรือคู่สญัญา เพ่ือเป็นทรัพย์สนิของกองทุนได้ โดยมีมูลค่ารวมกนัทั้งสิ้นของกลุ่มกจิการน้ัน ไม่เกนิ

อตัราอย่างใดอย่างหน่ึงต่อไปน้ี แล้วแต่อตัราใดจะสงูกว่า 

(1)  ร้อยละ 30 ของมูลค่าทรัพย์สนิของกองทุน 

(2)  อตัราที่คาํนวณได้จากนํา้หนักของกลุ่มกจิการดังกล่าวในตัวช้ีวัด (Benchmark) ของกองทุนน้ันรวมกบั        

ร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สนิของกองทุนน้ัน ทั้งน้ี ตัวช้ีวัดดังกล่าวต้องเป็นดัชนีหรือองค์ประกอบของ

ดัชนีที่มีการเผยแพร่อย่างกว้างขวางและสอดคล้องกบันโยบายการลงทุนของกองทุนน้ัน 

3.13.1.7  การลงทุนหรือมีไว้ซ่ึงทรัพย์สนิที่บริษัทในกลุ่มกจิการใด เป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่ายหรือคู่สญัญา เพ่ือเป็นทรัพย์สนิของ

กองทุน หากทรัพย์สนิดังกล่าวเป็นองค์ประกอบที่ใช้ในการคาํนวณตัวช้ีวัด (Benchmark) ของกองทุนน้ัน บริษัท

จัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซ่ึงทรัพย์สนิดังกล่าว โดยมีมูลค่ารวมกนัทั้งสิ้นเม่ือคาํนวณเฉพาะผู้ออก ผู้สั่งจ่าย หรือ

คู่สญัญารายน้ัน ไม่เกนิอตัราที่คาํนวณได้จากนํา้หนักของทรัพย์สนิดังกล่าว ในตัวช้ีวัดรวมกบัร้อยละ 10 ของมูลค่า

ทรัพย์สนิสทุธขิองกองทุน ทั้งน้ี เฉพาะในกรณีที่อตัราดังกล่าวสงูกว่าอตัราส่วนที่กาํหนดไว้ในข้อ 3.13.1.2                 

ข้อ 3.13.1.3 และข้อ 3.13.1.4 แล้วแต่กรณี 

3.13.1.8  บริษัทจัดการพิจารณาความเป็นกลุ่มกจิการ ตามข้อ 3.13.1.6 และข้อ 3.13.1.8 ตามงบการเงินรวมที่มีการจัดทาํ

และเปิดเผยล่าสดุ เว้นแต่ในกรณทีี่ไม่มีการจัดทาํงบการเงินรวม ให้พิจารณาตามสดัส่วนการถือหุ้นที่ปรากฏในบัญชี

รายช่ือผู้ถือหุ้นล่าสดุที่ส่งต่อกระทรวงพาณชิย์ 

ทั้งน้ี ในข้อ 3.13.1.6– 3.13.1.8 จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ ์พ.ศ. 2553 เป็นต้นไป 

3.13.1.9  ในกรณขีองกองทุนรวม ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมลงทุนหรือมีไว้ซ่ึงเงินฝาก บัตรเงินฝาก ตัว๋แลกเงิน หรือตัว๋

สญัญาใช้เงิน ที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณชิย์ บริษัทเงินทุน บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ บรรษัท

ตลาดรองสนิเช่ือที่อยู่อาศัย หรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น เป็นผู้ออกหรือคู่สญัญา เป็นจาํนวนที่มี

มูลค่ารวมโดยเฉล่ียในรอบปีบัญชีไม่เกนิร้อยละ 45 ของมูลค่าทรัพย์สนิสทุธขิองกองทุนรวม  

อตัราส่วนตามวรรคหน่ึง มิให้นาํมาใช้บังคับกบักองทุนรวมที่มีการกาํหนดอายุโครงการ ตั้งแต่หน่ึงปีขึ้นไป ทั้งน้ี 

เฉพาะในระยะเวลาหกเดือนก่อนวันครบกาํหนดอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม (ข้อ 61) 

ในกรณีที่เงินฝากหรือตราสารแห่งหน้ี ที่มีลักษณะคล้ายเงินฝากที่กองทุนรวมลงทุนในหรือมีไว้เกนิอตัราส่วนที่

กาํหนดตามวรรคหน่ึง ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมลงทุนหรือมีไว้ซ่ึงทรัพย์สนิดังกล่าวให้มีมูลค่ารวมโดยเฉล่ียไม่

เกนิร้อยละ 45 ของมูลค่าทรัพย์สนิสทุธขิองกองทุนรวมภายในสามสบิวันนับแต่วันสิ้นรอบปีบัญชีน้ัน ทั้งน้ี ให้

คาํนวณอตัราส่วนการลงทุนหรือมีไว้ซ่ึงทรัพย์สนิดังกล่าว โดยเฉล่ียตั้งแต่วันแรกของรอบปีบัญชีน้ันจนถงึวันที่

ทรัพย์สนิน้ันมีมูลค่าเป็นไปตามอตัราส่วนดังกล่าว 
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เม่ือบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ปฏบัิติตามวรรคสามแล้ว ให้บริษัทรายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม

ทราบภายในวันทาํการถดัจากวันที่ทรัพย์สนิน้ันมีมูลค่ารวมโดยเฉล่ียไม่เกนิร้อยละ 45 ของมูลค่าทรัพย์สนิสทุธขิอง

กองทุนรวม เพ่ือให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ตรวจสอบการปฏบัิติดังกล่าว ทั้งน้ี บริษัทต้องดาํเนินการให้

ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมแจ้งให้สาํนักงานทราบภายในห้าวันนับแต่วันที่ได้รับรายงานจากบริษัทด้วย  

หากบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถปฏบัิติตามวรรคสามได้ สาํนักงานอาจสั่งให้บริษัทเลิกกองทุนรวมน้ัน 

3.13.1.10  ในกรณีที่มีเหตุจาํเป็นและสมควร เพ่ือคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถอืหน่วยลงทุนอนัเน่ืองมาจากปัญหาความผันผวน 

(fluctuation) ของตลาดเงินและตลาดทุนในวงกว้างในรอบปีบัญชีใด บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจขอผ่อนผนัต่อ

สาํนักงานเพ่ือไม่ต้องนาํการลงทุนในหรือมีไว้ซ่ึงเงินฝาก บัตรเงินฝาก ตัว๋แลกเงิน หรือตัว๋สญัญาใช้เงิน ในช่วงเวลาที่

เกดิความผนัผวนดังกล่าวมารวมคาํนวณอตัราส่วนการลงทุน ตามข้อ 3.13.1.9 ได้สาํหรับรอบปีบัญชีน้ัน 

3.13.1.11  บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซ่ึงหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย์ และ/หรือ หน่วยทรัสต์ของทรัสต์

เพ่ือการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์ เพ่ือเป็นทรัพย์สนิของกองทุนได้ โดยมีมูลค่ารวมกนัทั้งสิ้นไม่เกนิร้อยละ 15 ของ

มูลค่าทรัพย์สนิสทุธขิองกองทุน  

3.13.1.12  บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจลงทุนหรือมีไว้ซ่ึงหน่วยลงทุนและใบสาํคัญแสดงสทิธทิี่จะซ้ือหน่วยลงทุนเพ่ือเป็น

ทรัพย์สนิของกองทุนรวมได้ ไม่เกนิอตัราส่วนดังต่อไปน้ี 

(1)  ลงทุนหรือมีไว้ซ่ึงหน่วยลงทุน และใบสาํคัญแสดงสทิธทิี่จะซ้ือหน่วยลงทุนของแต่ละกองทุนรวมที่บริษัท

จัดการอื่นเป็นผู้รับผดิชอบดาํเนินการ ไม่เกนิร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สนิสทุธขิองแต่ละกองทุนรวมที่

บริษัทจัดการเป็นผู้รับผดิชอบดาํเนินการ  

(2)  ลงทุนหรือมีไว้ซ่ึงหน่วยลงทุน และใบสาํคัญแสดงสทิธทิี่จะซ้ือหน่วยลงทุนของทุกกองทุนรวมที่บริษัท

จัดการอื่นเป็นผู้รับผดิชอบดาํเนินการ ไม่เกนิร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สนิสทุธขิองแต่ละกองทุนรวมที่

บริษัทจัดการเป็นผู้รับผดิชอบดาํเนินการ 

หน่วยลงทุน ตามวรรคหน่ึง หมายความว่า หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์

และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 เท่าน้ัน แต่ไม่รวมถงึหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย์ และ/หรือ 

หน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์ และกองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐาน  

3.13.1.13  บริษัทจัดการอาจทาํธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ของกองทุนได้ โดยมีมูลค่าธุรกรรมรวมกนัทั้งสิ้นไม่เกนิร้อยละ 25 

ของมูลค่าทรัพย์สนิสทุธขิองกองทุน ทั้งน้ี การคาํนวณมูลค่าธุรกรรมดังกล่าว ให้บริษัทจัดการคาํนวณโดยใช้มูลค่า

หลักทรัพย์ที่ให้ยืม รวมผลประโยชน์ที่พึงได้รับจนถงึวันที่คาํนวณมูลค่าธุรกรรมดังกล่าว  

ในกรณีที่ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ในขณะที่กองทุนเข้าทาํธุรกรรม มีมูลค่าไม่เกนิอตัราส่วนที่กาํหนดในวรรค

หน่ึง หากต่อมาธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์น้ัน มีมูลค่าเกนิอตัราส่วนดังกล่าวโดยมิได้เกดิจากการทาํธุรกรรม

เพ่ิมเติม บริษัทจัดการจะยังคงมีไว้ซ่ึงธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ดังกล่าวต่อไปกไ็ด้  

ให้บริษัทจัดการจัดทาํรายงานโดยระบุวันที่ทรัพย์สนิน้ันมีมูลค่าเกนิอตัราส่วนการลงทุนที่กาํหนดพร้อมสาเหตุ และ

ส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมทราบภายในสามวันทาํการนับแต่วันที่ธุรกรรมการให้ยืม

หลักทรัพย์น้ันมีมูลค่าเกนิอตัราส่วนที่กาํหนด พร้อมทั้งจัดทาํสาํเนารายงานดังกล่าวไว้ที่บริษัทจัดการเพ่ือให้

สาํนักงานสามารถตรวจสอบได้  

3.13.1.14  ให้บริษัทจัดการคาํนวณอตัราส่วนการลงทุนหรือมีไว้ซ่ึงใบแสดงสทิธใินผลประโยชน์ที่เกดิจากหลักทรัพย์อ้างองิไทย 

ใบสาํคัญแสดงสทิธทิี่จะซ้ือหุ้น ใบแสดงสทิธใินการซ้ือหุ้นเพ่ิมทุนที่โอนสทิธไิด้ ใบสาํคัญแสดงสทิธอินุพันธ ์ หรือ

ใบสาํคัญแสดงสทิธทิี่จะซ้ือหุ้นกู้ หรือธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ ตามหลักเกณฑด์ังต่อไปน้ี 
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(1)  ในกรณขีองใบแสดงสทิธใินผลประโยชน์ที่เกดิจากหลักทรัพย์อ้างองิไทย ให้นับมูลค่าของหลักทรัพย์

อ้างองิของใบแสดงสทิธดิังกล่าว รวมในอตัราส่วนสาํหรับหลักทรัพย์อ้างองิดังกล่าวที่กาํหนดในประกาศน้ี 

โดยถอืเสมือนหน่ึงว่ากองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้ซ่ึงหลักทรัพย์อ้างองิน้ันโดยตรง ทั้งน้ี บริษัทจัดการอาจไม่

นับมูลค่าของใบแสดงสทิธใินผลประโยชน์ที่เกดิจากหลักทรัพย์อ้างองิไทยรวมในอตัราส่วนที่คาํนวณตาม   

ผู้ออกทรัพย์สนิหรือคู่สญัญาที่กาํหนด ตามข้อ 3.13.1.2 ข้อ 3.13.1.3 ข้อ 3.13.1.4 และ ข้อ 3.13.1.5 

กไ็ด้ 

มูลค่าของหลักทรัพย์อ้างองิที่นาํมาคาํนวณรวมในอตัราส่วนตามวรรคหน่ึงให้มีมูลค่าเท่ากบัมูลค่าใบแสดง

สทิธใินผลประโยชน์ที่เกดิจากหลักทรัพย์อ้างองิไทยที่กองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้ 

(2)  ในกรณขีองใบสาํคัญแสดงสทิธทิี่จะซ้ือหุ้น หรือใบแสดงสทิธใินการซ้ือหุ้นเพ่ิมทุนที่โอนสทิธไิด้ ให้บริษัท

จัดการคาํนวณอตัราส่วนการลงทุนดังต่อไปน้ี 

(ก) นับมูลค่าที่ผู้ออกตราสารดังกล่าวมีหน้าที่ต้องชาํระตามตราสารน้ัน รวมในอตัราส่วนที่ผู้ออกตราสาร

ดังกล่าว 

(ข) นับมูลค่าของหุ้นที่รองรับรวมในอตัราส่วนที่ผู้ออกหลักทรัพย์อ้างองิ โดยถอืเสมือนหน่ึงว่ากองทุน

ลงทุนในหุ้นที่รองรับน้ันโดยตรง ทั้งน้ี มูลค่าของหุ้นที่รองรับให้ใช้มูลค่าตามราคาตลาดของหุ้น

น้ันซ่ึงคูณกบัค่าเดลต้าของใบสาํคัญแสดงสทิธหิรือใบแสดงสทิธดิังกล่าว แล้วแต่กรณี  

(3)  ในกรณขีองใบสาํคัญแสดงสทิธอินุพันธ ์ หรือใบสาํคัญแสดงสทิธทิี่จะซ้ือหุ้นกู้ ให้บริษัทจัดการคาํนวณ

อตัราส่วนการลงทุนดงัต่อไปน้ี 

(ก)  นับมูลค่าที่ผู้ออกตราสารดังกล่าวมีหน้าที่ต้องชาํระตามตราสารน้ันรวมในอตัราส่วนที่ผู้ออกตราสาร

ดังกล่าว 

(ข)  นับมูลค่าของหลักทรัพย์อ้างองิรวมในอตัราส่วนที่ผู้ออกหลักทรัพย์อ้างองิ โดยถอืเสมือนหน่ึงว่า

กองทุนลงทุนในหลักทรัพย์อ้างองิน้ันโดยตรง ทั้งน้ี มูลค่าของหลักทรัพย์อ้างองิดังกล่าวให้ใช้

มูลค่าตามราคาตลาดของหลักทรัพย์อ้างองิน้ันซ่ึงคูณกบัค่าเดลต้าของใบสาํคัญแสดงสทิธิ

อนุพันธ ์หรือใบสาํคัญแสดงสทิธทิี่จะซ้ือหุ้นกู้ แล้วแต่กรณี 

(4)  ในกรณขีองธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ บริษัทจัดการจะคาํนวณอตัราส่วนการลงทุนใน หรือมีไว้ซ่ึงการ

ให้ยืมหลักทรัพย์โดยให้นับมูลค่าทรัพย์สนิที่ให้ยืมรวมในอตัราส่วนสาํหรับหลักทรัพย์ที่กาํหนดไว้ในข้อ 

3.13.1.2 ข้อ 3.13.1.3 ข้อ 3.13.1.4 และ ข้อ 3.13.1.5 โดยถอืเสมือนหน่ึงว่ากองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้

ซ่ึงหลักทรัพย์น้ันอยู่ ทั้งน้ี บริษัทจัดการอาจไม่นับรวมในอตัราส่วนที่คาํนวณตามคู่สญัญาที่กาํหนด ตามข้อ 

3.13.1.2 ข้อ 3.13.1.3 ข้อ 3.13.1.4 และ ข้อ 3.13.1.5 กไ็ด้ 

3.13.1.15  ในการคาํนวณอตัราส่วน ตามข้อ 3.13.1.2 ข้อ 3.13.1.3 ข้อ 3.13.1.4 และข้อ 3.13.1.5(1) ให้บริษัทจัดการ

ปฏบัิติตามหลักเกณฑด์ังต่อไปน้ี รวมทั้งเง่ือนไข ตามข้อ 3.13.1.16 ด้วย  

(1)  ในกรณีที่ทรัพย์สนิดังกล่าว มีผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้คํา้ประกนั บริษัทจัดการจะคาํนวณ

อตัราส่วนที่ผู้ออกทรัพย์สนิหรือผู้ที่เป็นคู่สญัญาดังกล่าว หรือคาํนวณอตัราส่วนผู้รับรอง ผู้รับอาวัล              

ผู้สลักหลัง หรือผู้คํา้ประกนั แล้วแต่กรณ ีกไ็ด้  

(2)  ในกรณีที่ทรัพย์สนิมีบุคคลมากกว่าหน่ึงรายเป็นผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้คํา้ประกนั บริษัท

จัดการจะเลือกคาํนวณอตัราส่วนที่ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้คํา้ประกนัรายใดรายหน่ึงกไ็ด้ 

3.13.1.16  การคาํนวณอตัราส่วนที่ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้คํา้ประกนั ตามข้อ 3.13.1.12 จะทาํได้ต่อเม่ือบุคคล

ดังกล่าวได้ทาํการรับรองตลอดไป รับอาวัลทั้งจาํนวน สลักหลังโอนประเภทมีสทิธไิล่เบ้ียโดยไม่มีข้อกาํหนดลบล้าง

หรือจาํกดัความรับผดิของผู้สลักหลัง หรือคํา้ประกนัต้นเงินและดอกเบ้ียเตม็จาํนวนแบบไม่มีเง่ือนไข 
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3.13.1.17  ในกรณีที่กองทุนมีสทิธใินการซ้ือหุ้นเพ่ิมทุนของบริษัทใดตามสดัส่วนจาํนวนหุ้นที่กองทุนถืออยู่ (right issue) หาก

การใช้สทิธน้ัินจะเป็นเหตุให้กองทุนลงทุนหรือมีไว้ซ่ึงทรัพย์สนิของบริษัทดังกล่าวมีมูลค่าเกนิอตัราส่วนที่กาํหนดใน

ข้างต้นน้ี บริษัทจัดการอาจซ้ือหุ้นเพ่ิมทุนน้ันโดยได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏบัิติให้เป็นไปตามอตัราส่วนที่เกี่ยวกบัเร่ือง

ดังกล่าว ทั้งน้ี เฉพาะภายในช่วงระยะเวลาสามสบิวันนับแต่วันแรกที่ผู้ถือหุ้นหมดสทิธจิองซ้ือหุ้นเพ่ิมทุนน้ัน  

3.13.1.18  ในกรณีที่ตราสารแห่งทุน ตราสารแห่งหน้ี หรือตราสารกึ่งหน้ีกึ่งทุน ในขณะที่ลงทุนหรือในขณะที่ได้มาเป็นทรัพย์สนิ

ของกองทุน มีมูลค่าไม่เกนิอตัราส่วนที่กาํหนดในข้างต้น หากต่อมาตราสารแห่งทุน ตราสารแห่งหน้ี หรือตราสารกึ่ง

หน้ีกึ่งทุนน้ัน มีมูลค่าเกนิอตัราส่วนดังกล่าวโดยเหตุดังต่อไปน้ี ให้บริษัทดาํเนินการแก้ไขอตัราส่วนให้เป็นไปตามที่

กาํหนดภายใน 30 วันนับแต่วันที่มีการประกาศให้ทราบถงึเหตุดังกล่าว เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุจาํเป็นและสมควร

โดยได้รับผ่อนผันจากสาํนักงาน  

(1)  ตราสารแห่งทุนน้ัน ในเวลาต่อมาเป็นตราสารแห่งทุนของบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ระหว่างแก้ไขการ

ดาํเนินการให้เหตุแห่งการเพิกถอนหมดไป หรือถูกเพิกถอนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน  

(2)  ตราสารแห่งหน้ีหรือตราสารกึ่งหน้ีกึ่งทุนถูกปรับลดอนัดับความน่าเช่ือถือ  

3.13.1.19  ในกรณีที่ทรัพย์สนิในขณะที่ลงทุนหรือในขณะที่ได้มาเป็นทรัพย์สนิของกองทุน มีมูลค่าไม่เกนิอตัราส่วนที่กาํหนดใน

ข้างต้น หากต่อมามีมูลค่าเกนิอตัราส่วนดังกล่าวจากการรับชาํระหน้ีด้วยทรัพย์สนิอื่น บริษัทจัดการจะยังคงมีไว้ซ่ึง

ทรัพย์สนิดังกล่าวต่อไปกไ็ด้  

ให้บริษัทจัดการจัดทาํรายงานโดยระบุช่ือ จาํนวน อตัราส่วนการลงทุนหรือมีไว้ซ่ึงทรัพย์สนิตามวรรคหน่ึง และวันที่

ทรัพย์สนิน้ันมีมูลค่าเกนิอตัราส่วนการลงทุนที่กาํหนดพร้อมสาเหตุ และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์

ของกองทุนรวม ทราบภายในสามวันทาํการนับแต่วันที่ทรัพย์สนิน้ันมีมูลค่าเกนิอตัราส่วนที่กาํหนด พร้อมทั้งจัดทาํ

สาํเนารายงานดังกล่าวไว้ที่บริษัทจัดการเพ่ือให้สาํนักงานสามารถตรวจสอบได้  

3.13.1.20  ในกรณีที่การรับชาํระหน้ีด้วยทรัพย์สนิอื่นเป็นผลให้กองทุนรวมเป็นผู้ถอืหุ้นที่บริษัทใด เป็นผู้ออก เพ่ือเป็น

ทรัพย์สนิของกองทุนรวม เม่ือรวมกนัทุกกองทุนรวมที่บริษัทจัดการเป็นผู้รับผิดชอบดาํเนินการเกนิกว่าร้อยละ 25 

ของจาํนวนหุ้นที่จาํหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทน้ัน บริษัทจัดการจะดาํเนินการตามประกาศ ที่ สน. 24/2552 

เร่ือง การลงทุนและการมีไว้เพ่ือเป็นทรัพย์สนิของกองทุน ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2552 ดังน้ีคือ 

(1)  ปฏบัิติให้เป็นไปตามประกาศที่กาํหนดให้บริษัทจัดการสามารถรับชาํระหน้ีด้วยทรัพย์สนิอื่นได้ 

(2)  งดเว้นการใช้สทิธอิอกเสยีงในหุ้นจาํนวนที่เกนิอตัราส่วนการลงทุนดังกล่าว เว้นแต่กรณทีี่มีเหตุจาํเป็นและ

สมควรโดยได้รับการผ่อนผนัจากสาํนักงาน และ 

(3)  กรณีที่เป็นหุ้นของบริษัทจดทะเบียน และการได้มาซ่ึงหุ้นของบริษัทดังกล่าว เป็นผลให้กองทุนได้มา หรือ

เป็นผู้ถอืหุ้นของบริษัทน้ันจนถงึหรือข้ามจุดที่ต้องทาํคาํเสนอซ้ือ บริษัทจัดการต้องดาํเนินการเพ่ือให้ได้รับ

การยกเว้นการทาํคาํเสนอซ้ือโดยการลดสดัส่วนการถือหุ้นหรือลดการมีอาํนาจควบคุม หรือย่ืนคาํขอผ่อน

ผนัการทาํคาํเสนอซ้ือ ตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ ์

เง่ือนไข และวิธกีารในการเข้าถือหลักทรัพย์เพ่ือครอบงาํกจิการ ทั้งน้ี การลดสดัส่วนการถือหุ้นดังกล่าว ให้

บริษัทจัดการลดสดัส่วนตามสดัส่วนของหุ้นของบริษัทจดทะเบียนที่แต่ละกองทุนได้มาจากการรับชาํระหน้ี

ด้วยทรัพย์สนิอื่น 

3.13.1.21  ในกรณีที่ทรัพย์สนิในขณะที่ลงทุนหรือในขณะที่ได้มาเป็นทรัพย์สนิของกองทุน มีมูลค่าไม่เกนิอตัราส่วนที่กาํหนดใน

ข้างต้น หากต่อมามีมูลค่าเกนิอตัราส่วนดังกล่าวโดยไม่เข้าลักษณะ ตามข้อ 3.13.1.9 ข้อ 3.13.1.13 ข้อ 

3.13.1.17 ข้อ 3.13.1.18 ข้อ 3.13.1.19 และข้อ 3.13.1.20 และการเกนิอตัราส่วนดังกล่าวมิได้เกดิจากการ

ลงทุนหรือได้ทรัพย์สนิมาเพ่ิมเติม บริษัทจัดการจะยังคงมีไว้ซ่ึงทรัพย์สนิดังกล่าวต่อไปกไ็ด้  
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ให้บริษัทจัดการจัดทาํรายงานโดยระบุช่ือ จาํนวน อตัราส่วนการลงทุนหรือมีไว้ซ่ึงทรัพย์สนิตามวรรคหน่ึง และวันที่

ทรัพย์สนิน้ันมีมูลค่าเกนิอตัราส่วนที่กาํหนดพร้อมสาเหตุ และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน

รวม ทราบภายในสามวันทาํการนับแต่วันที่ทรัพย์สนิน้ันมีมูลค่าเกนิอตัราส่วนที่กาํหนด พร้อมทั้งจัดทาํสาํเนา

รายงานดังกล่าวไว้ที่บริษัทจัดการเพ่ือให้สาํนักงานสามารถตรวจสอบได้ 

3.13.1.22  ข้อจาํกดัการลงทุนข้างต้นจะไม่นาํมาบังคับใช้ในกรณีที่ปรากฏเหตุตามหัวข้อ “การเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม” 

และบริษัทจัดการต้องดาํเนินการเพ่ือเลิกกองทุนตามหัวข้อ “การดาํเนินการของบริษัทจัดการเม่ือเลิกกองทุนรวม” 

สรุปอตัราส่วนการลงทุน :  

1.  Total non-investment grade :  ลงทุนไม่เกนิร้อยละ 15.00 

2.  Non-investment grade company limit :  ลงทุนไม่เกนิร้อยละ 5.00 

3.  Investment grade company limit :  ลงทุนไม่เกนิร้อยละ 15.00 

4.  Financial institution company limit :  ลงทุนไม่เกนิร้อยละ 20.00 

5.  Individual fund limit :  ลงทุนไม่เกนิร้อยละ 10.00 

6.  Total fund limit :  ลงทุนไม่เกนิร้อยละ 20.00 

44..  การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน ((CCllaassss  ooff  UUnniitt))  ::    

4.1.  การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน :  ไม่มี  

4.2.  ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน :  ไม่มี  

4.3.  รายละเอยีดเพ่ิมเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : ไม่มี 

55..  การเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก การเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก : :   

5.1.  ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนคร้ังแรก :  

-  บริษัทจัดการ 

-  ผู้สนับสนุนการขายหร่ือรับซ้ือคืน 

5.2.  รายละเอยีดการเสนอขายหน่วยลงทุนคร้ังแรก :  

บริษัทจัดการจะไม่ดาํเนินการเสนอขายหน่วยลงทุนกองทุนเปิดคร้ังแรก เน่ืองจากบริษัทจัดการได้รับอนุมัติจาก

สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เปล่ียนประเภทกองทุนจากเดิมซ่ึงเป็นประเภทไม่รับซ้ือคืนหน่วยลงทุนก่อนสิ้นอายุ

โครงการ (กองทุนปิด) เป็นประเภทรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (กองทุนเปิด) และจะเปิดขายหน่วยลงทุนตามปกติภายใน 

30 วัน นับจากวันครบกาํหนดอายุกองทุนปิดในวันที่ 24 สงิหาคม 2542 บริษัทจัดการจะดาํเนินการประกาศยกเลิกใบ

หน่วยลงทุนซ่ึงนายทะเบียนได้ออกให้ผู้ถอืหน่วยลงทุนทั้งหมด และจะจดแจ้งช่ือผู้ถือหน่วยลงทุนที่แสดงความจาํนงที่จะ

ถอืหน่วยลงทุนต่อไป ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มิได้แสดงความจาํนงที่จะขายคืนหน่วยลงทุน และผู้ถอืหน่วยลงทุนที่ไม่ได้ส่ง

เอกสารต่างๆ เกี่ยวกบัการขายคืนหน่วยลงทุนให้ครบถ้วนถงึบริษัทจัดการ ภายในสิ้นวันที่ 24 สงิหาคม 2542 เป็นผู้ถอื

หน่วยลงทุนกองทุนเปิดตะวันออกหน่ึง โดยบริษัทจัดการจะดาํเนินการให้นายทะเบียนนาํส่งหนังสอืรับรองสทิธใินหน่วย

ลงทุน เพ่ือยืนยันจาํนวนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถอืหน่วยลงทุนดังกล่าว ภายใน 15 วันทาํการนับจากวันที่กาํหนดมูลค่า

หน่วยลงทุนของกองทุนปิด และจะเปิดเผยสรุปรายงานการลงทุนในหลักทรัพย์ และ/หรือ ทรัพย์สนิในแต่ละหมวด

อตุสาหกรรม ณ วันทาํการล่วงหน้า 1 วันก่อนวันย่ืนขอแก้ไขเพ่ิมเติมรายการทางทะเบียนต่อสาํนักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. ให้แก่ผู้ถอืหน่วยลงทุนหรือผู้สนใจทั่วไปเม่ือได้รับการร้องขอ  
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66..  การเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก การเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก : :   

6.1.  ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายคร้ังแรก :  

-  บริษัทจัดการ 

-  ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน 

6.2.  รายละเอยีดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายคร้ังแรก :  

6.2.1  วันและเวลาทาํการขายหน่วยลงทุน 

ผู้สนใจสามารถขอรับหนังสอืช้ีชวนที่เป็นปัจจุบันหรือข้อมูลสาํคัญต่างๆ ของกองทุน ได้ทุกวัน ในเวลาทาํการ และ             

ทาํการซ้ือหน่วยลงทุน ได้ที่บริษัทจัดการ หรือสาํนักงานบริการของบริษัทจัดการ (ถ้ามี) หรือที่ผู้สนับสนุนการขายหรือ

รับซ้ือคืน ทุกวันทาํการ ตั้งแต่เวลา 8.30 น. ถงึ เวลา 15.30 น. โดยจะเร่ิมเปิดขายหน่วยลงทุน ภายใน 30 วัน นับจาก

วันครบกาํหนดอายุกองทุนปิด ในวันที่ 24 สงิหาคม 2542 

6.2.2  ราคาขายหน่วยลงทุน  

บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่คาํนวณได้เม่ือสิ้นวันทาํการซ้ือขายหน่วยลงทุนเป็นเกณฑใ์นการคาํนวณราคาขาย

และจาํนวนหน่วยลงทุนที่ผู้ซ้ือจะได้รับ ทั้งน้ี ให้ถอืว่าวันทาํการซ้ือขายหน่วยลงทุนคือวันที่ผู้ซ้ือชาํระเงิน (ในกรณเีป็น

เงินสด) หรือวันที่ธนาคารสามารถผ่านเงินเข้ามายัง “บัญชีจองซ้ือกองทุนเปิดตะวันออกหน่ึง” หรือบัญชีเงินฝากที่

บริษัทจัดการเปิดไว้เพ่ือรับเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนได้ (ในกรณีที่ผู้ซ้ือชาํระด้วย เชค็ ดราฟท ์ เชค็ธนาคาร หรือคาํสั่ง           

หักบัญชีธนาคารที่สามารถเรียกเกบ็เงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกบัสาํนักงานที่รับคาํสั่งซ้ือภายในวันเดียวกบัวันที่สั่งซ้ือ

เท่าน้ัน)  

ราคาขาย = มูลค่าหน่วยลงทุน (ใช้เพ่ือการคาํนวณราคาขาย) + ค่าธรรมเนียมการเสนอขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

จาํนวนหน่วยลงทุนที่ผู้ซ้ือแต่ละรายจะได้ = จาํนวนเงินที่ซ้ือ / ราคาขาย  

มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน ต้องเป็นมูลค่าและราคาที่ได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว  

6.2.3  วิธกีารขายหน่วยลงทุน : 

(1)  บริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน จะจัดส่งหนังสอืช้ีชวนส่วนสรุปข้อมูลสาํคัญที่ผู้ลงทุนควร

ทราบพร้อมกบัใบคาํขอเปิดบัญชีกองทุน และใบคาํสั่งซ้ือหน่วยลงทุนให้ผู้ที่สนใจลงทุน และบริษัทจัดการจะ

จัดให้มีหนังสอืช้ีชวนส่วนข้อมูลโครงการไว้ ณ ที่ทาํการทุกแห่งของบริษัทจัดการและ ณ สถานที่ติดต่อทุกแห่ง

ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน ผู้สนใจลงทุนสามารถขอรับหนังสอืช้ีชวนส่วนข้อมูลโครงการ ใบคาํขอ

เปิดบัญชีกองทุนและใบคาํสั่งซ้ือหน่วยลงทุนได้ที่ที่ทาํการทุกแห่งของบริษัทจัดการและ ณ สถานที่ตดิต่อ           

ทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนทุกวันในเวลาทาํการ  

(2)  ผู้สั่งซ้ือจะต้องสั่งซ้ือหน่วยลงทุน ไม่ตํ่ากว่า 10,000 บาท สาํหรับการสั่งซ้ือคร้ังแรก และไม่ตํ่ากว่า 1,000 

บาท สาํหรับการสั่งซ้ือคร้ังถดัไป โดยกรอกรายละเอยีดต่างๆ ในใบคาํขอเปิดบัญชีกองทุน และคาํสั่งซ้ือหน่วย

ลงทุนให้ครบถ้วนชัดเจน และนาํใบคาํขอเปิดบัญชีกองทุน (ถ้ามี) คาํสั่งซ้ือหน่วยลงทุนและสาํเนาบัตร

ประจาํตัวประชาชน (สาํหรับบุคคลธรรมดา) หรือหนังสอืรับรองกระทรวงพาณชิย์และหนังสอืมอบอาํนาจ

พร้อมตัวอย่างลายมือช่ือผู้มีอาํนาจลงนาม (สาํหรับนิติบุคคล) (สาํหรับการสั่งซ้ือคร้ังแรก) พร้อมทั้งเงินค่า

ซ้ือหน่วยลงทุนเตม็จาํนวนไปย่ืนที่บริษัทจัดการหรือสาํนักงานบริการของบริษัทจัดการ (ถ้ามี) หรือผู้สนับสนุน

การขายหรือรับซ้ือคืน หรือส่งทางไปรษณย์ีลงทะเบียนถงึบริษัทจัดการ หรือสามารถสั่งซ้ือหน่วยลงทุนทาง

โทรสารได้สาํหรับผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีบัญชีกองทุนกบับริษัทจัดการแล้ว  
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ในกรณีที่ผู้สั่งซ้ือสาํหรับการสั่งซ้ือคร้ังถดัไปส่งคาํสั่งซ้ือหน่วยลงทุนและเอกสารหลักฐานของผู้สั่งซ้ือพร้อม

รับรองสาํเนาถูกต้อง ให้แก่บริษัทจัดการทางโทรสารภายในเวลาที่กาํหนดดังกล่าวข้างต้น ผู้สั่งซ้ือตกลงส่ง

ต้นฉบับเอกสารทุกฉบับให้แก่บริษัทจัดการภายใน 7 วัน นับแต่วันที่มีการส่งคาํสั่งซ้ือทางโทรสาร ทั้งน้ี หาก

ปรากฏในภายหลังว่าข้อความหรือข้อมูลตามโทรสารและเอกสารต้นฉบับไม่ตรงกนัหรือบริษัทจัดการไม่ได้รับ

เอกสารต้นฉบับ และบริษัทจัดการได้ดาํเนินการ ตามข้อมูลที่ได้รับทางโทรสารแล้ว บริษัทจัดการจะถือว่า             

ผู้สั่งซ้ือได้ให้ความเหน็ชอบกบับริษัทจัดการในการดาํเนินการ ตามข้อมูลที่ได้รับทางโทรสารน้ันแล้ว  

หากข้อมูลที่บริษัทจัดการได้รับไม่ชัดเจน หรือไม่ครบถ้วน และบริษัทจัดการได้แจ้งให้ผู้สั่งซ้ือทราบแต่ไม่ได้

รับการแก้ไขหรือยืนยันจากผู้สั่งซ้ือ บริษัทจัดการสงวนสทิธิ์ที่จะไม่รับคาํสั่งซ้ือหน่วยลงทุนดังกล่าว  

(3)  ผู้สั่งซ้ือสามารถชาํระเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุน เป็นเงินสด เชค็ ดราฟท ์ เชค็ธนาคารหรือคาํสั่งหักบัญชีธนาคารที่

สามารถเรียกเกบ็เงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกบัสาํนักงานที่รับคาํสั่งซ้ือภายในวันเดียวกบัวันที่สั่งซ้ือเท่าน้ัน 

โดยเชค็ ดราฟทห์รือเชค็ธนาคารดังกล่าวจะต้องลงวันที่ที่สั่งซ้ือและขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนาม “บัญชีจอง

ซ้ือหน่วยลงทุนกองทุนเปิดตะวันออกหน่ึง” ซ่ึงเป็นบัญชีออมทรัพย์หรือกระแสรายวัน หรือบัญชีเงินฝากที่

บริษัทจัดการเปิดไว้เพ่ือรับเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุน  

(4)  ในกรณีที่ผู้สั่งซ้ือชาํระเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุน เป็นเชค็ ดราฟท ์หรือเชค็ธนาคารภายหลังกาํหนดเวลารับฝากเชค็

เพ่ือเรียกเกบ็เงินภายในวันเดียวกนัของบริษัทจัดการและสาํนักงานบริการของบริษัทจัดการ (ถ้ามี) หรือ

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนที่สั่งซ้ือ หรือในกรณีที่เชค็ ดราฟท ์หรือเชค็ธนาคารดังกล่าวไม่สามารถเรียก

เกบ็เงินได้ในวันที่สั่งซ้ือ ไม่ว่าด้วยเหตุใด บริษัทจัดการจะถือว่าผู้สั่งซ้ือทาํการสั่งซ้ือหน่วยลงทุนในวันทาํการที่

เรียกเกบ็เงินได้ในราคาขายหน่วยลงทุนที่คาํนวณได้ ณ สิ้นวันทาํการที่เรียกเกบ็เงินได้น้ัน  

(5)  ในกรณีที่ผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนไม่สามารถมาทาํการซ้ือหน่วยลงทุนด้วยตนเอง ที่บริษัทจัดการ หรือสาํนักบริการ

ของบริษัทจัดการ (ถ้ามี) หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน ผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนสามารถส่งใบคาํสั่งซ้ือ

หน่วยลงทุนที่กรอกรายละเอยีดครบถ้วนแล้วพร้อมตัว๋แลกเงินหรือดราฟทธ์นาคาร (ที่ระบุว่าสามารถเรียก

เกบ็เงินได้ทุกสาขาในเขตกรุงเทพฯ) เชค็หรือเชค็ธนาคาร (ในเขตหักบัญชีเดียวกนั) ขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่าย

ในนาม “บัญชีจองซ้ือหน่วยลงทุนกองทุนเปิดตะวันออกหน่ึง” หรือบัญชีเงินฝากที่บริษัทจัดการเปิดไว้เพ่ือรับ

เงินค่าซ้ือหน่วยลงทุน โดยส่งทางไปรษณย์ีลงทะเบียนถงึบริษัทจัดการ ในกรณีที่ผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนอยู่

ต่างจังหวัดให้ใช้ตัว๋แลกเงิน หรือดราฟทธ์นาคารที่ระบุว่าสามารถเรียกเกบ็เงินได้ทุกสาขาในเขตกรุงเทพฯ 

เท่าน้ัน  

ทั้งน้ี บริษัทจัดการจะถอืเอาวันที่ได้รับเอกสารดังกล่าวข้างต้นครบถ้วน และได้รับเงินจากการเรียกเกบ็เงินตาม 

ตัว๋แลกเงิน ดราฟท ์ธนาคาร เชค็หรือเชค็ธนาคารที่ส่งมาเรียบร้อยแล้ว เป็นวันที่ทาํการขายหน่วยลงทุนน้ัน  

(6)  ในการชาํระค่าหน่วยลงทุน ผู้ซ้ือหน่วยลงทุนต้องชาํระราคาซ้ือหน่วยลงทุนทั้งจาํนวนด้วยเงิน ในกรณีที่ผู้ถือ

หน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหน่ึง เพ่ือซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ี ซ่ึงอยู่ภายใต้การ

ดาํเนินการของบริษัทจัดการเดียวกนั บริษัทจัดการอาจดาํเนินการหักกลบลบกนักไ็ด้  

(7)  หลังจากที่บริษัทจัดการหรือสาํนักงานบริการของบริษัทจัดการ (ถ้ามี) หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน

ได้รับคาํสั่งซ้ือหน่วยลงทุนและรับชาํระเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนจากผู้สั่งซ้ือแล้ว บริษัทจัดการหรือสาํนักงาน

บริการของบริษัทจัดการ (ถ้ามี) หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนจะส่งมอบหลักฐานการรับคาํสั่งซ้ือ

หน่วยลงทุนและการรับเงินให้แก่ผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน  

(8)  บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะจัดส่งใบยืนยันคาํสั่งซ้ือหน่วยลงทุนพร้อมหนังสอืรับรองสทิธใิน

หน่วยลงทุน (Statement of Holding) ให้แก่ผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนทางไปรษณย์ีภายใน 5 วันทาํการถดัจากวันทาํ

การซ้ือขายหน่วยลงทุน  
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(9)  สทิธขิองผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกดิขึ้นหลังจากที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทกึข้อมูลการซ้ือหน่วยลงทุนของ 

ผู้ถอืหน่วยลงทุนลงในสมุดทะเบียนผู้ถอืหน่วยลงทุนแล้วเท่าน้ัน  

(10)  ผู้สั่งซ้ือที่ได้ชาํระเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนแล้วจะเพิกถอนการสั่งซ้ือหน่วยลงทุนและขอคืนเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุน

ไม่ได้  

(11)  การเพ่ิมหน่วยลงทุนที่ขายได้แล้วจะทาํในวันทาํการถดัจากวันทาํการซ้ือขายหน่วยลงทุนจาํนวนน้ัน  

(12)  บริษัทจัดการขอสงวนสทิธทิี่จะรับหรือปฏเิสธคาํสั่งซ้ือหน่วยลงทุนของผู้ลงทุนในกรณดีังต่อไปน้ีโดยไม่ต้องให้

เหตุผลใด ๆ  

1)  คาํสั่งซ้ือที่จะมีผลให้ผู้ลงทุนรายใดถอืหน่วยลงทุน มากกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สนิสทุธขิอง

กองทุน  

2)  คาํสั่งซ้ือโดยผู้ลงทุนที่มีมูลค่ามากกว่า 10 ล้านบาท หรือเป็นผลให้ผู้ลงทุนดังกล่าวถอืหน่วยลงทุนมี

มูลค่ารวมกนัมากกว่า 10 ล้านบาท  

เง่ือนไขอื่นๆ : 

1) บริษัทจัดการอาจเปิดบัญชีเงินฝากเพ่ือรับเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนเพ่ิมเติมจาก “บัญชีจองซ้ือหน่วยลงทุนกองทุนเปิด

ตะวันออกหน่ึง” โดยผู้สั่งซ้ือสามารถชาํระค่าซ้ือหน่วยลงทุนโดยสั่งจ่ายในนามบัญชีเงินฝากที่บริษัทจัดการเปิดเพ่ิมเติม

ดังกล่าวได้ โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขโครงการ ทั้งน้ี เม่ือบริษัทจัดการจะอนุญาตให้ผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนชาํระเงินผ่านบัญชี

เงินฝากที่บริษัทจัดการเปิดเพ่ิมเติมดังกล่าว บริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนเร่ิม

ให้บริการ โดยติดประกาศดังกล่าวที่สาํนักงานของบริษัทจัดการ สาํนักงานบริการของบริษัทจัดการ (ถ้ามี) และ

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน  

2) บริษัทจัดการอาจเปิดให้บริการขายหน่วยลงทุนด้วยวิธกีารขายแบบอื่นๆ เพ่ิมเติม ตามหลักเกณฑแ์ละเง่ือนไขที่บริษัท

จัดการกาํหนด และเป็นไปตามหลักเกณฑข์องสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เช่น  

(2.1)  วิธกีารขายหน่วยลงทุนแบบสมํ่าเสมอ (Saving Plan) 

(2.2)  วิธกีารขายหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์

(2.3)  วิธกีารขายหน่วยลงทุนอื่นๆ ที่สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต หรือเหน็ชอบให้ดาํเนินการได้ 

ทั้งน้ี เม่ือบริษัทจัดการจะเปิดให้บริการดังกล่าว บริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อน

เร่ิมให้บริการ โดยติดประกาศดังกล่าวที่สาํนักงานของบริษัทจัดการ สาํนักงานบริการของบริษัทจัดการ (ถ้ามี) และ

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน โดยไม่ถอืว่าเป็นการแก้ไขโครงการ  

3)  บริษัทจัดการขอสงวนสทิธิ์ที่จะเปล่ียนแปลงหรือปรับปรุง เพ่ิมเติม วิธกีารชาํระเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุน โดยไม่ถอืว่าเป็น

การแก้ไขโครงการ โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศที่สาํนักงานบริการของบริษัท (ถ้ามี) สาํนักงานใหญ่และสาํนักงาน

สาขา (ถ้ามี) ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน ล่วงหน้า 7 วัน ก่อนวันเปล่ียนแปลง  

77..  การรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน การรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน : :   

7.1.  ช่องทางการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน :  

-  บริษัทจัดการ 

-  ไปรษณย์ี 

-  ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน 
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7.2.  รายละเอยีดช่องทางการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนเพ่ิมเติม :  

7.3.  วิธกีารรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน :  

-  รับซ้ือคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ 

7.4.  รายละเอยีดวิธกีารรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนเพ่ิมเติม :  

เน่ืองจากกองทุนเปิดตะวันออกหน่ึง เป็นกองทุนรวมที่เปล่ียนประเภทมาจากกองทุนปิด ดังน้ัน บริษัทจัดการจะส่ง

หนังสอืแจ้งผู้ถอืหน่วยลงทุนทุกรายของกองทุนรวมตะวันออกหน่ึง ให้ทราบเร่ืองการเปล่ียนประเภทโครงการของ

กองทุนปิดเม่ือได้รับความเหน็ชอบจากสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. พร้อมสรุปสาระสาํคัญของกองทุนเปิด

ตะวันออกหน่ึง และข้อเปรียบเทยีบระหว่างกองทุนรวมตะวันออกหน่ึงกบักองทุนเปิดตะวันออกหน่ึงในประเดน็ที่

แตกต่างกนัอย่างน้อย 20 วันก่อนวันครบกาํหนดการแสดงความจาํนงถงึบริษัท ในวันที่ 24 สงิหาคม 2542 ซ่ึงเป็นวัน

ครบอายุกองทุนปิด เพ่ือให้ผู้ถอืหน่วยลงทุนแสดงความจาํนงที่จะถือหน่วยลงทุนต่อไปในกองทุนเปิดหรือจะขายคืน

หน่วยลงทุนโดยส่งเอกสารลงทะเบียนถงึบริษัท ภายในวันที่ 24 สงิหาคม 2542 ซ่ึงเป็นวันครบอายุกองทุนปิด บริษัท

จัดการจะถอืมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันทาํการที่สองล่วงหน้าก่อนวันย่ืนคาํขอแก้ไขรายการทางทะเบียนต่อสาํนักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. (วันที่กาํหนดมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนปิด) เป็นเกณฑใ์นการคาํนวณมูลค่าการขายคืนหน่วย

ลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย และถือวันที่สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รับแก้ไขรายการทางทะเบียนเป็นวันเร่ิม

โครงการกองทุนเปิดตะวันออกหน่ึง หลังจากน้ัน บริษัทจะจัดส่งหนังสอืรับรองสทิธใินหน่วยลงทุนสาํหรับผู้ถือหน่วย

ลงทุนที่ต้องการถอืหน่วยลงทุนต่อไป หรือส่งเชค็ชาํระค่าขายคืนหน่วยลงทุนสาํหรับผู้ถอืหน่วยลงทุนที่ต้องการขายคืน

หน่วยลงทุนทางไปรษณย์ีลงทะเบียนภายใน 15 วันทาํการ นับจากวันที่กาํหนดมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนปิด  

(1)  ผู้ถอืหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุน ได้ทุกวันทาํการซ้ือขาย ตั้งแต่เวลา 8.30 น. ถงึ เวลา 13.00 น. 

ที่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน หรือบริษัทจัดการ หรือสาํนักงานบริการของบริษัทจัดการ (ถ้ามี) ในราคา

รับซ้ือคืนหน่วยลงทุนที่คาํนวณได้ ณ สิ้นวันทาํการซ้ือขาย ซ่ึงจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่คาํนวณได้เม่ือสิ้นวันทาํ

การซ้ือขายหน่วยลงนุวันน้ันเป็นเกณฑใ์นการคาํนวณ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหรือบริษัทจัดการหรือ

สาํนักงานบริการของบริษัทจัดการหรือสาํนักงานบริการของบริษัทจัดการ (ถ้ามี) จะเร่ิมเปิดรับคาํสั่งขายคืน

หน่วยลงทุนภายใน 30 วันนับจากวันครบกาํหนดอายุกองทุนปิด  

(2)  บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่คาํนวณได้เม่ือสิ้นวันทาํการที่รับซ้ือคืนหน่วยลงทุนเป็นเกณฑค์าํนวณ

ราคารับซ้ือคืน  

ราคารับซ้ือคืน = มูลค่าหน่วยลงทุน (ใช้เพ่ือการคาํนวณราคารับซ้ือคืน) – ค่าธรรมเนียมการรับซ้ือคืนหน่วย

ลงทุน (ถ้ามี)  

จาํนวนเงินที่ผู้ขายคืนจะได้รับ = จาํนวนหน่วยลงทุนที่รับซ้ือคืน x ราคารับซ้ือคืน  

มูลค่าหน่วยลงทุน ราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุน ต้องเป็นมูลค่าและราคาที่ได้รับการรับรองโดยผู้ดูแล

ผลประโยชน์แล้ว  

(3)  สทิธขิองผู้ถือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุนจะเกดิขึ้นหลังจากที่นายทะเบียนได้บันทกึข้อมูลการขาย

คืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนลงในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่าน้ัน  

(4)  ในการขายคืนหน่วยลงทุนน้ันผู้ถอืหน่วยลงทุน จะต้องกรอกรายละเอยีดในคาํสั่งขายคืนหน่วยลงทุนให้

ครบถ้วน โดยระบุจาํนวนหน่วยลงทุนหรือจาํนวนเงินมีหน่วยเป็นบาทที่จะขายคืนในคาํสั่งขายคืน พร้อมทั้ง

มอบสาํเนาบัตรประจาํตัวประชาชนของผู้ถอืหน่วยลงทุน พร้อมรับรองสาํเนาถูกต้อง (สาํหรับบุคคลธรรมดา) 

หรือหนังสอืรับรองกระทรวงพาณิชย์ และหนังสอืมอบอาํนาจ พร้อมตัวอย่างลายมือช่ือผู้มีอาํนาจลงนาม 

(สาํหรับนิติบุคคล) ให้บริษัทจัดการหรือสาํนักงานบริการของบริษัทจัดการ (ถ้ามี) หรือผู้สนับสนุนการขาย

หรือรับซ้ือคืน และบริษัทจัดการหรือสาํนักงานบริการของบริษัทจัดการ (ถ้ามี) หรือผู้สนับสนุนการขายหรือ

รับซ้ือคืนจะส่งมอบหลักฐานการรับคาํสั่งขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งขายคืนหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน  
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ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนส่งคาํสั่งขายคืนหน่วยลงทุนและเอกสารหลักฐานของผู้สั่งขายคืนพร้อมรับรองสาํเนา

ถูกต้อง ให้แก่บริษัทจัดการทางโทรสารภายในเวลาที่กาํหนดดังกล่าวข้างต้น ผู้สั่งขายคืนตกลงส่งต้นฉบับ

เอกสารทุกฉบับให้แก่บริษัทจัดการภายใน 7 วัน นับแต่วันที่มีการส่งคาํสั่งขายคืนทางโทรสาร ทั้งน้ี หาก

ปรากฏในภายหลังว่าข้อความหรือข้อมูลตามโทรสารและเอกสารต้นฉบับไม่ตรงกนัหรือบริษัทจัดการไม่ได้รับ

เอกสารต้นฉบับ และบริษัทจัดการได้ดาํเนินการ ตามข้อมูลที่ได้รับทางโทรสารแล้ว บริษัทจัดการจะถือว่าผู้สั่ง

ขายคืนได้ให้ความเหน็ชอบกบับริษัทจัดการในการดาํเนินการ ตามข้อมูลที่ได้รับทางโทรสารน้ันแล้ว  

หากข้อมูลที่บริษัทจัดการได้รับ ไม่ชัดเจน หรือไม่ครบถ้วน และบริษัทจัดการได้แจ้งให้ผู้สั่งขายคืนทราบแต่

ไม่ได้รับการแก้ไขหรือยืนยันจากผู้สั่งขายคืน บริษัทจัดการสงวนสทิธิ์ที่จะไม่รับการขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าว  

(5)  ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจาํนวนหน่วยลงทุนที่จะขายคืนมากกว่าจาํนวนหน่วยลงทุนที่ปรากฏอยู่ใน

รายการที่บันทกึโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถอืว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วย

ลงทุนทั้งหมดเท่าที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทกึโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนน้ัน  

(6)  ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถมาทาํการขายคืนหน่วยลงทุนด้วยตนเองที่บริษัทจัดการหรือสาํนักงาน

บริการของบริษัทจัดการ (ถ้ามี) หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน ผู้ถอืหน่วยลงทุนสามารถส่งใบคาํสั่ง

ขายคืนหน่วยลงทุนที่กรอกรายละเอยีดครบถ้วนแล้ว พร้อมทั้งสาํเนาบัตรประจาํตัวประชาชนของผู้ถือหน่วย

ลงทุนพร้อมรับรองสาํเนาถูกต้อง (สาํหรับบุคคลธรรมดา) หรือหนังสอืรับรองกระทรวงพาณชิย์ และหนังสอื

มอบอาํนาจ พร้อมตัวอย่าง ลายมือช่ือผู้มีอาํนาจลงนาม (สาํหรับนิติบุคคล) โดยส่งทางไปรษณย์ีลงทะเบียน

ถงึบริษัทจัดการ  

ทั้งน้ี บริษัทจัดการจะถือเอาวันที่ได้รับเอกสารดังกล่าวข้างต้นครบถ้วน เป็นวันที่ทาํการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน

น้ัน  

(7)  บริษัทจัดการจะรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนจาํนวนทั้งหมดที่ผู้ถอืหน่วยลงทุน ได้มีคาํสั่งขายคืนในวันทาํการซ้ือขาย

หน่วยลงทุนที่กาํหนดไว้ในโครงการ บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะส่งใบยืนยันการรับซ้ือคืน

หน่วยลงทุน หนังสอืรับรองสทิธใินหน่วยลงทุน (Statement of Holding) พร้อมใบเสรจ็รับเงิน และใบกาํกบั

ภาษีสาํหรับค่าธรรมเนียมการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถอืหน่วยลงทุนทางไปรษณย์ี และชาํระเงินค่าขาย

คืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถอืหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทาํการ นับตั้งแต่วันถดัจากวันรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน โดย

การนาํเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือจ่ายเป็นเชค็ธนาคารขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายใน

นามของผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งน้ี ในการจัดส่งเอกสารดังกล่าวข้างต้นและเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถอื

หน่วยลงทุนน้ัน บริษัทจัดการอาจมอบหมายให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนเป็นผู้ดาํเนินการแทนได้  

(8)  สาํหรับการชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถอืหน่วยลงทุน โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร 

บริษัทจัดการจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทาํการนับตั้งแต่วันถดัจาก

วันทาํการซ้ือขายหน่วยลงทุน สาํหรับการชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถอืหน่วยลงทุนโดยเชค็ บริษัท

จัดการจะออกเชค็ในนามผู้ถอืหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทาํการนับตั้งแต่วันถดัจากวันทาํการซ้ือขายหน่วยลงทุน 

และจัดส่งทางไปรษณย์ีลงทะเบียนให้แก่ผู้ถอืหน่วยลงทุน พร้อมกบัใบยืนยันการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน หนังสอื

รับรองสทิธใินหน่วยลงทุน (Statement of Holding) ใบเสรจ็รับเงินและใบกาํกบัภาษีสาํหรับค่าธรรมเนียมการ

รับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ทั้งน้ี ภายใต้เง่ือนไขที่ระบุในข้อ 10 "การเล่ือนกาํหนดการชาํระเงินค่าขายคืน

หน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถอืหน่วยลงทุน " ทั้งน้ี การดาํเนินการนาํส่งเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามวิธกีารดังกล่าว

ข้างต้นน้ี บริษัทจัดการอาจมอบหมายให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนเป็นผู้ดาํเนินการแทนได้  
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(9)  ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ย่ืนคาํสั่งขายคืนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการหรือสาํนักงานบริการของบริษัท

จัดการ (ถ้ามี) หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน และบริษัทจัดการยังไม่สามารถชาํระเงินค่าขายคืนหน่วย

ลงทุนหรือไม่สามารถรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามคาํสั่งขายคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับไว้แล้ว โดยอยู่ในระหว่างการ

ดาํเนินการของบริษัทจัดการ ตามข้อ 10 "การเล่ือนกาํหนดการชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถอื

หน่วยลงทุน " หรือข้อ 11 "การไม่ขายไม่รับซ้ือคืนไม่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนตามสั่ง" หรือ ข้อ 12 "การหยุด

ขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน " แล้วแต่กรณี ผู้ถอืหน่วยลงทุนอาจยกเลิกคาํสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถอื

หน่วยลงทุนได้ในระหว่างวันทาํการซ้ือขายหน่วยลงทุนใดที่บริษัทจัดการหรือสาํนักงานบริการของบริษัท

จัดการ (ถ้ามี) หรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ย่ืนคาํสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ทั้งน้ี 

การยกเลิกคาํสั่งขายคืนจะสมบูรณก์ต่็อเม่ือได้รับการอนุมัติจากบริษัทจัดการก่อน  

(10)  ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ และผู้ถือหน่วย 

ลงทุนที่สั่งขายคืนหน่วยลงทุนตกลงที่จะรับชาํระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิอื่นแทน

เงิน บริษัทจัดการอาจชาํระค่าขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิอื่นได้ โดยได้รับความ

เหน็ชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ ทั้งน้ี ตามหลักเกณฑ ์และวิธกีารที่สมาคมกาํหนด  

(11)  การลดจาํนวนหน่วยลงทุนที่รับซ้ือคืนจะทาํในวันทาํการถดัจากวันทาํการซ้ือขายหน่วยลงทุนจาํนวนน้ัน  

(12)  บริษัทจัดการขอสงวนสทิธทิี่จะเปล่ียนระยะเวลาทาํการในการขายและรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนเพ่ือความ

เหมาะสมและเป็นไปตามนโยบายของทางราชการ โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพ่ิมเติมโครงการจัดการกองทุน

รวม ทั้งน้ีบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถอืหน่วยลงทุนและผู้ลงทุนทั่วไปทราบถงึการเปล่ียนแปลงระยะเวลาทาํการ

ล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน โดยจะติดประกาศที่สาํนักงานของบริษัทจัดการ สาํนักงานบริการของบริษัทจัดการ 

(ถ้ามี) สาํนักงานใหญ่และสาํนักงานสาขา (ถ้ามี) ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน และลงประกาศ

หนังสอืพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ และแจ้งให้สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ ภายใน 15 วันนับ

แต่วันที่เปล่ียนแปลง  

7.5.  ระยะเวลาในการรับซ้ือคืน :   ทุกวันทาํการ  

7.6.  รายละเอยีดระยะเวลาในการรับซ้ือคืน :  

7.7.  การขายคืนหน่วยลงทุน :  ผู้ถอืหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า  

7.8. รายละเอยีดการขายคืนหน่วยลงทุนเพ่ิมเติม :  

7.9.  รายละเอยีดเพ่ิมเติม :  

เง่ือนไขอื่นๆ  

1)  บริษัทจัดการอาจเปิดให้บริการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนด้วยวิธกีารแบบอื่นๆ เพ่ิมเติม ตามหลักเกณฑแ์ละ

เง่ือนไขที่บริษัทจัดการกาํหนด และเป็นไปตามหลักเกณฑข์องสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เช่น  

(1.1)  วิธกีารรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์ 

(1.2)  วิธกีารรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนอื่นๆ ที่สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต หรือเหน็ชอบให้

ดาํเนินการได้ ทั้งน้ี เม่ือบริษัทจัดการจะเปิดให้บริการดังกล่าว บริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ลงทุน

ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนเร่ิมให้บริการ โดยติดประกาศดังกล่าวที่สาํนักงานของบริษัท

จัดการ สาํนักงานบริการของบริษัทจัดการ (ถ้ามี) และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน โดยไม่ถอื

ว่าเป็นการแก้ไขโครงการ  
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2)  บริษัทจัดการขอสงวนสทิธทิี่จะเปล่ียนแปลงหรือปรับปรุง เพ่ิมเติม วิธกีารชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน โดย

ไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศที่สาํนักงานบริการของบริษัทจัดการ (ถ้ามี) 

สาํนักงานใหญ่และสาํนักงานสาขา (ถ้ามี) ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน ล่วงหน้า 7 วัน ก่อนวัน

เปล่ียนแปลง  

88..  การสับเปลีย่นหน่วยลงทุน การสับเปลีย่นหน่วยลงทุน : :   

8.1.  ช่องทางการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน :  -  

8.2.  รายละเอยีดการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเพ่ิมเติม :  

บริษัทจัดการขอสงวนสทิธทิี่จะพิจารณาสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนจากกองทุนน้ีไปยังกองทุนอื่นภายใต้การจัดการของบริษัท

จัดการ หรือจากกองทุนอื่นของบริษัทจัดการมายังกองทุนน้ี ตามที่ผู้ถือหน่วยลงทุนแสดงความประสงค์ ทั้งน้ี เม่ือบริษัท

จัดการจะเปิดให้ใช้บริการดังกล่าว บริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ถอืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวัน

เร่ิมให้บริการ โดยติดประกาศดังกล่าวที่สาํนักงานของบริษัทจัดการ สาํนักงานบริการของบริษัทจัดการ (ถ้ามี) และ

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน 

บริษัทจัดการขอสงวนสทิธทิี่จะปฏเิสธการรับคาํสั่งสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนในกรณีที่คาํสั่งสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนใดมี

ผลกระทบต่อผลประโยชน์ของกองทุนรวมหรือผู้ถอืหน่วยลงทุนโดยรวม และกรณตีามหัวข้อการไม่ขายหรือไม่รับซ้ือคืน

หน่วยลงทุนตามคาํสั่งซ้ือหรือคาํสั่งขายคืนหน่วยลงทุนและหรือตามหัวข้อการหยุดรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน  

99..  การชาํระค่ารับซ้ือคืน สับเปลีย่นหน่วยลงทุนดว้ยหลกัทรัพย ์หรือทรัพยส์ินอ่ืนแทนเงิน การชาํระค่ารับซ้ือคืน สับเปลีย่นหน่วยลงทุนดว้ยหลกัทรัพย ์หรือทรัพยส์ินอ่ืนแทนเงิน : :   

กรณีบริษัทจัดการไม่สามารถชาํระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน และจะชาํระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ

อื่นแทน บริษัทจัดการจะกาํหนดขั้นตอนการดาํเนินการต่อไป โดยต้องได้รับความเหน็ชอบจากสาํนักงานก่อน และไม่ถือว่าเป็น

การแก้ไขโครงการ โดยขั้นตอนที่กาํหนดดังกล่าวต้องสามารถปฏบัิติได้จริง และเป็นธรรมต่อผู้ถอืหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทุก

ราย และบริษัทจัดการจะต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วัน 

1100..  การเลือ่นกาํหนดการชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน การเลือ่นกาํหนดการชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน : :   

บริษัทจัดการอาจเล่ือนกาํหนดการชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถอืหน่วยลงทุนที่ได้มีคาํสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของ

กองทุนเปิดได้ในกรณดีังต่อไปน้ี  

(1)  บริษัทจัดการโดยความเหน็ชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์เหน็ว่ามีเหตุจาํเป็นทาํให้ไม่สามารถจาํหน่าย จ่าย โอน

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิของกองทุนเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล  

(2)  มีคาํสั่งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้ว แต่ในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการยังไม่ได้ชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถอื

หน่วยลงทุน บริษัทจัดการพบว่าราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรอง

ข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาโดยราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องน้ันต่าง

จากราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตั้งแต่หน่ึงสตางค์ขึ้นไปและคิดเป็นอตัราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคารับซ้ือคืน

หน่วยลงทุนที่ถูกต้อง  

(3)  มีคาํสั่งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบว่าราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแล

ผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารับซ้ือคืน

หน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องน้ันต่างจากราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตั้งแต่หน่ึงสตางค์ขึ้นไป และคิดเป็นอตัราตั้งแต่

ร้อยละ 0.5 ของราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง  
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การเล่ือนกาํหนดการชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถอืหน่วยลงทุน ตาม (1) (2) หรือ (3) บริษัทจัดการอาจเล่ือนได้         

ไม่เกนิ 10 วันทาํการนับตั้งแต่วันทาํการถดัจากวันที่มีคาํสั่งขายคืนหน่วยลงทุนน้ัน เว้นแต่ได้รับการผ่อนผนัจากสาํนักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทั้งน้ี การผ่อนผนัดังกล่าวไม่รวมกรณี ตาม (1) และบริษัทจัดการจะดาํเนินการดังต่อไปน้ี  

(1)  ประกาศการเล่ือนกาํหนดการชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ณ ที่ทาํการทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที่ติดต่อทุก

แห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนที่ใช้ในการซ้ือขายหน่วยลงทุน และแจ้งให้ผู้ถอืหน่วยลงทุนที่ได้มีคาํสั่งขายคืน

หน่วยลงทุนทราบโดยพลัน  

(2)  แจ้งการเล่ือนกาํหนดการชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน และจัดทาํรายงานในเร่ืองดังกล่าว พร้อมทั้งแสดงเหตุผลและ

หลักฐานการได้รับความเหน็ชอบหรือการรับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา

จากผู้ดูแลผลประโยชน์ให้สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน โดยบริษัทจัดการอาจมอบหมายให้ผู้ดูแล

ผลประโยชน์ดาํเนินการดังกล่าวแทนกไ็ด้  

(3)  ในระหว่างที่บริษัทจัดการเล่ือนกาํหนดการชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนน้ันหากถงึวันทาํการซ้ือขายหน่วยลงทุนวันอื่น 

และมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั่งขายคืนหน่วยลงทุนอกี บริษัทจัดการจะต้องรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนน้ัน ทั้งน้ี บริษัทจัดการ

จะต้องชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถอืหน่วยลงทุนที่ยังค้างอยู่ให้เสรจ็สิ้นก่อน แล้วจึงชาํระเงินค่าขายคืนหน่วย

ลงทุนแก่ผู้ถอืหน่วยลงทุนที่สั่งขายคืนหน่วยลงทุนในวันน้ันๆ ต่อไป  

1111..  การไม่ขายไม่รับซ้ือคนืไม่สับเปลีย่นหน่วยลงทุนตามสัง่ การไม่ขายไม่รับซ้ือคนืไม่สับเปลีย่นหน่วยลงทุนตามสัง่ : :   

1.  บริษัทจัดการอาจไม่ขาย ไม่รับซ้ือคืน หรือไม่รับสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน ตามคาํสั่งซ้ือ คาํสั่งขายคืน หรือคาํสั่งสบัเปล่ียน

หน่วยลงทุนที่ได้รับไว้แล้ว หรืออาจหยุดรับคาํสั่งซ้ือ คาํสั่งขายคืน หรือคาํสั่งสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนได้ ในกรณทีี่ปรากฏ

เหตุดังต่อไปน้ี  

(1)  ตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซ้ือขายหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิดทาํการซ้ือขายได้ตามปกติ 

(2)  เม่ือบริษัทจัดการกองทุนรวมโดยความเหน็ชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์เหน็ว่า 

(ก)  มีเหตุจาํเป็นทาํให้ไม่สามารถจาํหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิของกองทุนรวมเปิดได้อย่าง

สมเหตุสมผล หรือ 

(ข)  ไม่สามารถคาํนวณมูลค่าทรัพย์สนิของกองทุนรวมเปิดได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม หรือ 

(ค)  มีเหตุจาํเป็นอื่นใดเพ่ือคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถอืหน่วยลงทุน  

ทั้งน้ี บริษัทจัดการจะไม่ขาย ไม่รับซ้ือคืน หรือไม่รับสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน ตามคาํสั่งซ้ือ คาํสั่งขายคืน หรือ

คาํสั่งสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนที่ได้รับมาแล้ว หรือจะหยุดรับคาํสั่งซ้ือ คาํสั่งขายคืน หรือคาํสั่งสบัเปล่ียนหน่วย

ลงทุนได้ไม่เกนิ 1 วันทาํการ เว้นแต่ได้รับการผ่อนผนัจากสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต 

(3)  ในกรณีที่กองทุนรวมมีการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิในต่างประเทศตามประกาศสาํนักงาน

คณะกรรมการกาํกบัหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการลงทุนในหรือมีไว้ซ่ึงหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ

ในต่างประเทศเพ่ือเป็นทรัพย์สนิของกองทุน และการกาํหนดอตัราส่วนการ ลงทุน เม่ือมีเหตุการณด์ังต่อไปน้ี

เกดิขึ้น และก่อให้เกดิผลกระทบต่อกองทุนรวมดังกล่าวอย่างมีนัยสาํคัญ 

(ก)  ตลาดซ้ือขายหลักทรัพย์ดังกล่าวไม่สามารถเปิดทาํการซ้ือขายได้ตามปกติ  

ทั้งน้ี เฉพาะกรณทีี่กองทุนรวมได้ลงทุนในหลักทรัพย์ที่ซ้ือขายในตลาดซ้ือขายหลักทรัพย์แต่ละแห่ง

เกนิกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สนิสทุธขิองกองทุนรวม หรือ 

(ข)  มีเหตุการณ์ที่ทาํให้ไม่สามารถแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และทาํให้ไม่สามารถโอน

เงินออกจากประเทศหรือรับโอนเงินจากต่างประเทศได้ตามปกติ 
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2.  เม่ือปรากฏเหตุ ตามข้อ 1 และบริษัทจัดการกองทุนรวมประสงค์จะไม่ขาย ไม่รับซ้ือคืน หรือไม่รับสบัเปล่ียนหน่วย

ลงทุนตามคาํสั่งซ้ือ คาํสั่งขายคืนหรือคาํสั่งสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนที่ได้รับมาแล้ว บริษัทจะปฏบัิติดังต่อไปน้ี  

(1)  ดาํเนินการโดยวิธกีารใดๆ เพ่ือให้ผู้ลงทุนทราบถงึการไม่ขาย ไม่รับซ้ือคืน หรือไม่รับสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน

หรือการหยุดรับคาํสั่งซ้ือ คาํสั่งขายคืน หรือคาํสั่งสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนโดยพลัน 

(2)  รายงานการไม่ขาย ไม่รับซ้ือคืน หรือไม่รับสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนหรือการหยุดรับคาํสั่งซ้ือ คาํสั่งขายคืน หรือ

คาํสั่งสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนพร้อมทั้งแสดงเหตุผล และรายงานแผนการดาํเนินการของกองทุนรวมเปิดน้ันให้

สาํนักงานทราบโดยพลัน 

(3)  ในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวม ไม่ขาย ไม่รับซ้ือคืน หรือไม่รับสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนหรือหยุดรับคาํสั่งซ้ือ 

คาํสั่งขายคืน หรือคาํสั่งสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน ตามข้อ 1 เกนิ 1 วันทาํการ บริษัทจะดาํเนินการดังต่อไปน้ี 

(ก)  รายงานการเปิดรับคาํสั่งซ้ือ คาํสั่งขายคืน หรือคาํสั่งสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการ

ลงทุนของกองทุนเปิด ณ วันทาํการสดุท้ายก่อนวันรายงานน้ันให้สาํนักงานทราบภายในวันทาํการ

ก่อนวันเปิดรับคาํสั่งซ้ือ คาํสั่งขายคืน หรือคาํสั่งสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน  

(ข)  ดาํเนินการโดยวิธกีารใดๆ เพ่ือให้ผู้ลงทุนทราบถงึการเปิดรับคาํสั่งซ้ือ คาํสั่งขายคืน หรือคาํสั่ง

สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนโดยพลัน 

ในช่วงเวลาที่บริษัทจัดการ ไม่ขาย ไม่รับซ้ือคืน หรือไม่รับสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนหรือหยุดรับคาํสั่งซ้ือ คาํสั่งขายคืน หรือ

คาํสั่งสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนบริษัทจัดการอาจหยุดคาํนวณมูลค่าทรัพย์สนิสทุธ ิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน 

และราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนกไ็ด้  

3.  บริษัทจัดการจะหยุดการขายหน่วยลงทุน ตามคาํสั่งซ้ือ หรือคาํสั่งสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนที่ได้รับมาแล้ว หรือหยุดรับ            

คาํสั่งซ้ือ หรือคาํสั่งสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และ

ผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาโดยราคาขาย

หน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องน้ันต่างจากราคาขายหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตั้งแต่หน่ึงสตางค์ขึ้นไปและคิดเป็นอตัราตั้งแต่ร้อยละ 

0.5 ของราคาขายหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง ทั้งน้ี บริษัทจัดการจะประกาศหยุดการขายหน่วยลงทุน หยุดรับคาํสั่งซ้ือหรือ

คาํสั่งสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน ณ ที่ทาํการทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที่ติดต่อทุกแห่งของตัวแทนสนับสนุนที่ใช้ใน

การซ้ือขายหรือสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน และแจ้งให้ผู้ที่ได้มีคาํสั่งซ้ือหรือคาํสั่งสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน 

1122..  การหยุดขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน การหยุดขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน : :   

เพ่ือคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถอืหน่วยลงทุน หรือในกรณทีี่มีความจาํเป็นเพ่ือรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกจิและการเงินของ

ประเทศ หรือเพ่ือรักษาเสถยีรภาพในระบบตลาดการเงิน สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศให้บริษัทจัดการหยุด

รับคาํสั่งซ้ือ คาํสั่งขายคืนหรือคาํสั่งสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดได้เป็นการช่ัวคราวตามระยะเวลาที่เหน็สมควร แต่รวม

แล้วต้องไม่เกนิ 20 วันทาํการติดต่อกนั เว้นแต่จะได้รับความเหน็ชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ขยายระยะเวลาหยุดรับคาํ

สั่งซ้ือ คาํสั่งขายคืน หรือคาํสั่งสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนออกไปได้ 

 

1133..  เง่ืเง่ือนไขและขอ้จาํกัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน อนไขและขอ้จาํกัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน : :   

- 
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1144..  การจ่ายเงินปันผล การจ่ายเงินปันผล : :   

14.1.  นโยบายการจ่ายเงินปันผล : จ่าย 

14.2.  หลักเกณฑก์ารจ่ายเงินปันผล :  

บริษัทจัดการจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลจากกาํไรสะสมหรือการเพ่ิมขึ้นในสนิทรัพย์สทุธจิากการดาํเนินงานเม่ือกองทุน

รวมมีกาํไรสะสมจนถงึงวดบัญชีที่จะจ่ายเงินปันผล หรือมีการเพ่ิมขึ้นในสนิทรัพย์สทุธจิากการดาํเนินงานในงวดบัญชีที่

จะจ่ายเงินปันผลน้ัน  

โครงการมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถอืหน่วยลงทุน อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาจ่ายเงิน

ปันผล ในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ของรายได้จากการลงทุนสทุธบิวก/หักกาํไรหรือขาดทุนสทุธทิี่เกดิขึ้นทั้งสิ้น 

(แล้วแต่กรณ)ี ของโครงการในแต่ละงวดบัญชีที่จะจ่ายเงินปันผลหรืออาจพิจารณาจ่ายจากกาํไรสะสม โดยไม่รวมกาํไร

หรือขาดทุนสทุธทิี่ยังไม่เกดิขึ้น (Unrealized profit/Loss) เม่ือกองทุนรวมมีกาํไรสะสมจนถงึงวดบัญชีที่จะจ่ายเงินปัน

ผลตามที่บริษัทจัดการเหน็สมควรได้  

หากการจ่ายเงินปันผล ในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ของรายได้จากการลงทุนสทุธบิวก/หักกาํไรหรือขาดทุนสทุธทิี่

เกดิขึ้นทั้งสิ้น (แล้วแต่กรณ)ี หรือการจ่ายจากกาํไรสะสม โดยไม่รวมกาํไรหรือขาดทุนสทุธทิี่ยังไม่เกดิขึ้นในแต่ละงวด 

จะทาํให้มูลค่าหน่วยลงทุนหลังการจ่ายเงินปันผลตํ่ากว่ามูลค่าหน่วยลงทุนในวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี ก่อนรอบ

ระยะเวลาบัญชีปัจจุบัน บริษัทจัดการอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลในอตัราที่บริษัทจัดการเหน็สมควร โดยไม่ทาํให้มูลค่า

หน่วยลงทุนในวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีก่อนรอบระยะเวลาบัญชีปัจจุบัน 

บริษัทจัดการขอสงวนสทิธไิม่จ่ายเงินปันผลในงวดใดๆ กต็าม ที่รายได้จากการลงทุนสทุธบิวก/หักกาํไรหรือขาดทุนสทุธิ

ที่เกดิขึ้นทั้งสิ้น (แล้วแต่กรณ)ี ต่อหน่วยลงทุนในรอบระยะเวลาบัญชีน้ันตํ่ากว่า 0.25 บาท  

14.3.  กาํหนดเวลา วิธกีาร และข้อจาํกดัในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :  

(1)  บริษัทจัดการจะประกาศปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน ภายใน 30 วันทาํการนับตั้งแต่วันถดัจากวัน

สิ้นรอบระยะเวลที่จ่ายเงินปันผลแต่ละงวด 

(2)  บริษัทจัดการจะถอืจาํนวนหน่วยลงทุน ณ วันทาํการที่ 8 นับจากวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีที่จ่ายเงินปันผลแต่

ละงวดเป็นเกณฑใ์นการคาํนวณอตัราเงินปันผล 

(3)  บริษัทจัดการจะหยุดขายหน่วยลงทุนช่ัวคราวในระหว่างวันทาํการที่ 8 ถงึวันทาํการก่อนหน้าวันที่ปิดสมุด

ทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการยังคงรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามปกติ และเร่ิมขายหน่วย

ลงทุนอกีในวันที่ปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนโดยปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ สาํนักงานของ

บริษัทจัดการ สาํนักงานบริการของบริษัทจัดการ (ถ้ามี) สาํนักงานใหญ่ของผู้ดูแลผลประโยชน์ สาํนักงานใหญ่

และสาํนักงานสาขา (ถ้ามี) ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน 

(4)  บริษัทจัดการจะดาํเนินการดังต่อไปน้ี เพ่ือแจ้งให้ผู้ถอืหน่วยลงทุนทราบ 

1)  ประกาศในหนังสอืพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ 

2)  ปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ ที่ทาํการทุกแห่งของบริษัทจัดการและจัดให้มีประกาศดังกล่าว ณ 

สถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน 

3)  ส่งหนังสอืแจ้งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้ถือหน่วยลงทุนทมีีช่ืออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และ              

ผู้ถอืหน่วยลงทุนที่ถอืหน่วยลงทุนทุกชนิดไม่ระบุช่ือผู้ถอืหน่วยลงทุนเม่ือร้องขอ 
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ผู้ถอืหน่วยลงทุนที่มีช่ืออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนเพ่ือจ่ายเงินปันผล 

จะได้รับเงินปันผลซ่ึงถอืเป็นเงินได้พึงประเมิน ซ่ึงต้องนาํไปคาํนวณภาษี เงินปันผลที่จ่ายน้ีย่อมส่งผลให้มูลค่าทรัพย์สนิ

สทุธต่ิอหน่วยลงทุนลดลงเท่าจาํนวนเงินปันผล 

ข้อจาํกดัในการจ่ายเงินปันผล 

(1)  บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในส่วนที่เกนิข้อจาํกดัการถือหน่วยลงทุน เว้นแต่เป็น

กรณีที่ได้รับยกเว้น ทั้งน้ี ตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑเ์กี่ยวกบัข้อจาํกดัการถอืหน่วย

ลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที่ของบริษัทจัดการ 

(2)  บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดทาํบัญชีและแยกเงินที่ไม่อาจจ่ายเป็นเงินปันผลออกจากบัญชีและทรัพย์สนิของกองทุน

รวม และไม่นาํเงินดังกล่าวมารวมคาํนวณเป็นมูลค่าทรัพย์สนิของกองทุนรวม และจะส่งเงินดังกล่าวให้เป็นรายได้ของ

แผ่นดิน 

1155..  ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ่้ายทีเ่รียกเก็บจากกองทุนรวมและผูสั้ง่ซ้ือหรือผูถ้อืหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ่้ายทีเ่รียกเก็บจากกองทุนรวมและผูสั้ง่ซ้ือหรือผูถ้อืหน่วยลงทุน : :   

15.1.  ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่ประมาณการได้ที่เรียกเกบ็จากกองทุนรวมทั้งหมด) :  

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) :  

รายละเอยีด/จาํนวน/อตัรา :  

บริษัทจัดการจะเรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายจากกองทุนรวมที่สามารถประมาณการได้ ในอตัราไม่เกนิร้อยละ 

2.18 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิสทุธขิองกองทุนรวมทุกกรณ ี 

15.2.  ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเกบ็จากกองทุนรวม :  

15.2.1.  ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี :  

รายละเอยีด/จาํนวน/อตัรา :  

ค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุน ในอตัราไม่เกนิร้อยละ 1.00 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิสทุธขิองกองทุนที่คาํนวณได้เป็น

รายวันโดยในช่วงสองปีแรก บริษัทจะคิดค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุน ในอตัราไม่เกนิร้อยละ 0.70 ของมูลค่า

ทรัพย์สนิสทุธ ิของกองทุนที่คาํนวณได้เป็นรายวัน 

15.2.2.  ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี :  

รายละเอยีด/จาํนวน/อตัรา :  

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ในอตัราไม่เกนิร้อยละ 0.08 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิสทุธขิองกองทุนที่คาํนวณได้

เป็นรายวัน 

15.2.3.  ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี :  

รายละเอยีด/จาํนวน/อตัรา :  

ค่าใช้จ่ายในการเป็นนายทะเบียนหน่วยลงทุน ในอตัราไม่เกนิร้อยละ 0.10 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิสทุธขิองกองทุนที่

คาํนวณได้เป็นรายวัน  

15.2.4.  ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน :  

รายละเอยีด/จาํนวน/อตัรา : ไม่มี 

  



กองทุนเปิดตะวนัออกหนึง่กองทุนเปิดตะวนัออกหนึง่  2266  

15.2.5.  ค่าธรรมเนียมการจัดจาํหน่าย :  

รายละเอยีด/จาํนวน/อตัรา : ไม่มี 

15.2.6.  ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ :  

รายละเอยีด/จาํนวน/อตัรา :  

(1)  ค่าอากรแสตมป์ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ในการซ้ือขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิอื่นของกองทุน และค่านายหน้า

ซ้ือขายหลักทรัพย์ที่ซ้ือหรือขายเพ่ือประโยชน์ในการจัดการกองทุนรวม (ถ้ามี) ตามที่จ่ายจริง  

(2)  ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการมีบัญชีกองทุนกบัธนาคาร เช่น ค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่ธนาคารเรียกเกบ็ค่าอากรแสตมป์ 

ค่าไปรษณยีากร ค่าโทรศัพท ์ค่าโทรสาร ค่าสมุดเชค็ ตามที่จ่ายจริง  

(3)  ค่าตอบแทนผู้ชาํระบัญชี และผู้ดูแลผลประโยชน์ในระหว่างการชาํระบัญชีกองทุนรวมจนถงึการจดทะเบียนเลิก

กองทุนรวมกบัสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามที่จ่ายจริง  

(4)  ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย ค่าใช้จ่ายในการจัดทาํโฆษณาและประชาสมัพันธ ์ และค่าสื่อโฆษณาและ

ประชาสมัพันธก์องทุน ตลอดจนการจัดสมัมนาแนะนาํกองทุน และค่าใช้จ่ายในการเซน็สญัญาต่างๆ อนั

เกี่ยวเน่ืองกบักองทุน ตามที่จ่ายจริง  

(5)  ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย ค่าใช้จ่ายในการจัดทาํโฆษณาและประชาสมัพันธ ์ และค่าสื่อโฆษณาและ

ประชาสมัพันธก์องทุน ตลอดจนการสมัมนาแนะนาํกองทุน และค่าใช้จ่ายในการเซน็สญัญาต่างๆ อนั

เกี่ยวเน่ืองกบักองทุน ตามที่จ่ายจริง 

(6)  ค่าจัดทาํ ค่าแปล และค่าพิมพ์หนังสอืช้ีชวนเสนอขายหน่วยลงทุน ใบคาํขอเปิดบัญชีกองทุน แบบฟอร์มคาํสั่ง

ซ้ือและขายหน่วยลงทุน ใบยืนยันคาํสั่งซ้ือและขายหน่วยลงทุน หนังสอืรับรองสทิธใินหน่วยลงทุนหรือใบ

หน่วยลงทุน (Statement of Holding or Investment Unit Certificate) และแบบฟอร์มอื่นๆ ที่เกี่ยวกบั

กองทุนรวม ตามที่จ่ายจริง  

(7)  ค่าเตรียมการและจัดส่งเอกสาร หนังสอืโต้ตอบผู้ถอืหน่วยลงทุน และรายงานต่างๆ ตลอดจนหนังสอืรับรอง

สทิธใินหน่วยลงทุนหรือใบหน่วยลงทุน (Statement of Holding or Investment Unit Certificate) รวมทั้ง            

ค่าไปรษณยีากร ค่าโทรศัพท ์ค่าโทรสารสาํหรับผู้ถอืหน่วยลงทุน ตามที่จ่ายจริง  

(8)  ค่าใช้จ่ายที่เกดิจากการขายคืนแบบอตัโนมัติ เช่น ค่าเตรียมการจัดส่งเชค็ ค่าเชค็ ค่าซองจดหมาย                   

ค่าไปรษณยีากร ค่าธรรมเนียมการโอนเงินเข้าบัญชีตามที่ธนาคารเรียกเกบ็ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกดิจากการขาย

คืนแบบอตัโนมัติโดยตรง ตามที่จ่ายจริง  

(9)  ค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) ในการดาํเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ที่ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏบัิติตามหน้าที่ หรือ

เรียกค่าสนิไหมทดแทนความเสยีหายจากบริษัทจัดการเพ่ือประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือเม่ือได้รับคาํสั่ง

จากสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามที่จ่ายจริง  

(10)  ค่าใช้จ่ายที่เกดิขึ้นจากการติดตามทวงถามหรือการดาํเนินคดีเพ่ือการรับชาํระหน้ีใดๆ ของกองทุนรวม              

ตามที่จ่ายจริง  

(11)  ค่าใช้จ่ายอนัเกี่ยวเน่ืองจากการแก้ไขเพ่ิมเติมโครงการหรือการเปล่ียนประเภทโครงการ เช่น การลงประกาศ

หนังสอืพิมพ์ การจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน การทาํเอกสารแจ้งผู้ถอืหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน 

หรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกดิขึ้นจากการปฏบัิติตามกฎหมาย หรือประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศ

สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เป็นต้น ตามที่จ่ายจริง  
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(12)  ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวเน่ืองกบักองทุนรวมโดยตรง เช่น ค่าที่ปรึกษากฎหมาย ค่าจัดพิมพ์และ

จัดส่งหนังสอืบอกกล่าว ค่าใช้จ่ายในการวิเคราะห์ วิจัยหลักทรัพย์ที่กองทุนจะลงทุน หรือประกาศที่สาํนักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่กฎหมายหรือ

สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด เป็นต้น ตามที่จ่ายจริง  

ภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีธุรกจิเฉพาะหรือภาษีอื่นใดในทาํนองเดียวกนัอนัเน่ืองมาจากค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายที่เรียก

เกบ็จากกองทุนรวมข้างต้น จะถือเป็นภาระของกองทุนรวม  

การคาํนวณค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วย ลงทุน จะ

คาํนวณทุกวันทาํการโดยใช้มูลค่าทรัพย์สนิสทุธขิองกองทุนรวมในแต่ละวันในการคาํนวณ โดยกรณีการคาํนวณใน

วันหยุดทาํการจะใช้มูลค่าทรัพย์สนิสทุธขิองวันทาํการถดัไปเป็นเกณฑใ์นการคาํนวณ และจะชาํระโดยตัดจ่ายจากบัญชี

กองทุนรวมเป็นรายเดือน  

ค่าใช้จ่าย ตาม (1) ถงึ (12) จะเรียกเกบ็จากกองทุนตามจาํนวนที่จ่ายจริง โดยในทางบัญชีบริษัทจัดการจะพิจารณาตัด

จ่ายทั้งจาํนวน หรือทยอยตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนเฉล่ียเท่ากนัทุกวันตามระยะเวลาที่จะได้รับประโยชน์จาก

ค่าใช้จ่ายน้ันๆ ทั้งน้ี การตัดค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่กาํหนด โดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบ

บัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย  

15.3.  ค่าธรรมเนียมที่เรียกเกบ็จากผู้สั่งซ้ือหรือผู้ถือหน่วยลงทุน :  

15.3.1.  ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) :  

รายละเอยีด/จาํนวน/อตัรา :  

ผู้ถอืหน่วยลงทุนจะเสยีค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอตัราร้อยละ 1.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน โดยในช่วงแรก 

บริษัทจัดการจะคิดค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในอตัราร้อยละ 0.5 ของมูลค่าหน่วยลงทุน ทั้งน้ี บริษัทจัดการขอ

สงวนสทิธใินการเปล่ียนแปลงการเรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมดังกล่าว โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขเพ่ิมเติมโครงการ บริษัท

จัดการจะแจ้งผู้ถอืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วัน โดยจะติดประกาศไว้ที่สาํนักงานของบริษัทจัดการ 

สาํนักงานบริการของบริษัทจัดการ (ถ้ามี) สาํนักงานใหญ่ และสาํนักงานสาขา (ถ้ามี) ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือ

คืนและลงประกาศหนังสอืพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ เป็นเวลา 3 วันติดต่อกนั และแจ้งให้สาํนักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. ทราบ ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่เปล่ียนแปลง 

15.3.2.  ค่าธรรมเนียมการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee) :  

รายละเอยีด/จาํนวน/อตัรา :  

ผู้ถอืหน่วยลงทุนจะเสยีค่าธรรมเนียมการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน ในอตัราร้อยละ 1.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที่รับซ้ือคืน 

โดยในช่วงแรก บริษัทจัดการจะยกเว้นค่าธรรมเนียมการรับซ้ือคืนทั้งน้ี บริษัทจัดการขอสงวนสทิธใินการเปล่ียนแปลง

การเรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมดังกล่าว โดยไม่ถอืเป็นการแก้ไขเพ่ิมเตมิโครงการ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถอืหน่วยลงทุน

ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วัน โดยจะติดประกาศไว้ที่สาํนักงานของบริษัทจัดการ สาํนักงานบริการของบริษัทจัดการ 

(ถ้ามี) สาํนักงานใหญ่ และสาํนักงานสาขา (ถ้ามี) ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนและลงประกาศหนังสอืพิมพ์

รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ เป็นเวลา 3 วันติดต่อกนั และแจ้งให้สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ ภายใน 15 วัน 

นับแต่วันที่เปล่ียนแปลง 

15.3.3.  ค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน (Switching Fee) :    

รายละเอยีด/จาํนวน/อตัรา : ไม่มี 
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15.3.4.  ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน :  

รายละเอยีด/จาํนวน/อตัรา :  

ภายใต้เง่ือนไขที่ระบุในข้อ "สทิธใินการโอนหน่วยลงทุน" ผู้ถือหน่วยลงทุนจะถูกเรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย

ลงทุน ในอตัรา 50 บาทต่อ 1 รายการ โดยผู้โอนจะถูกเรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมดังกล่าวในวันที่ย่ืนคาํขอโอนหน่วยลงทุน  

15.3.5.  ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุน :  

รายละเอยีด/จาํนวน/อตัรา :  

ภายใต้เง่ือนไขที่ระบุในข้อ  "เง่ือนไขในการออกเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุนและระยะเวลาการส่งมอบ" ผู้ถอืหน่วย

ลงทุนจะถูกเรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมในการออกใบหน่วยลงทุน (Investment Unit Certificate) ในอตัรา 50 บาทต่อ               

1 ฉบับ โดยจะถูกเรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมดังกล่าวในวันที่ย่ืนใบคาํขอให้ออกใบหน่วยลงทุน  

15.3.6.  ค่าปรับกรณขีายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที่กาํหนดในโครงการ (Exit Fee) :    

รายละเอยีด/จาํนวน/อตัรา : ไม่มี 

15.3.7.  ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ :    

รายละเอยีด/จาํนวน/อตัรา :  

ค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าซ้ือและขายคืน (ถ้ามี)  

ผู้ถอืหน่วยลงทุนจะถูกเรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนตามที่ธนาคารพาณชิย์ หรือสถาบันการเงิน

เรียกเกบ็จริง  

15.4.  วิธกีารคาํนวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม :  

15.5.  การเปล่ียนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย :  

บริษัทจัดการสงวนสทิธทิี่จะเปล่ียนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย ตามข้อ 15.3 "ค่าธรรมเนียมที่เรียกเกบ็จาก              

ผู้สั่งซ้ือหรือผู้ถอืหน่วยลงทุน" และ ข้อ 15.2 "ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเกบ็จากกองทุนรวม" โดยไม่ถอืว่าเป็น

การแก้ไขเพ่ิมเติมโครงการ โดยบริษัทจะดาํเนินการดังต่อไปน้ี  

(1)  กรณเีพ่ิมอตัราค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่าย บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถอืหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 

60 วัน โดยจะติดประกาศ ณ สาํนักงานของบริษัทจัดการ สาํนักงานบริการของบริษัทจัดการ (ถ้ามี) สาํนักงาน

ใหญ่และสาํนักงานสาขา (ถ้ามี) ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน และลงประกาศในหนังสอืพิมพ์รายวัน

อย่างน้อย 1 ฉบับ เป็นเวลา 3 วันติดต่อกนั ทั้งน้ีการเพ่ิมเตมิอตัราค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะต้อง

ไม่เกนิร้อยละ 25 ของอตัราค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายภายในรอบระยะเวลา 1 ปี  

(2)  กรณีที่บริษัทจัดการจะลดอตัราค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่าย บริษัทจัดการจะปิดประกาศไว้ที่สาํนักงานของ

บริษัทจัดการ สาํนักงานบริการของบริษัทจัดการ (ถ้ามี) สาํนักงานใหญ่ และสาํนักงานสาขา (ถ้ามี) ของ

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน  

ทั้งน้ี การเปล่ียนแปลง ตามข้อ (1) และ (2) บริษัทจะต้องแจ้งให้สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วัน 

นับแต่วันที่เปล่ียนแปลง  

15.6.  หมายเหตุ :  
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1166..  วธีิการคาํนวณ กาํหนดเวลาในการคาํนวณและการประกาศมลูค่าทรัพยส์ินสุทธิ วธีิการคาํนวณ กาํหนดเวลาในการคาํนวณและการประกาศมลูค่าทรัพยส์ินสุทธิ                                           

มลูค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หลกัเกณฑแ์ละวธีิกมลูค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หลกัเกณฑแ์ละวธีิการดาํเนินการในกรณทีีม่ลูค่าหน่วยารดาํเนินการในกรณทีีม่ลูค่าหน่วย

ลงทุนไม่ถกูตอ้ง ลงทุนไม่ถกูตอ้ง : :   

16.1.  วิธกีารคาํนวณ กาํหนดเวลาในการคาํนวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สนิสทุธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน 

:  ในประเทศ  

16.2.  เง่ือนไขพิเศษ :  

1.  บริษัทจัดการจะคาํนวณมูลค่าทรัพย์สนิสทุธขิองกองทุนรวมตามหลักเกณฑ ์ และวิธกีารที่สาํนักงานคณะ 

กรรมการกาํกบัหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกาํหนด 

2.  บริษัทจัดการจะคาํนวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สนิสทุธ ิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคา

รับซ้ือคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปน้ี 

(2.1)  คาํนวณมูลค่าทรัพย์สนิสทุธแิละมูลค่าหน่วยลงทุน ทุกสิ้นวันทาํการ และ คาํนวณราคาขายหน่วย

ลงทุนและราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุน ทุกสิ้นวันทาํการซ้ือขายหน่วยลงทุน ทั้งน้ี ในการคาํนวณราคา

ขายหน่วยลงทุนและราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุน ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของ

สิ้นวันทาํการซ้ือขายหน่วยลงทุนน้ันเป็นเกณฑใ์นการคาํนวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซ้ือคืน

หน่วยลงทุน 

(2.2)  ประกาศมูลค่าทรัพย์สนิสทุธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

ดังต่อไปน้ี 

(ก)  กรณีกองทุนรวมเปิดแบบมีกาํหนดระยะเวลา (interval fund) ที่กาํหนดวันทาํการซ้ือขาย

หน่วยลงทุนแต่ละคร้ังห่างกนัตั้งแต่หน่ึงเดือนขึ้นไป ให้บริษัทประกาศมูลค่าทรัพย์สนิสทุธ ิ

มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุน ของวันทาํการ

สดุท้ายของเดือน ภายในวันทาํการถดัไป 

(ข)  กรณีอื่นนอกเหนือจาก (ก) ให้บริษัทประกาศมูลค่าทรัพย์สนิสทุธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคา

ขายหน่วยลงทุน และราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุน ของวันทาํการซ้ือขายหน่วยลงทุนล่าสดุ 

ภายในวันทาํการถดัไป 

(2.3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สนิสทุธแิละมูลค่าหน่วยลงทุนของวันปิดทะเบียนผู้ถอืหน่วยลงทุนเพ่ือการ

จ่ายเงินปันผล ภายในวันทาํการถดัไป 

มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถงึ มูลค่าทรัพย์สนิสทุธหิารด้วยจาํนวนหน่วยลงทุนที่จาํหน่ายได้แล้ว

ทั้งหมดเม่ือสิ้นวันทาํการที่คาํนวณน้ัน 

มูลค่าทรัพย์สนิสทุธแิละมูลค่าหน่วยลงทุนที่ประกาศข้างต้น ต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดูแล

ผลประโยชน์ 

(2.4)  ในกรณีที่การประกาศ ตาม (2.2) และ (2.3) ได้กระทาํผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุน

ที่จัดขึ้นโดยสมาคม (NAV Center) หรือช่องทางอื่นที่สาํนักงานยอมรับ บริษัทจัดการจะประกาศ

มูลค่าทรัพย์สนิสทุธแิละมูลค่าหน่วยลงทุน ภายใน 2 วันทาํการถดัไปกไ็ด้ 

การประกาศข้างต้น บริษัทจัดการจะประกาศในหนังสอืพิมพ์รายวันอย่างน้อยหน่ึงฉบับและปิด

ประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ ที่ทาํการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และจัดให้มีประกาศดังกล่าวไว้ ณ 

สถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนที่ใช้เป็นสถานที่ในการซ้ือขายหน่วยลงทุน 

(ถ้ามี)  
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เว้นแต่ในกรณขีองกองทุนรวมเพ่ือผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทอาจดาํเนินการโดยวิธกีารใดๆ 

เพ่ือให้ผู้ถอืหน่วยลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวแทนการประกาศในหนังสอืพิมพ์กไ็ด้ 

(2.5)  ในกรณีที่มูลค่าทรัพย์สนิสทุธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน จาํนวนหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคา

รับซ้ือคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดไม่ถูกต้อง บริษัทจัดการจะดาํเนินการตามหลักเกณฑแ์ละ

วิธกีารที่สาํนักงานคณะกรรมการกาํกบัหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกาํหนด 

3.  การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สนิสทุธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุน หรือ

จาํนวนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิด บริษัทจัดการจะดาํเนินการดังต่อไปน้ี 

(3.1) คาํนวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สนิสทุธเิป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตาํแหน่งโดยใช้วิธกีารปัดเศษ

ทศนิยมตามหลักสากล 

(3.2) คาํนวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตาํแหน่ง โดยใช้วิธกีารปัดเศษทศนิยมตาม

หลักสากล สาํหรับมูลค่าหน่วยลงทุนเพ่ือใช้ในการคาํนวณราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยม

ตาํแหน่งที่ 4 ขึ้น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพ่ือใช้ ในการคาํนวณราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนจะตัด

ทศนิยมตาํแหน่งที่ 5 ทิ้ง 

(3.3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที่คาํนวณได้ใน (3.2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตาํแหน่ง โดยตัด

ทศนิยมตาํแหน่งที่ 5 ทิ้ง และประกาศราคาขายและราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุน ตามที่คาํนวณได้ใน 

(3.2) 

(3.4) คาํนวณจาํนวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตาํแหน่ง โดยใช้วิธกีารปัดเศษทศนิยมตาม

หลักสากล แต่จะใช้ผลลัพธเ์ป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตาํแหน่งโดยตัดทศนิยมตาํแหน่งที่             

5 ทิ้ง  

ในกรณีที่มีผลประโยชน์เกดิขึ้นจากการคาํนวณตาม (3.1) ถงึ (3.4) บริษัทจัดการจะนาํผลประโยชน์น้ันรวมเข้าเป็น

ทรัพย์สนิของกองทุนรวมเปิด 

16.3.  แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สนิสทุธ ิมูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน :  

16.4.  หลักเกณฑแ์ละวิธกีารดาํเนินการในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง :  

1. ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องน้อยกว่าหน่ึงสตางค์ หรือต่างจาก

ราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตั้งแต่หน่ึงสตางค์ขึ้นไป แต่ไม่ถงึร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง บริษัท

จัดการจะจัดทาํและส่งรายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบถงึความผดิพลาดภายใน 7 วันทาํการนับแต่วันที่

พบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และจัดให้มีสาํเนารายงานดังกล่าวไว้ ณ ที่ทาํการของบริษัทจัดการเพ่ือให้

สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้ โดยรายงานดังกล่าวจะมีรายการอย่างน้อย ดังต่อไปน้ี 

(1)  ราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้อง 

(2)  ราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง 

(3)  สาเหตุที่ทาํให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง 

(4)  มาตรการป้องกนัเพ่ือมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง ทั้งน้ี เว้นแต่ในกรณทีี่ราคาหน่วยลงทุน            

ไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาด

คร้ังสดุท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซ้ือขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง 

ในกรณีที่เหตุของความผดิพลาดซ่ึงทาํให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามวรรคหน่ึง มีผลต่อเน่ืองต่อการ

คาํนวณราคาหน่วยลงทุนคร้ังต่อไป เช่น การกาํหนดอตัราดอกเบ้ียผดิพลาด เป็นต้น บริษัทจัดการจะแก้ไข

ราคาหน่วยลงทุนให้ถูกต้องนับแต่วันที่บริษัทจัดการพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องด้วย 
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2. ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง ตั้งแต่หน่ึงสตางค์ขึ้นไป และคิดเป็น

อตัราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง บริษัทจัดการจะคาํนวณราคาหน่วยลงทุนย้อนหลังนับ

แต่วันที่พบราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องจนถงึวันที่ราคาหน่วยลงทุนถูกต้อง และดาํเนินการดังต่อไปน้ีเฉพาะ

วันที่ราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง ตั้งแต่หน่ึงสตางค์ขึ้นไป และคิดเป็น

อตัราส่วนต้ังแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง 

(1)  จัดทาํรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาให้เสรจ็สิ้นภายในวันทาํการถดัจาก

วันที่พบว่าราคาหน่วยลงทุนน้ันไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ภายในวันทาํ

การถดัจากวันที่คาํนวณราคาหน่วยลงทุนเสรจ็สิ้น เพ่ือให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงาน

ดังกล่าวภายในวันทาํการถดัจากวันที่บริษัทจัดการส่งรายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ ทั้งน้ี รายงาน

ดังกล่าวจะมีรายการอย่างน้อยดังต่อไปน้ี 

(ก)  ราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้อง 

(ข)  ราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง 

(ค)  สาเหตุที่ทาํให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง 

(ง)  การดาํเนินการของบริษัทจัดการเม่ือพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง 

ทั้งน้ี บริษัทจัดการจะจัดให้มีสาํเนารายงาน ตาม (1) ไว้ ณ ที่ทาํการของบริษัทจัดการ เพ่ือให้

สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้ 

(2)  แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องภายในวันที่ผู้ดูแลผลประโยชน์

รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา ตาม (1) 

(3)  ประกาศช่ือกองทุนรวมที่มีการแก้ไขราคา ตาม (2) และ วัน เดือน ปี ที่มีการแก้ไขราคา ตาม  (2) 

ในหนังสอืพิมพ์รายวันอย่างน้อยหน่ึงฉบับภายใน 3 วันทาํการนับแต่วันที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรอง

ข้อมูลในรายงานดังกล่าว 

(4)  ชดเชยราคาให้แล้วเสรจ็และแจ้งเป็นหนังสอืให้ผู้ซ้ือหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที่ได้ซ้ือ

หรือขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องทราบถงึการแก้ไขราคาตาม 

(2) และการชดเชยราคา ภายใน 5 วันทาํการนับแต่วันที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงาน

ดังกล่าว 

(5)  จัดทาํรายงานมาตรการป้องกนัเพ่ือมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าว พร้อม

ทั้งสาํเนารายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาที่จัดทาํ ตาม (1) ให้สาํนักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 7 วันทาํการนับแต่วันที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงาน

การแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาน้ัน เว้นแต่ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง

มีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ บริษัทจัดการจะไม่ส่งรายงานมาตรการป้องกนัให้

สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่จะส่งสาํเนาเอกสารที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่าการที่ราคา

หน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้แทน 

3.  ในการชดเชยราคา ตามข้อ 2 (4) บริษัทจัดการจะปฏบัิติตามหลักเกณฑแ์ละวิธกีาร ดังต่อไปน้ี 

(1)  กรณรีาคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องตํ่ากว่าราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง (understate) บริษัทจัดการจะ

ปฏบัิติดังน้ี 
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(ก)  กรณีที่เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจาํนวนหน่วยลงทุนของผู้ซ้ือหน่วยลงทุน

เป็นจาํนวนซ่ึงมีมูลค่าเท่ากบัส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกบัราคาหน่วยลงทุน

ที่ถูกต้องหากปรากฏว่าผู้ซ้ือหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุน

เหลืออยู่น้อยกว่าจาํนวนหน่วยลงทุนที่จะต้องลด บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการ

เองเป็นจาํนวนเท่ากบัส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่ หรือลดจาํนวนหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่น้ัน

และจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจาํนวนเท่ากบัส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี 

เพ่ือชดเชยราคาให้แก่กองทุนเปิด เว้นแต่การที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจาก

ปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดคร้ังสดุท้ายของ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือศูนย์ซ้ือขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแล

ผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว 

(ข)  กรณีที่เป็นการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพ่ิมจาํนวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืน

หน่วยลงทุนเป็นจาํนวนซ่ึงมีมูลค่าเท่ากบัส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกบัราคา

หน่วยลงทุนที่ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจาํนวนเท่ากบัส่วนต่างของราคา 

เพ่ือชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน แต่หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มี

หน่วยลงทุนเหลืออยู่ บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจาํนวนเท่ากบัส่วนต่าง

ของราคา เพ่ือชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน 

(2)  กรณรีาคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องสงูกว่าราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง (overstate) บริษัทจัดการจะ

ปฏบัิติดังน้ี 

(ก)  กรณีที่เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพ่ิมจาํนวนหน่วยลงทุนของผู้ซ้ือหน่วย

ลงทุนเป็นจาํนวนซ่ึงมีมูลค่าเท่ากบัส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกบัราคาหน่วย

ลงทุนที่ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจาํนวนเท่ากบัส่วนต่างของราคา เพ่ือ

ชดเชยราคาให้แก่ผู้ซ้ือหน่วยลงทุน 

(ข)  กรณีที่เป็นการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจาํนวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคนื

หน่วยลงทุนเป็นจาํนวนซ่ึงมีมูลค่าเท่ากบัส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกบัราคา

หน่วยลงทุนที่ถูกต้องหากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมี

หน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจาํนวนหน่วยลงทุนที่จะต้องลด บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของ

บริษัทจัดการเองเป็นจาํนวนเท่ากบัส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่ หรือลดจาํนวนหน่วยลงทุนที่

เหลืออยู่น้ันและจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจาํนวนเท่ากบัส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่ 

แล้วแต่กรณ ี เพ่ือชดเชยราคาให้แก่กองทุนเปิด เว้นแต่การที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมี

สาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดคร้ัง

สดุท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซ้ือขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และ

ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว 

ในกรณีที่บริษัทจัดการต้องชดเชยราคาเป็นเงินให้แก่ผู้ซ้ือหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนรายใดมีมูลค่า

ไม่ถงึหน่ึงร้อยบาท บริษัทจัดการอาจนาํเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที่มีการจ่ายเงินให้ผู้ถอืหน่วย

ลงทุน แต่ถ้าบุคคลดังกล่าวไม่มีสถานะเป็นผู้ถอืหน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจัดการจะชดเชยราคาให้แล้วเสรจ็

ภายใน 5 วันทาํการนับแต่วันที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงาน

การชดเชยราคาการจ่ายเงินของกองทุนเปิดเพ่ือชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน ตาม (1) (ข) หรือผู้

ซ้ือหน่วยลงทุน ตาม 2(ก) บริษัทจัดการอาจจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองแทนกองทุนเปิดกไ็ด้ 

  



กองทุนเปิดตะวนัออกหนึง่กองทุนเปิดตะวนัออกหนึง่  3333  

4.  บริษัทจัดการจะรับผดิชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกดิขึ้นจากราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง เช่น ค่าใช้จ่ายในการ

ประกาศการแก้ไขราคา ตามข้อ 2(3) ในหนังสอืพิมพ์ ค่าออกเชค็ ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเงินชดเชยราคาให้แก่

ผู้ซ้ือหน่วยลงทุนและผู้ขายคืนหน่วยลงทุน เป็นต้น เว้นแต่ในกรณทีี่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจาก

ปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ 

1177..  ชือ่ผูเ้กีย่วขอ้ง ชือ่ผูเ้กีย่วขอ้ง : :   

17.1.  ช่ือบริษัทจัดการ :  

ช่ือ :  บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอม็เอฟซี จาํกดั (มหาชน)  

17.2.  ช่ือผู้ดูแลผลประโยชน์ :  

ช่ือ :  ธนาคารกสกิรไทย จาํกดั (มหาชน)  

17.3.  ช่ือผู้ประกนั (กรณกีองทุนมีประกนั) :  ไม่มี 

17.4.  ช่ือของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : ไม่มี 

17.5.  ที่ปรึกษา :  

17.5.1.  ช่ือที่ปรึกษาการลงทุน : ไม่มี 

17.5.2.  ช่ือที่ปรึกษากองทุน : ไม่มี 

17.6.  ผู้สอบบัญชี :  

ช่ือ :  นาย ประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์  

ช่ือ :  นาย ไกรสทิธิ์ ศิลปมงคลกุล  

ช่ือ :  นางสาว ชมภนุูช แซ่แต้  

ช่ือ :  นาย บรรจง พิชญประสาธน์  

ช่ือ :  นาย เทอดทอง เทพมังกร 

ช่ือ นาย อดุม ธนูรัตน์พงศ์ 

รายละเอยีดเพ่ิมเติม (ผู้สอบบัญชี) :  

17.7.  การแต่งตั้งคณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : ไม่มี 

1188..  รอบระยะเวลาบัญชปีระจาํปีของกองทุนรวม รอบระยะเวลาบัญชปีระจาํปีของกองทุนรวม : :   

18.1.  วันที่สิ้นสดุรอบบัญชี :  วันที่ 31 มกราคม 

18.2.  วันที่สิ้นสดุรอบบัญชีคร้ังแรก :  วันที่ 31 มกราคม 2543  

18.3.  รายละเอยีดเพ่ิมเติม :  
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1199..  การขอมติของผูถ้อืหน่วยลงทุน และวธีิการแกไ้ขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแกไ้ขวธีิการการขอมติของผูถ้อืหน่วยลงทุน และวธีิการแกไ้ขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแกไ้ขวธีิการ

จัดการ จัดการ : :   

19.1  การแก้ไขเพ่ิมเติมโครงการตามมติของผู้ถอืหน่วยลงทุน หากปรากฏว่ามติของผู้ถอืหน่วยลงทุนดังกล่าว ไม่เกนิร้อยละ 

55 ของจาํนวนหน่วยลงทุนที่จาํหน่ายได้แล้วทั้งหมดของโครงการ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมส่งเอกสารหลักฐาน

เกี่ยวกบัการขอมติและการนับมติไปยังผู้ดูแลผลประโยชน์ เพ่ือให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองผลการนับมติน้ัน 

การแก้ไขเพ่ิมเติมโครงการหรือแก้ไขวิธกีารจัดการ หากมิได้กระทาํตามมติโดยเสยีงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุน ซ่ึงคิด

ตามจาํนวนหน่วยลงทุนรวมกนัเกนิกึ่งหน่ึงของจาํนวนหน่วยลงทุนที่ขายได้แล้วทั้งหมดของโครงการจัดการกองทุน 

จะต้องได้รับความเหน็ชอบจากสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

ในกรณีที่มติดังกล่าวเกี่ยวข้องกบัสทิธ ิหน้าที่ และความรับผดิชอบในข้อ "สทิธ ิหน้าที่ และความรับผดิชอบของบริษัท

จัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน (ถ้ามี) ที่ปรึกษา (ถ้ามี)" และค่าธรรมเนียมในข้อ 15 

"ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเกบ็จากผู้สั่งซ้ือหรือผู้ถอืหน่วยลงทุนและกองทุนรวม" ของบริษัทจัดการ ผู้ดูแล

ผลประโยชน์ นายทะเบียนหน่วยลงทุน หรือผู้อื่นที่ให้บริการแก่กองทุน จะต้องได้รับความเหน็ชอบจากบริษัทจัดการ 

ผู้ดูแลผลประโยชน์ นายทะเบียนหน่วยลงทุน หรือผู้อื่นที่ให้บริการแก่กองทุน แล้วแต่กรณีในการดาํเนินการตามมติ          

น้ันๆ หรือขอความเหน็ชอบจากสาํนักงานในการดาํเนินการด้วย ทั้งน้ี การดาํเนินการตามมติความเหน็ชอบของผู้ถือ

หน่วยลงทุนจะต้องไม่ขัดต่อประกาศหรือกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  

19.2  ในกรณีที่การแก้ไขเพ่ิมเติมโครงการหรือวิธกีารจัดการได้กระทาํตามมติของผู้ถอืหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะแจ้งให้

สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้มีมติแก้ไข และแจ้งการแก้ไขเพ่ิมเติมโครงการ

จัดการกองทุนหรือวิธกีารจัดการไปยังผู้ถอืหน่วยลงทุนทุกรายและจะประกาศในหนังสอืพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ

ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับความเหน็ชอบจากสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือวันที่ได้มีมติให้แก้ไขเพ่ิมเติม

แล้วแต่กรณ ี 

19.3  การแก้ไขเพ่ิมเติมโครงการหรือวิธจัีดการที่มีลักษณะเป็นการให้ประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรือเพ่ือให้เป็นไปตาม

กฎหมายและหลักเกณฑท์ี่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนด บริษัทจัดการอาจขอรับ

ความเหน็ชอบการแก้ไขเพ่ิมเติมโครงการดังกล่าวจากสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ โดยการย่ืนคาํขอเป็นหนังสอื 

พร้อมทั้งรายละเอยีดของโครงการที่แก้ไขเพ่ิมเติมแล้วและคาํรับรองของผู้ดูแลผลประโยชน์ 

เม่ือสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้รับคาํขอและเอกสารหลักฐานที่ครบถ้วนถูกต้องตามวรรคหน่ึง ให้ถอืว่า

สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเหน็ชอบให้แก้ไขเพ่ิมเติมโครงการได้  

หลักเกณฑแ์ละวิธกีารในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมติดังกล่าว ให้เป็นไป ตามข้อกาํหนดใน

ข้อผูกพันระหว่างผู้ถอืหน่วยลงทุนกบับริษัทจัดการกองทุนรวม ทั้งน้ี การขอมติเพ่ือแก้ไขเพ่ิมเติมโครงการเป็นไปตามที่

กาํหนดไว้ในมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535  

2200..  ขอ้กาํหนดอ่ืน ๆ ขอ้กาํหนดอ่ืน ๆ : :   

20.1  ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถดาํรงความเพียงพอของเงินกองทุน ตามข้อ 4 ของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.               

ว่าด้วยหลักเกณฑเ์กี่ยวกบัการดาํรงความเพียงพอของเงินกองทุนและการทาํประกนัภัยความรับผดิชอบของบริษัท

จัดการ บริษัทจัดการจะเปล่ียนให้บริษัทจัดการรายอื่นเข้าจัดการกองทุนรวมแทน ด้วยวิธขีอรับความเหน็ชอบจาก

สาํนักงาน หรือขอมติโดยเสยีงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุน ซ่ึงคิดตามจาํนวนหน่วยลงทุนรวมกนัเกนิกึ่งหน่ึงของจาํนวน

หน่วยลงทุนที่จาํหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวมภายในสบิห้าวันนับแต่วันที่บริษัทจัดการรู้หรืออาจรู้ถงึการไม่

สามารถดาํรงความเพียงพอของเงินกองทุนดังกล่าว ทั้งน้ี หากมีเหตุจาํเป็นและสมควร บริษัทจัดการขอให้สาํนักงาน

พิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้ โดยการคัดเลือกบริษัทจัดการรายใหม่จะคาํนึงถงึประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็น
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สาํคัญ และในกรณีที่มีค่าใช้จ่ายเกดิขึ้นจากการเปล่ียนบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะเป็นผู้รับผดิชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว 

หากบริษัทจัดการไม่สามารถดาํเนินการภายในระยะเวลาที่กาํหนด บริษัทจัดการจะดาํเนินการเลิกกองทุนรวม 

20.2  ในกรณีที่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัใดถือหน่วยลงทุนเกนิกว่าหน่ึงในสามของจาํนวนหน่วยลงทุนที่จาํหน่ายได้

แล้วทั้งหมด บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องไม่นับคะแนนเสยีงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัน้ันในส่วนที่เกนิกว่า

หน่ึงในสามของจาํนวนหน่วยลงทุนที่จาํหน่ายได้แล้วทั้งหมด และดาํเนินการแก้ไขสดัส่วนการถอืหน่วยลงทุนของบุคคล

หรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัน้ันให้มีจาํนวนไม่เกนิหน่ึงในสามของจาํนวนหน่วยลงทุนที่จาํหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุน

รวมน้ันภายในสองเดือนนับแต่วันที่ปรากฏกรณีดังกล่าว หรือดาํเนินการเลิกกองทุนรวมน้ันทนัท ี ยกเว้นในกรณเีข้า

ข้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ว่าด้วยเร่ืองหลักเกณฑเ์กี่ยวกบัข้อจาํกดัการถอืหน่วยลงทุนใน

กองทุนรวมและหน้าที่ของบริษัทจัดการ  

20.3  บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนเพ่ือกองทุนจากบุคคลที่เป็นผู้ให้บริการ อนัเน่ืองมาจากการใช้บริการของ

บุคคลดังกล่าวในการจัดการกองทุนได้ แต่ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑด์ังต่อไปน้ี 

(1)  ผลประโยชน์ตอบแทนที่รับไว้น้ันต้องเป็นทรัพย์สนิที่มีมูลค่าในทางเศรษฐกจิและต้องเกี่ยวกบับทบาทโดยตรง

ของความเป็นกองทุนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ 

(2)  ต้องไม่มีพฤติกรรมที่แสดงให้เหน็ว่าบริษัทจัดการใช้บริการของบุคคลน้ันบ่อยคร้ังเกนิความจาํเป็นเพ่ือให้

กองทุนได้รับประโยชน์จากบุคคลดังกล่าว (churning) 

ในการจัดสรรผลประโยชน์ตามวรรคหน่ึงให้แก่กองทุนที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ บริษัทต้องกระทาํ

ด้วยความเป็นธรรมและคาํนึงถึงลักษณะและประเภทหลักทรัพย์ที่อาจมีไว้ได้ของกองทุนน้ันด้วย 

20.4  เกณฑม์าตรฐานที่ใช้วัดผลการดาํเนินงานของกองทุน คือ ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ฯ (ตามประกาศสมาคมบริษัทจัดการ

ลงทุน) เป็นเกณฑม์าตรฐานในการเปรียบเทยีบผลการดาํเนินงาน 

20.5  บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัใดจะถอืหน่วยลงทุนได้ไม่เกนิหน่ึงในสามของจาํนวนหน่วยลงทุนที่จาํหน่ายได้แล้ว

ทั้งหมดของกองทุนรวม ยกเว้นในกรณเีข้าข้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ว่าด้วยเร่ืองหลักเกณฑ์

เกี่ยวกบัข้อจาํกดัการถอืหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที่ของบริษัทจัดการ 

20.6  ข้อกาํหนดเกี่ยวกบั FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกนั  

ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายที่เรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซ่ึงต่อไป

จะเรียกว่า FATCA) โดยมีผลบังคับใช้วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าวกาํหนดให้สถาบันการเงิน

ที่ไม่ใช่สญัชาติอเมริกนันอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานข้อมูลเกี่ยวกบั

บัญชีของบุคคลที่อยู่ในบังคับต้องเสยีภาษีให้กบัประเทศสหรัฐอเมริกา (ซ่ึงรวมถงึบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล สญัชาติ

อเมริกนั ผู้ซ่ึงมีถิ่นที่อยู่ถาวรในสหรัฐอเมริกา และผู้ซ่ึงมีถิ่นที่อยู่ทางภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซ่ึงเปิดหรือมีไว้กบั FFI น้ัน 

นอกจากน้ียังปรากฎด้วยว่าในปัจจุบันมีรัฐบาลในหลายประเทศกาํลังดาํเนินการออกกฎหมายที่มีข้อกาํหนดและ

หลักเกณฑใ์นลักษณะที่คล้ายคลึงกบั FATCA (ซ่ึงต่อไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดังกล่าวว่า “กฎหมาย

ต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง”)  

กองทุนรวมและบริษัทจัดการถอืว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซ่ึงถูกกาํหนดให้ต้องเข้าผูกพันตนกบัหน่วยงาน

สรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหน้าที่ต้องรายงานข้อมูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสญัชาติอเมริกนั

และบุคคลที่มีลักษณะตามหลักเกณฑท์ี่ FATCA กาํหนด หน้าที่ในการตรวจสอบข้อมูลลูกค้าเพ่ือหาความสมัพันธข์อง

ลูกค้ากบัประเทศสหรัฐอเมริกา และรวมถงึหน้าที่ในการกาํหนดให้ลูกค้าบางประเภทต้องจัดทาํเอกสารยืนยันตนตาม

หลักเกณฑข์อง FATCA เป็นต้น  
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ภายใต้ข้อกาํหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เข้าผูกพันตนเพ่ือปฏบัิติตามหลักเกณฑข์อง FATCA (กล่าวคือ มี

สถานะเป็น Non-Participating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทุนรวมน้ันจะได้รับผลกระทบที่สาํคัญ

ในสองกรณี คือ  

(1)  ต้องถูกหักเงิน ในอตัรา 30% ของเงินที่กองทุนรวมจะได้รับจากรายได้ ผลประโยชน์หรือเงินจากการขาย

ทรัพย์สนิทางการเงินในประเทศสหรัฐอเมริกา (เงินลงทุนทางตรง) ซ่ึงจะเร่ิมต้นตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 

2557 เป็นต้นไป และเงินลงทุนทางอ้อมในทรัพย์สนิทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Pass-thru) ซ่ึง

อาจรวมถงึเงินฝากและเงินลงทุนกบัสถาบันการเงินอื่นๆ นอกประเทศสหรัฐอเมริกา ซ่ึงจะเร่ิมต้นตั้งแต่ปี 

พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป โดย FATCA กาํหนดให้สถาบันการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกาและ FFI ที่เข้าร่วม

ผูกพันตน ตามข้อกาํหนดของ FATCA (ซ่ึงรวมถงึธนาคารและสถาบันการเงินในประเทศไทย ผู้รับฝาก

ทรัพย์สนิ ผู้สนับสนุนการขายและรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน) มีหน้าที่ดาํเนินการหักเงิน ณ ที่จ่ายดังกล่าวก่อนชาํระ

ให้กบักองทุนรวมที่เป็น NPFFI  

(2)  ธนาคารและสถาบันการเงินทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ รวมทั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สนิ 

และผู้สนับสนุนการขายและรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน ที่เข้าร่วมผูกพัน ตามข้อกาํหนดของ FATCA อาจจะปฏเิสธ

หรือระงับการทาํธุรกรรมทางการเงินหรือยุติความสมัพันธท์างธุรกจิกบักองทุนรวมหรือบริษัทจัดการ ซ่ึงอาจ

ทาํให้กองทุนรวมไม่สามารถดาํเนินการลงทุนต่อไปได้ และ/หรือ ดาํเนินการลงทุนได้อย่างไม่มีประสทิธภิาพ 

รวมถงึอาจทาํให้ผู้ถอืหน่วยลงทุนไม่สามารถทาํรายการผ่านทางผู้สนับสนุนการขายและรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน

ได้อกีต่อไป  

เพ่ือมิให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมได้รับผลกระทบในการดาํเนินงานรวมทั้งเพ่ือเป็นการรักษาประโยชน์ของผู้ถอื

หน่วยลงทุนโดยรวม บริษัทจัดการและกองทุนรวม (โดยบริษัทจัดการ) จึงเข้าผูกพันตนเพ่ือปฏบัิติตามหลักเกณฑแ์ละ

ข้อกาํหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง และเพ่ือให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมสามารถปฏบัิติตามภาระผูกพัน

ภายใต้ข้อกาํหนดและหลักเกณฑข์องกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องได้ บริษัทจัดการและกองทุนรวม (ซ่ึงรวมทั้งผู้ที่

เกี่ยวข้องกบัการปฎิบัติงานของกองทุน เช่น ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สนิ และผู้สนับสนุนการขายและรับซ้ือ

คืนหน่วยลงทุน) จึงขอสงวนสทิธใินการดาํเนินการดังน้ี  

(1)  ร้องขอให้ผู้ถอืหน่วยลงทุนที่เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา (หรือเป็นบุคคลตามที่กฎหมาย

ต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกาํหนด) ให้คาํยินยอมบริษัทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการนาํส่งข้อมูล (เช่น 

ช่ือ ที่อยู่ เลขประจาํตัวผู้เสยีภาษีของสหรัฐอเมริกา จาํนวนและมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ จาํนวนเงินค่าขาย

คืนหน่วยลงทุนหรือเงินปันผลที่ได้รับ เป็นต้น)ที่มีอยู่ในบัญชีทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนน้ันกบับริษัทจัดการ 

ให้กบัหน่วยงานของรัฐทั้งในและต่างประเทศ  ตามข้อกาํหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง  

(2)  ร้องขอให้ผู้ถอืหน่วยลงทุนนาํส่งข้อมูล เอกสาร และ/หรือคาํยินยอม เพ่ิมเติม เพ่ือยืนยันหรือพิสจูน์ทราบ

ความเกี่ยวข้องกบัประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น หนังสอืแสดงการเสยีสทิธใินสญัชาติอเมริกนัหรือการให้ข้อมูล

ตามหัวข้อที่กาํหนดไว้ในแบบฟอร์มของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจ้งปรับปรุง

ข้อมูลเม่ือข้อมูลที่เคยให้ไว้มีการเปล่ียนแปลง เป็นต้น รวมถงึนาํส่งหลักฐานเพ่ือยืนยันการเข้าร่วมใน FATCA 

หรือกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง (ในกรณีที่เป็นลูกค้าสถาบันการเงิน) ทั้งน้ี เป็นไปตามหลักเกณฑแ์ละ

ข้อกาํหนดของกฎหมายดังกล่าว  

(3)  ดาํเนินการอื่นใดเพ่ือให้สอดคล้องกบักฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง  

เพ่ือเป็นการป้องกนัและลดผลกระทบที่จะเกดิต่อกองทุนหรือผู้ถอืหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทั้งเพ่ือให้กองทุนหรือผู้ถือ

หน่วยลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพ่ิมขึ้นหากมีการดาํเนินการที่สอดคล้องกบักฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องข้างต้น 

ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนปฏเิสธการดาํเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที่บริษัทจัดการกาํหนด 

บริษัทจัดการขอสงวนสทิธใินการดาํเนินการอย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่างดังต่อไปน้ีตามความจาํเป็นและความ
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เหมาะสม โดยถอืว่าผู้ถอืหน่วยลงทุนดังกล่าวรับทราบการดาํเนินการตามที่บริษัทจัดการแจ้งน้ีแล้ว และ/หรือได้

ดาํเนินการ ตามข้อตกลงที่ได้ระบุไว้ในคาํขอเปิดบัญชี  

(1)  ไม่รับคาํสั่งซ้ือ/ สบัเปล่ียน/ โอน หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว  

(2)  ระงับหรือหยุดให้บริการ และดาํเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถอืหน่วยลงทุนดังกล่าว  

(3)  ดาํเนินการหักเงิน ณ ที่จ่ายจากรายได้เงินลงทุน เงินปันผล และ/หรือ เงินที่ชาํระค่าขายคืนหน่วยลงทุนของ      

ผู้ถอืหน่วยลงทุนรายน้ันได้ เพ่ือให้สอดคล้องกบัเกณฑแ์ละข้อกาํหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง 

ทั้งน้ี ต้องไม่ขัดกบักฎหมายของประเทศไทย  

(4)  ดาํเนินการอื่นใดอนัเป็นการป้องกนัหรือลดผลกระทบ หรือทาํให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รับ

ประโยชน์เพ่ิมขึ้น หากมีการดาํเนินการที่สอดคล้องกบักฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องข้างต้น  

การดาํเนินการดังกล่าวถือเป็นความจาํเป็น และเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะเป็นการกระทาํ

เพ่ือหลีกเล่ียงมิให้บริษัทจัดการและกองทุนมีการดาํเนินการที่ไม่สอดคล้องข้อบังคับของ FATCA และกฎหมาย

ต่างประเทศที่เกี่ยวข้องอนัจะทาํให้กองทุนอาจต้องถูกหัก ณ ที่จ่าย หรือถูกปิดบัญชีธนาคารตามที่กล่าวแล้วข้างต้น ซ่ึง

ในทางปฏบัิติบริษัทจัดการจะเลือกดาํเนินการเฉพาะผู้ถอืหน่วยลงทุนที่เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา 

(หรือเป็นบุคคลตามที่กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกาํหนด) เท่าน้ัน  

ทั้งน้ี ในกรณทีี่กฎหมายไทยมีการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อกาํหนดเพ่ือรองรับการดาํเนินการตามที่บริษัทจัดการได้สงวนสทิธไิว้ข้างต้น 

บริษัทจัดการ (รวมถงึผู้ที่เกี่ยวข้อง) จะดาํเนินการ ตามข้อกาํหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนาํส่งข้อมูลของผู้ถอื

หน่วยลงทุนไปยังหน่วยงาน หรือดาํเนินการอื่นใดที่ราชการกาํหนด โดยไม่จาํเป็นต้องร้องขอต่อผู้ถอืหน่วยลงทุน  

2211..  ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม : :   

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที่ปฏบัิติตามโครงการจัดการกองทุนรวม ข้อผูกพันระหว่างผู้ถอืหน่วยลงทุนกบับริษัทจัดการ

กองทุนรวม และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ และคาํสั่งที่ออกโดยอาศัยอาํนาจแห่ง

กฎหมายดังกล่าว ทั้งน้ี ในกรณทีี่ข้อกาํหนดในโครงการขัดหรือแย้งกบัหลักเกณฑใ์นกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคาํสั่งดังกล่าว 

หากบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดาํเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคาํสั่งน้ัน ให้ถอืว่าบริษัทจัดการกองทุนรวม

ได้ปฏบัิติให้เป็นไปตามโครงการแล้ว 

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามที่ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม โดยผู้ดูแล

ผลประโยชน์มีอาํนาจลงนามในข้อผูกพันระหว่างผู้ถอืหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั้งน้ี การลงนามในข้อผูกพันของ

ผู้ดูแลผลประโยชน์ที่ได้รับการแต่งตั้งโดยชอบ ให้ถอืว่าผูกพันผู้ถอืหน่วยลงทุนทั้งปวง 

การที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซ้ือหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจัดการกองทุนรวม

น้ี ไม่ว่าในทอดใดๆ ให้ถือว่าผู้ถอืหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที่จะผูกพัน ตามข้อกาํหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมและข้อ

ผูกพันระหว่างผู้ถอืหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม 

โครงการจัดการกองทุนรวมที่ผ่านการอนุมัติจากสาํนักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพ่ิมเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที่แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถอืหน่วยลงทุนกบับริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็น

ส่วนหน่ึงของข้อผูกพันระหว่างผู้ถอืหน่วยลงทุนกบับริษัทจัดการกองทุนรวม  

 

 


